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ЛАЋАРАК

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Спомен – биста
Миленку Божићу
хероју сa Кошара
Постављањем овог споменика, жели
мо да сачувамо од заборава живот,
дело и жртву које је поднео наш сугра
ђанин Миленко Божић. Захвалила бих
се мештанима Лаћарка и Месној зајед
ници, који су иницирали постављање
бисте Миленку Божићу, а посебно ми
је драго што видим да су овде са нама
његови саборци, да заједно одамо
почаст нашем великом хероју, поручи
ла је градоначелница Светлана Мило
вановић
Након 23 године од поги
бије Миленка Божића, херо
ја са Кошара, откривена је
спомен – биста, њему у част
у центру Лаћарка, у неде
љу 10. априла. Споменик
су открили градоначелница
Сремске Митровице Светла
на Миловановић и Драгутин
Димчевски,
пензионисани
потпуковник и некадашњи
заменик команданта 53.
граничног батаљона. Том
приликом је одржан и приго
дан свечани програм ком су
присуствовали Бранислав
Недимовић, потпредседник
Владе Републике Србије,
представници
Министар
ства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
представници Града Срем
ска Митровица, Месне зајед

нице Лаћарак, бројне деле
гације и удружења грађана,
као и мештани.
– Месна заједница „Лаћа
рак” је у септембру прошле
године поднела иницијати
ву за изградњу споменика
Миленку Божићу. Тиме су
мештани Лаћарка желели да
дају допринос да се његов
лик и дело и његова хра
брост никада не забораве.
Овај споменик ће нас под
сећати на његову неустра
шивост. Хвала му за све што
је урадио, рекла је Весна
Скакун, председница Месне
заједнице Лаћарак.
Миленко Божић погинуо
је током извршења борбе
ног задатка, на Опљажу код
Мусине куће на Васкрс 11.
априла 1999. године. Имао

Пролећна сезона „Чаја у 8“

Дејан Крсмановић квартет

Откривање спомен-бисте Миленку Божићу

је само 20 година.
– Прошло је 23 године
од како је 108 хероја своје
животе положило на бранику
своје отаџбине. Из 53. гра
ничног батаљона, 12 бора
ца је положило свој живот
на рејону карауле Кошаре
где су вођене најтеже бит
ке. Караула Кошаре узела
је највише младих живота.
Најтежи дан је био 11. април
1999. године, Васкрс, када
је у борби против шиптар
ско – терористичких снага,
НАТО агресора, регуларне
армије Републике Албани
је погинуло осам бораца,
а међу тим херојима је и
Миленко Божић из Лаћар
ка. Веома сам поносан што
су Месна заједница Лаћарак
и Град Сремска Митрови

ца предузели овакав гест и
урадили све да овом хероју
подигну спомен – обележ
је. Овде сам долазио 21.
августа 1999. године. После
повлачења са Косова сам
посетио све породице мојих
погинулих и тешко рањених
бораца и знам како је било,
изјавио је Драгутин Димчев
ски, пензионисани потпуков
ник и заменик команданта
53. граничног батаљона у
Ђаковици током битке на
Кошарама.
Током свог обраћања,
градоначелница Светлана
Миловановић је рекла да
неће бити заборављени ни
јунаци са Паштрика, који ће
ускоро добити своје спомен
– обележје.
– Постављањем овог спо
меника, желимо да сачува
мо од заборава живот, дело
и жртву које је поднео наш
суграђанин Миленко Божић.
Град Сремска Митровица
негује културу сећања тако
да нећемо сигурно забора
вити ниједног борца, нијед
ног добровољца, нити вој
ника који се борио да очува
границе наше земље без
обзира и у ком рату. Посебно
бих се захвалила мештани
ма Лаћарка и Месној зајед
ници, који су иницирали
постављање бисте Милен
ку Божићу, а посебно ми је
драго што видим да су овде
са нама његови саборци, да
заједно одемо почаст овом
нашем великом хероју, пору
чила је градоначелница Све
тлана Миловановић.
Александра Плавшић

Румска публика је поново у прилици
да ужива у једном аутентичном програ
му Културног центра, а то је програм
„Чај у 8“, чија је пролећна сезона запо
чела 6. априла концертом квартета Де
јана Крсмановића.
Пред љубитељима музике током про
лећне сезоне у великом холу Културног
центра биће организовано седам, жан
ровски различитих, концерата, а улаз за
све је бесплатан, као и чај који се при
према за публику.
Први је био концерт Дејана Крсма

новића, композитора и гитаристе, који
је до сада издао четири албума – први
2012. године. Дејан је са својим квар
тетом наступао на бројним џез и свет
ским музичким фестивалима у земљи и
окружењу. Имао је успешну сарадњу са
познатим гитаристом и продуцентом Јо
ном Ларсеном из Норвешке, за кога из
даје једну од својих нумера под називом
„Маро, Маро” на сада већ антологијској
компилацији посвећеној Ђангу Рајнхар
ту, на којој су се нашла и бројна светски
позната имена ове врсте музике.

У јануару ове године, као представ
ник културе Србије, одржао је концерт
на „World Expo 2020“ у Дубаију. Румска
публика је на првом „Чају у 8“ могла да
чује ауторску музику Дејана Крсмано
вића, у стилу Балкан, џипси џеза, као и
џез стандарде.
У среду, 13. априла следи концерт
„Квантум дуо гитар“, недељу дана ка
сније „Трио Сириус“, а последње среде
у априлу румској публици се предста
вља „Новосадски танго квинтет“.
С. Џ.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Р

уска војска у Украјини открила
је, за онај део светске јавности
који хоће да је чује, да су про
фашистичке паравојне украјинске
формације починиле страшне зло
чине у доњецком и луганском под
ручју, равне геноциду. Док Западни
свет једноставо игнорише ове вести,
„истраживачи” сребреничког мемо
ријалног центра објављују да су
непобитно пронашли доказе да се у
доњецкој и луганској области нису
догодили злочини о којима Руси
јављају.
Овај подвиг сребреничких „истра
живача” Западни медији прихватили
су као врло поуздан налаз, јер дола
зи од поузданих „стручњака”, већ
доказаних у случају тзв. сребренич
ког геноцида.
Украјинска власт је, са своје стра
не, у сваком граду који су Руси напу
стили, јер им се не уклапа у ратне
циљеве, затекла ни мање ни више
него геноциде. Да би парирала
вестима о злочинима у доњецкој и
луганској области, понудила светској
јавности снимке страшног руског
злочина у Бучи. Снимци су, међутим,
стављени на интернет у сировом
стању, па се неки лешеви на улици
Буче, снимани из возила, померају
из страха да не буду прегажени, а у
ретровизору једног аутомобила види
се како један „леш” устаје са асфал
та по проласку камере. То је резул
тирало захтевом неких шефова ЕУ
да украјинско руководство докаже
да злочин у Бучи није инсцениран.
Једном ће се то тражити и од
бошњачких историчара који за сада
ћуте и тако аминују наратив да је у
Сребреници побијено преко 8.000
људи. Чак осуђују међународну
комисију са Гидеоном Грајфом у
саставу и стручњацима за поуздано
бројање и израчувавање броја жрта

Послушне слуге
пропаганде
ва, која је установила да у Сребре
ници није било више од 3.714 жрта
ва. Сам Гидеон Грајф, историчар са
необоривим међународним креди
билитетом, каже да „тај број треба
бити записан у историји, ни мање ни
више, па се дакле, не ради о геноци
ду, и то ћу поновити стотину хиљада
пута”.

Још у време соција
листичке Југославије
шушкало се у непартиј
ским круговима да је
крагујевачки наратив о
7.000
страд ал их
у
Шумариц ама подста
као партијске мозгове у
Војводини на још креа
тивнију меморијалну
конструкцију у Срем
ској Митровици, која је
премашила крагујевач
ку за безмало хиљаду
убијених
Шта је постигнуто неодг оворном
причом о „преко 8.000 сребреничких
дјечак а и мушкараца убијених у
геноциду у јулу 1995. године”?
Постигнуто је да се на страшан зло
чин од 3.714 убијених навуче магла
само зато да би се одржавао нара
тив о геноциду.
Где ли смо то већ видели? Сваке
године, наиме, за време социјали
стичке Југославије на сремскоми
тровачком спомен – гробљу говор
ници су подсећали да су „овде
фашисти од 1941. до 1944. године

убили 7.950 људи и жена, родољуба
и комуниста”. Историчари су и тада
били сагласни, али се нису чули, да
су хрватске усташе на православ
ном гробљу у Сремској Митровици
побиле око 3.000 Срба, међу којима
је био и славни сликар Сава Шума
новић.
Број од 7.950 сам по себи није
лажан, толико је Сремаца погинуло
у Другом светском рату, али је ста
вљен у наратив који је служио поли
тичкој сврси замагљивања хрват
ских злочина увећавањем фаши
стичких. Сребренички број од 8.000
страдалих такође није лажан сам по
себи, али се односи на страдале на
широком подручју у времену од пет
година.
Након Другог светског рата, влада
ло је мишљење да је у крагујевачким
Шумарицама побијено 7.000 цивила.
Према историјским подацима, овде
је стрељано 2.796 лица, међу којима
и цео разред гимназијалаца.
ош у време социјалистичке Југо
славије, шушкало се у непартиј
ским круговима да је крагујевач
ки наратив о 7.000 страдалих у
Шумарицама подстак ао партијске
мозгове у Војводини на још креатив
нију меморијалну конструкцију у
Сремској Митровици, која је према
шила крагујевачку за безмало хиља
ду убијених.
Оптимисти кажу да је истина
попут воде, препреке ће је задржа
ти, али ће она свакако наћи пут. Јед
ном ће и неки бошњачки историчар
пожелети да пише реалну историју
и да не буде послушни слуга пропа
ганде, једном када му егзистнција
не буде зависила од лажи. Срећом,
српским историчарима то се већ
догодило, а злочини у Сремској
Митровици и Крагујевцу нису тиме
постали мањи.

Ј
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГРАД БЕЗ ОТПАДА

Отварање првог рециклажног
дворишта у Србији

Слободан Крстовић

Тамара Милковић

У четвртак, 7. априла Сремска Митро
вица је добила своје прво рециклажно
двориште, које је уједно и прво такво дво
риште у читавој Србији, а налази се на
Булевару Константина Великог бб. Пово
дом свечаног отварања, организован је
пригодан програм, ком су присуствовали
представници Града Сремска Митровица,
Јавно комуналног предузећа „Комунали
је“ као носиоци пројекта, сарадници и
донатори, НАЛЕД и „British American
Tobacco“, затим бројни гости и грађани.
Рециклажно двориште настало је као
решење дугогодишњег проблема неаде
кватног одлагања кабастог отпада на
територији града. На овом месту ће од
сада грађани бесплатно моћи да одложе
отпад у осам специјалних контејнера.
Захваљујући овом пројекту, који предста
вља значајан искорак у борби за очување
животне средине, циљ је смањити број
дивљих депонија у граду, а грађанима
омогућити смањење рачуна за комуналне
услуге.
– Ово је дан када смо корак ближе
циљу, да наш град буде „град са нула

Отварање рециклажног дворишта

Контејнери за одлагање отпада

отпада“. До сада је кабасти отпад завр
шавао на малим дивљим депонијама,
поред контејнера у стамбеним насељима,
или су суграђани морали да плате високу
цену како би тај отпад био однесен на
регионалну депонију. Свој стари наме
штај, зелени отпад, електронски и елек
трични отпад, као и грађевински, овде
могу разврстати по контејнерима, а након
тога према уговорима са секундарним
сакупљачима, отпад ће бити усмерен на
рециклажу. Зелени отпад ће се користити
на регионалној депонији за производњу
брикета, као што и радимо са свим зеле
ним отпадом који настаје одржавањем
градског зеленила, изјавила је Тамара
Милковић, портпарол ЈКП „Комуналије“.
Поменута иницијатива митровачких
„Комуналија“ је прошле године победила
на конкурсу у оквиру пројекта „Алтерна
тивно финансирање и донације за локал
не заједнице у Србији“, на платформи
НАЛЕД – а за донације. Компанија „British
American Tobacco“ је помогла издвајањем
значајних средстава за реализацију про
јекта.

– Препознали смо сјајну идеју ЈКП
„Комуналије“ и кроз нашу платформу за
донације, у сарадњи са немачком развој
ном сарадњом и компанијом „British Ame
rican Tobacco“, подржали смо изградњу
рециклажног дворишта. Значај је велики,
како у едукативном смислу, тако и кроз
пружање могућности грађанима да свој
отпад, који има вредност и не би требало
да заврши на комуналној депонији, упра
во нађе своје место у рециклажном дво
ришту. На тај начин смањујемо притисак
на депоније, олакшаће се посао комунал
ном предузећу и допринети да се реци
клажни материјали могу поново употре
бити и тако дати пример другим локалним
самоуп
 равама да следе Сремску Митро
вицу, рекао је Слободан Крстовић, дирек
тор Одељења за одрживи развој НАЛЕД
– а.
У програму свечаног отварања реци
клажног дворишта су учествовала деца
Предшколске установе „Пчелица“, затим
хор Музичке школе „Петар Кранчевић“ и
„Занималци“.
Александра Плавшић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПОСТАВЉЕНА СПОМЕН – ПЛОЧА Изборна комисија
града Сремска Митровица
ПОВОДОМ 80. ГОДИШЊИЦЕ МИНИРАЊА СИНАГОГЕ

Да се не заборави...

Саопштење
за јавност

Изборна комисија града Сремска
Митровица је на седници одржаној дана
07. априла 2022. године једногласно
усвојила резултате гласања за избор
народних посланик а и резултате за
избор председника Републике.
Као председник Изборне комисије
града Сремска Митровица, у име
Изборне комисије града Сремска
Митровица, захвалио бих се свим уче
сницима избора на фер и коректном
понашању како у предизборним актив
ностима тако и на дан гласања.
Рад Изборне комисије града Сремска
Митровица и бирачких одбора протекао
је без инцидената и нерегуларности
што показује висок степен свести свих
учесника у изборном процесу и велику
одговорност чланова бирачких одбора
на свих 57 бирачких места и чланова
Изборне комисије града Сремска
Митровица.
Такође напомињем да није било при
говора на резултате гласања што указу
је на апсолутну регуларност избора.
Хвала свим учесницима избора и гра
ђанима на достојанственом држању
током избора.
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Санадер
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Откривање спомен – плоче

Откривена је спомен – плоча на месту
где се пре 80 година налазила синагога
сремскомитровачке јеврејске заједнице,
која је 1942. године минирана и сруше
на. У понедељак, 5. априла одржана је
пригодна свечаност откривања спомен
– плоче на углу Доситејеве и Улице Све
тог Саве. Догађају су присуствовали
представници Града Сремска Митрови
ца на челу са градоначелницом Светла
ном Миловановић, заменица израелског
амбасадора у Србији Мајан Бен Тура,
представници јеврејских општина у
Србији, као и бројни Митровчани. Ини
цијатор постављања спомен – плоче је
Ненад Радмановић, кустос Музеја Сре
ма.
– Иницијатива постоји годинама међу
Митровчанима. Нек ако се створила
могућност да након 80 година после
минирања синагоге, Град Сремска
Митровица подржи ту иницијативу, да се
постави спомен – обележје. На ово
место је јеврејска заједница долазила
свакодневно, неговала своју традицију и
живела дуги низ година са својим сугра
ђанима, изјавио је Ненад Радмановић.
Свечаности су присуствовали пред
ставници Амбасаде Израела у Србији,
који су изразили велику захвалност
Сремској Митровици и истакли да су
Јевреји и Срби током холокауста претр
пели велика страдања.
– Култура сећања је веома важна у
изградњи друштва. Митровчани се сећа
ју да је јеврејска заједница некада била
мала, али веома активна у овом граду.

Данас је више нема и то су грешке на
којима морамо учити. Са друге стране,
култура сећања је важна и за изградњу
бољег света и толерантније будућности,
поручила је заменица амбасадора Изра
ела у Србији Мајан Бен Тура.
Градоначелница Сремске Митровице
Светлана Миловановић је истакла зна
чај Јевреја кроз историју града.
– Јевреји који су живели овде, кроз
историју су допринели својим делова
њем да сама Сремска Митровица поста
не бољи и богатији град. Заједно са
Србима су страдали током Другог свет
ског рата и зато смо и подржали ову
иницијативу Ненада Радмановића за
откривање спомен – плоче на месту
синагоге, која је, нажалост, срушења до
темеља 1942. године. Ми памтимо, не
смемо да заборавимо, нарочито исто
ријске личности које су својим животом
допринели да се Сремска Митровица
изгради у овакав град какав је данас,
истакла је градоначелница Светлана
Миловановић.
У Сремску Митровицу, Јевреји су се
досељавали у 19. веку. То су били тргов
ци, занатлије, чиновници и чинили су
образовани слој становништва. Јосип
Флајшман је 1904. године покренуо
изградњу синагоге, на месту где су сада
заједнички откриле спомен – плочу гра
доначелница Светлана Миловановић и
заменица амбасадора Израела у Србији
Мајан Бен Тура.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Предускршња
изложба

У петак 8. априла у холу Градске куће
у Сремској Митровици одржана продај
на изложба „У сусрет ускршњим пра
зницима“. Изложбу је организовала
Градска управа за социјалну, здрав
ствену и заштиту животне средине уз
подршку ГИЗ-а, у циљу подршке свим
удружењима која се баве креативним
радом и сарађују с ресорном Градском
управом. У акцију се укључила и Основ
на школа „Бошко Палковљевић Пинки“
са својим ученицима.
А. П.
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Подршка ромској
популацији
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Одржана „Домијада“

Међународни дан Рома, 8. април,
дан је прославе ромске културе и
подизања свести о проблемима с
којима се Роми суочавају. Град Срем
ска Митровица посебну пажњу посве
ћује ромској популацији, углавном
кроз сарадњу са цивилним сектором,
који заступа интересе ове рањиве
категорије становништва. Стога се у
Митровици реализује неколико про
грама подршке Ромима, од којих је
најзначајнији пројек ат „Креирамо
могућности за кројење новог живота“.
Пројекат се имплементира кроз про
грам „Инклузија Рома и других марги
нализованих група у Србији“, а спро
води у оквиру Немачке развојне
сарадње.
Детаљ са спортске „Домијаде“

Циљ пројекта је обезбеђивање
подршке зеленом запошљавању и
самозапошљавању Рома и других
рањивих група кроз примену одржи
вих иновативних модела социјалног
предузетништва и циркуларне еконо
мије. Најважније активности пројекта
се огледају кроз спровођење обука за
Роме и друге рањиве групе у области
зелене и циркуларне економије,
посебно рециклаже текстила, и ства
рање услова за започињање и одр
жавања пословања, започињање и
одржавање пословања, сакупљање,
сортирање и обраду текстила на спе
цифичним и иновативним производ
ним линијама, конфекцијског шивења
и прављења производа од текстила и
слично.
На нивоу пројекта, обуке ће у скла
ду са мапираним потребама и могућ
ностима похађати више од 50 кори
сника док ће од тог броја 15 особа
бити запослено код познатог посло
давца. Пет најбољих пословних идеја
биће подржано финансијским сред
ствима, а 10 особа ће бити подржано
за стицање прихода кроз опремање
мини конфекцијским постројењима.
Петар Самарџић, заменик градона
челнице, и Владимир Павловић,
председник МЗ„Сава”, посетили су
припаднике ромске заједнице из те
месне заједнице, становнике најве
ћег митровачког ромског насеља
„Јалија“ и честитали им празник. Том
приликом, обишли су и просторије
новог бокс клуба у овом насељу, чије
се званично отварање ускоро очекује.

У Сремској Митровици је у суботу, 9.
априла одржана „Домијада“. Митровачки
Дом ученика је био домаћин XXV Сусрета
омладине домова ученика средњих школа
са територије Војводине. Свечано отва
рање је одржано у Пословно – спортском
центру „Пинки“, а након тога су почела над
метања у кошарци, одбојци, малом фуд
балу, стоном тенису, стрељаштву и шаху.
Осим у спортској хали, такмичења су одр
жавана истовремено на више локација, у
Прехрамбено – шумарској и хемијској шко
ли, Митровачкој гимназији, на стрелишту и
у шах клубу.
– Након две године од почетка епиде
мије корона – вируса смо успели, напокон,
да будемо домаћини јубиларних Сусрета
домова ученика средњих школа у спорт
ским надметањима. Културно – уметничка
„Домијада“ је претходно одржана у Апа
тину. Имамо укупно 350 учесника из 11
домова. Ово је валоризација њиховог рада
током године, а иначе смо тако организо
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Миленко Тодић

вани у домовима ученика да деца имају,
поред обавезног учења, и слободне актив
ности и спортске активности. Изненађен
сам бројем учесника, након паузе. Деца су
се веома ужелела оваквих манифестација,
рекао је Миленко Тодић, директор митро
вачког Дома ученика средњих школа.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Повећање професионалних
капацитета

У току је реализација обуке за
будуће сертификоване педикире,
маникире и шминкере у Сремској
Митровици у организацији Канце
ларије за младе. Реч је о пројекту,
чији је крајњи циљ повећавање
професион
 алних капацитета у
Сремској Митровици и лакшег
запошљавања лица из осетљивих
група. У току ове године ће десет
незапослених лица, након едукаци
је, добити пакете са опремом и
неопх одним материјалима за запо
чињање сопственог бизниса, у
вредности од око 250 евра. Пола
зницима обуке обезбеђен је превоз
и оброк. Пројекат спроводи Ресурс
центар за одрживи развој, уз подр
шку ГИЗ – а.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Нова капитална
улагања

Зоран Семеновић

Одборници локалног парламента су
у чевртак, 7. априла на седници, која је
одржана у сали Културно – образовног
центра, усвојили одлуку о изменама и
допунама одлуке о буџету општине Шид
за 2022. годину. Ово је први ребаланс
буџета у овој години, а известилац по
овој талки дневног реда је била начел
ница Општинског буџета Јадранка Не
дић.
– У питању је капитални пројекат из
вођења радова на делу гребенског пу
та до манастирског комплекса Ђипша.
Средства су обезбеђена од других ни
воа власти, односно, на основу уговора
између Општине Шид и Управе за ка
питална улагања АП Војводине. Упра
ва издваја већи део средстава, а то је
износ од 170 мииона динара. Учешће
Општине Шид је преко 31 милион дина
ра, како би се радови започели и завр
шили у овој буџетској години.Запотребе
финансирања, било је потребно донети

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦ
 ИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА

Стабилна
епидемијска
ситуација
Друга седница Штаба за ванредне си
туације Општине Рума одржана је 11.
априла, а на њој је усвојен извештај о
раду у протеклој години, план рада за
ову, као и оперативни план одбране од
поплава и леда на водама другог реда
у румској општини. Извештај о раду за
прошлу годину се у највећој мери одно
сио на борбу против корона – вируса и
активностима Штаба у тој ситуац
 ији, као
и мерама које су тим поводом предузи
мане.

Јадранка Недић

ову одлуку јер се ради о вишегодишњем
пројекту , што значи да се наставља до
314 милиона, финансирањем у следе
ћој години у износу од 112 милион
 а, ре
кла је Јадранка Недић.
Зоран Семеновић, председник Оп
штине Шид, укључио се у расправу о
oвoј тачки дневног реда која је уједно
била и једина.
– На данашњој седници смо допуни
ли наш буџет, а пре неколико недеља
у Новом Саду смо потписали уговор о
финансирању још једног капиталног
пројекта за нашу Општину, али нисмо
обавештавали ширу јавност о томе из
једног простог разлога јер је била из
борна кампања, појаснио је председник
Општине Шид Зоран Семеновић.
Он се овом приликом захвалио грађа
нима што су у великом броју изашли на
биралишта и дали свој глас за Српску
напредну странку и Александрa Вучићa.

Д. Попов

СТЕЈАНОВЦИ

Решен проблем дивље депоније

У сарадњи са Водопри
вредним предузећем „Гало
вица“ решен је проблем
дивље депоније. Ова дивља
депонија је настала немаром
приватног пољопривредног
предуз ећа, које је пре 15
година било решено да про
изводи биомасу од жетвених
остатака.
– Од целокупног посла је остао само
комунални проблем, који је мучио наше
суграђане, а слуха за решавање није
било. Драго ми је што је Општина Рума
увек ту за своје грађане и што можемо
да помогнемо – објавила је на свом
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Фото: инстаграм председник Општине

Инстаграм налогу председница румске
Општине Александра Ћирић.
Она је позвала грађане да пријаве
све комуналне проблеме са којима се у
својој средини суочавају.
С. Џ.

– Подсетила бих да смо поделили 15
милиона динара помоћи привредним су
бјектима, чија је делатност била огра
ничена или угрожена због епидемијске
ситуације. Такође, донели смо и мере
одбране од евентуалних поплава на те
риотрији румске општине поучени лошим
искуством када су биле велике поплаве
2014. године. Кроз Руму пролазе три ка
нала и имамо два велика акумулацио
на језера, па да не би поново дошли у
незгодну ситуацију каква је била тада,
из општинског буџета смо издвојили 15
милиона динара за чишћење канала. То
ће радити два водопривредна предузе
ћа „Воде Војводине“ и Водопривредно
предузеће „Галовица“ како би каналска
мрежа увек била у функцији – истакла је
Александра Ћирић, командант Штаба за
ванредне ситуације.
Разматрана је и одбрана од пожара,
а то се пре свега односи на проблеме
везане за паљење жетвених остатака у
атарима румске општине. У тој области
је успостављена добра сарадња са по
лицијом – њиховим Сектором за ванред
не ситуације, како би се правовремено
реаговало.
– Важно је напоменути да је наша епи
демијска ситуација веома стабилна и на
8. априла смо имали имамо 67 активних
случајева. То говори о тенеденцији опа
дања активности вируса у нашој општи
ни и да имамо добар одзив за имуниза
цију, чак и за четвртом дозом вакцине.
Очекујемо да ћемо у наредном пери
оду, уз ову тендецију опадања, доћи и
до тога да укинемо ванредну ситуацију
у румској општини – закључила је Алек
сандра Ћирић.
С. Џакула
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ЦРВЕНОГ КРСТА

Добар рад
у минулој години
Седница Скупштине Црвеног крста
Рума одржана је 5. априла у простори
јама те организације, а на њој су чла
нови Скупштине усвојили извештај о
раду у прошлој години, као и план
рада за текућу годину. Извештај о раду
је поднео секретар Црвеног крста у
Руми Саша Радивојевић.
Др Мирослав Милошевић, председ
ник Управног одбора и Скупштине
Црвеног крста, истакао је да је седни
ца била прилика да се изнесу све нај
важније активности током 2021. годи
не, које су у великој мери биле обеле
жене пандемијом корона – вируса.
– Црвени крст и његови бројни
волонтери су и прошле године показа
ли велико учешће у активностима које
су биле предузете за сузбијање ове
епидемије, а највише су били ангажо
вани у Дому здравља. Лане су волон
тери реализовали око 12.000 радних
сати свог ангажовања. За ове активно
сти је локална самоуправа петорици
наших волонтера доделила и призна
ње за Дан општине, што показује коли
ко се цени њихов рад – рекао је др
Милошевић.
Организација Црвеног крста Рума
има и низ других активности, као што
је већ вишедеценијски рад Народне
кухиње. Услуге Народне кухиње кори
сти више од 650 корисника, а за њих се
сваког дана обезбеђује бар један топли
оброк. Исто тако, обезбеђују се и паке
ти сувог оброка, тамо где се не допре
мају кувани оброци.
– Све то захтева један велики анга
жман свих који овде раде, како запо
слених, тако и посебно волонтера.
Још једном им одајем велико призна
ње за њихов рад и сигуран сам да ће
тако да наставе и убудуће. Волонтери
су нам не само едуковани, него и своје
знање преносе на млађе генерације,
тако да стварамо све већи број акти
виста који су овде неопх одни и млади
то схватају – истиче др Мирослав
Милошевић.
Наравно, добровољно давалаштво
је једна од најзначајних активности
Црвеног крста Рума, које се реализује
у сарадњи са Покрајинским заводом за
трансфузију крви Војводине.
Црвени крст настоји да се број дава
лаца повећава, па је и прошле године,
и поред пандемије, повећан број дава
лаца у румској општини.
– Имајући у виду услове у којима
смо радили прошле године, мислим да
су остварени резултати којим можемо
бити задовољни. Наше редовне актив
ности ће се наставити и у овој години:
Народна кухиња, дифузија, рад са
волонтерима, прва помоћ, организаци
ја обуке прве помоћи – закључио је др
Милошевић и додао и да су чланови
Скупштине рад Црвеног крста у про
шлој години оценили као добар.
С. Џ.
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ОДЛУКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Превоз у функцији
грађана и заштите
животне средине

Душан Љубишић

На скупштинској седници одржаној
крајем марта, одборници су усвојили
одлуку о покретању поступка јавно –
приватног партнерства са елементима
концесије за обављање делатности јав
ног превоза путник а на територији
општине Рума, али су именовали и
Стручни тим за реализацију пројекта јав
но – приватног партнерства са елемен
тима концесије за обављање делатно
сти јавног превоза путника на територији
румске општине.
Начелник Општинске управе Душан
Љубишић је појаснио да је сама проце
дура у овој области доста компликована
и да ће одборници у више наврата бити
у ситуацији да о томе одлучују. Такође,
биће потребна и сагласност посебне
комисије Владе Србије на елаборат чијој
изради се приступа по доношењу ове
ове одлуке.
– Пројектни задатак је да унапредимо
јавни превоз на територији општине.
Наш захтев ће бити да се у граду изме
сти транзитни саобраћај, што ће бити
практично могуће после пуштања у рад
нове аутобуске станице половином годи
не. Наш захтев ће бити да у градски
аутобуски саобраћај буде уведено још
неколико линија, да обухватимо и дело
ве града који моментално нису покриве
ни. Трудићемо се да елаборат буде ура
ђен тако да буде у интересу ефикасног
јавног превоза, у интересу грађана и
еколошки прихватљив – истак ао је
Љубишић.
По процедури, следи давање сагла

Стеван Ковачевић

сности владине комисије, а потом ела
борат иде и пред одборнике Скупштине
општине Рума. Реч је о дужој процедури
која траје од шест месеци до годину
дана.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума, каже да се у ову процедуру крену
ло раније с обзиром на то да крајем
године истиче постојећи уговор са доса
дашњим јавним превозником.
– Јавни превоз је један од значајних
сегмената живота грађана у нашој
локалној заједници, а значајно је да
ћемо овим елаборатом створити услове
да велики део аутобуског саобраћаја
изместимо и усмеримо ка аутобуској
станици, која ће бити пуштена у рад
половином ове године. Битно је и да за
путнике који ће користити услуге аутобу
ске станице обезбедимо квалитетан и
чест градски превоз, као и да јавним
градским превозом обухватимо и оне
делове града који до сада нису били
обухваћени. У елаборату ћемо инсисти
рати да понуђач односно вршилац тих
услуга, буде оспособљен да јавни град
ски превоз обавља возилима која ће
бити или на метан или на електрични
погон, тако да на тај начин допринесемо
смањењу загађености ваздуха у самом
граду – каже Стеван Ковачевић.
У елаборату ће се дефинисати и број
линија према насељеним местима у
румској општини. Општина Рума је једна
од првих општина која је ушла у овакав
начин решавања питања јавног превоза.
С. Џакула
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Резултати
избора у Руми

ИЗЛЕТИШТЕ „БОРКОВАЦ“

Обимни радови
на уређењу
Један од приоритета лоаклне самоу
праве ће бити у уређење самог језера,
али и целог Борковца, који је омиљено
излетиште не само Румљана. Ово уре
ђење је планирано у неколико фаза, а
прва обухвата пошумљавање и уређе
ње простора око старог базена. То под
разумева садњу 1.700 садница, а реч је
садницама старости од шест до осам
година. Министарство заштите животне
средине за ту намену определило је 7,5
милиона динара, а румска општина два
милиона динара. Садња ће почети на
јесен.
– Уређење простора око старог базе
на подразумева и постављање мобили
јара, мултифункционалних справа за
децу, куле за пењање, љуљашке, тобо
гане, клупе, вртешке, столове, осветље
ње и слично. Вредност набавке је 18
милиона динара, а требало би да се
распише у наредних месец дана – иста
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кла је председница Општине Алексан
дра Ћирић.
Друга фаза уређења „Борковца“ под
разумева израду плана детаљне регу
лације, који ће се реализовати заједно
са Општином Ириг како би се јасно
дефинисао будући изглед језера и прио
баља. У тој фази ће почети и уређење
шеталишта и стаза кроз шуму, као и при
премни радови за шеталиште уз Борко
вачки канал до улице 15. август. То зна
чи да ће шетачи моћи и из Улице 15.
август, уз канал да дођу до излетишта
„Борковац“.
– У трећој фази, по избору извођача
радова, почеће уређење самог језера,
плаже, шеталишта, дечијих игралишта и
трим стазе око језера – истакла је пред
седница Александра Ћирић, која је
позвала грађане да се и сами укључе у
ове активности својим предлозима.
С. Џакула

На изборима 3. априла, од уписаних
45.772 бирача, на парламентарне избо
ре је изашло њих 29.733, док је број
важећих листића био 28.702.
На парламентарним изборима најви
ше гласова је освојио „Александар
Вучић – Заједно можемо све“ и то 15.091
глас. Затим, листа „Ивица Дачић – Пре
мијер Србије“ је освојила 3.324 гласова,
Мариника Тепић – „Уједињени за победу
Србије“ 2.816 гласова, Др Милош Јова
новић „Нада за Србију“ 1.202 гласа, док
је Милица Ђурђевић Стаменковски –
Српска странк а Заветници освојила
1.131 глас, Бошко Обрадовић – Српски
покрет Двери – ПОKС 1.042 гласа. Оста
ле странке и коалиције су биле испод
1.000 освојених гласова.
Када је реч о председничким избори
ма, гласало је 29.730 бирача, а важећих
листића је било 29.012.
Александар Вучић је освојио 19.411
гласова, Здравко Понош 3.812, др
Милош Јовановић 1.432 гласа, Милица
Ђурђевић Стаменковски 1.424 и Бошко
Обрадовић 1.308 гласова.
С. Џ.

БАЗИЛИКА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ НА
МЕТИ ВАНДАЛА

Објекат привремено
обезбеђен

УПВО „ПОЛЕТАРАЦ“

У току упис деце у
следећу школску годину
Пријаве на конкурс за упис деце у
УПВО „Полетарац“ Рума за школску
2022/23. годину су почеле 1. априла и
трају до краја маја, а обављаће се
искључиво електронским путем. Кон
курс обухвата следеће узрасне групе
деце: целодневни боравак, вртићке
јаслене групе деце старости од једне
до три године, као и вртићке групе
деце старости од три до шест ипо
година, те вртићке групе у години пред
полазак у школу – полудневни програм
у трајању од четири сата и то деце ста
рости од пет и по до шест и по година.
Контакт особе задужене за упис и
контакт са родитељима и то сваког
радног дана од 8 до 15 часова су Наде

жда Мирковић, број телефона: 069/75
– 01 – 12 и Милица Јовановић, број
телефона 069/75 – 18 – 61. Мејл адре
са је poletaracruma@gmail.com
Родитељи или законски заступници
деце из осетљивих група прилажу
документа на мејл адресу poletaracru
ma@gmail.com или лично доносе
потребна документа као што су лекар
ска документација или потврде...
На сајту УПВО „Полетарац“ поста
вљено је и детаљно упутство о кораци
ма које је потребно предузети за елек
тронски упис деце у вртић. Такође,
информације се могу добити и на теле
фон 022/479 – 137.
С. Џ.

Археолошки локалитет Базиликe Све
тог Димитрија у Сремској Митровици,
који се недавно нашао на мети вандала,
привремено је обезбеђен. Наиме, раз
бијенa су два стаклена панела, а како
нам је потврђено у Заводу за заштиту
споменика културе, на основу сачињене
процене, штета је око 250 хиљада дина
ра. Међутим, како је у питању специјал
но стакло из увоза, врло је тешко прона
ћи исто такво, те би за евентуалну ком
плетну замену било потребно обезбеди
ти много више новца. Подсећамо, ово
није први пут да се локалитет нашао на
мети вандала, а Полицијска управа у
Сремској Митровици је, према незванич
ним информацијама, идентификовала
починиоца.
А. П.
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МИНИСТАРКА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Развој наутичког туризма уз
подршку ресорног министарства
Министарка трговине, тури
зма и телекомуникација Репу
блике Србије Татјана Матић
посетила је у среду, 6. априла
општину Инђија где се саста
ла са председником Влади
миром Гаком и директором
Турис тичк е
орган из ац ије
Миланом Богојевићем. На
састанку је било речи о зајед
ничкој сарадњи Општине и
ресорног Министарства на
реализацији капиталног про
јекта изградње шеталишта
изнад Дунава у Старом Слан
камену. Такође, министарка
је имала прилику да се упо
зна и са осталим пројектима
који су реализовани али и са
даљим плановима који за
циљ имају развој туризма у
тој сремској општини.
У обраћању медијима,
председник Гак је још једном
подсетио на податак да је
Општина Инђија 2016. године
за туризам издвојила тек 11
милиона динара, а да је за
ову годину опредељено 70
милиона динара.
– Инђија има велики тури
стички потенцијал, јер када
имате 27 километара дунав
ске обале то вас сврстава
међу локалне самоуправе са
озбиљн им
турис тичк им
потенцијалом. У наредном
периоду, радићемо више на
развоју наутичког туризма
али, са друге, стране нисмо
запоставили ни део који нази
вамо дневним туризмом.
Захваљујем се Министарству
за туризам, које нам је помо
гло да након реализације три
заједничка пројекта оспосо

Подршка министарства наутичком туризму у Инђији

бимо „Келтско село“ које је
недавно отворено. Већ сада
имамо неколик о хиљада
резервација за предстојећу
сезону. Све се може када се
хоће, али и када се обезбеде
средства. Да није било при
вреде и 14 нових потписаних
инвестиција не би могли гово
рити о развоју у туризмаистакао је Гак
Милан Богојевић, директор
Турис тичк е
орган из ац ије
општине Инђија, изјавио је да
су за само девет месеци
отворена два важна тури
стичка локалитета – „Келтско
село“ и музеј „Адлигат“.
– За нас је велики успех све
што смо постигли до сада и
што смо као мала Туристичка
организација сврстани међу

три најуспешније у нашој
земљи. Поред „Келтског
села“, које је већ постало
бренд за себе, ове године
планирамо још шест инфра
структурних пројеката захва
љујући висини средстава које
је локална самоуправа издво
јила из буџета за ову годинурекао је Богојевић.
Министарство трговине,
туризма и телекомуникација
Републике Србије у претход
них пет година уложило је 55
милиона динара у више
инфраструктурних пројеката
у области туризма на терито
рији општине Инђија, истакла
је министарка Татјана Матић.
– Сведоци смо рекордног
броја доласка туриста у
општину Инђија. Током про

шле године којих је било пре
ко 37 хиљада. Иако је про
шла година била обележена
ковидом, јасно ми је због чега
је тако велики број посетаистакла је министарка Матић.
Она је додала да ће ресор
но Министарство наставити
да буде поуздан партнер
Општини Инђија, посебно у
наутичком туризму.
– Поготово када је реч о
Дунаву и обали ове дивне
реке, која у туристичке сврхе
није била довољно искори
шћена- истакла је министар
ка.
Након састанка у Општини,
министарка Матић је посети
ла туристички комплекс Келт
ско село и музеј „Адлигат“.
М. Ђ.

ПЕЋИНЦИ

„Сремице” обележиле 22 године рада
Више од две деценије постојања и
рада Удружења жена „Сремица” из
Пећинаца обележиле су бројне изло
жбе и манифестације, али и дружења
са пријатељским удружењима жена
како из пећиначке општине, тако и из
општина широм Србије и шире. Него
вање културе и традиције доњег Сре
ма је од самог оснивања био главни
задатак чланица овог удружења, а по
речима њихове председнице Маре
Миловановић, окупљања поводом
обележавања датума оснивања увек

су добра прилика да се размене иску
ства и учврсте пријатељства.
– Са малим закашњем обележиле
смо 22 године постојања заједно са 15
удружења жена. Пандемија нас је
мало пореметила у смислу обележа
вања овог датума, али смо успеле да
1. априла окупимо наше пријатеље,
спонзоре и све оне који нам пружају
подршку и финансирају наш рад. Тру
димо се да се наша традиција не
заборави, па тако организујемо и
манифестацију „Колачи наших бака” у

Пећинцима, а ове године смо по 15.
пут учествовале на манифестацији
„Златне нити” у Врњачкој Бањи. Иде
мо и ван граница наше земље у Сло
венију и то у Велење где смо излагале
своје радове на међународној мани
фестацији веза, а посећујемо и мани
фестације у Лапљем селу на Косову и
Метохији, и у Дворовима у Републици
Српској. Наш циљ је да где год да оде
мо на најбољи начин представимо
наш рад и нашу општину” – рекла нам
је Мара.

13. APRIL 2022.
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СТАРА ПАЗОВА – У ТОКУ ПРОЈЕКАТ „ЗА БОЉЕ СУТРА“

За оснаживање
ромске популације

У Центру за социјални рад Стара
Пазова у току је реал
 изација пројекта
„За боље сутра“, који је почео 1. фебру
ара. Циљ пројекта је унапређење квали
тета живота ромске популације са тери
торије општине Стара Пазова и израда
анализе која ће послужити као основ за
планирање и развој услуга за ромску
популацију у овој локалној самоуправи.
Представља наставак активости из
2021. године у оквиру истоименог про
јекта, када је трајао три, а ове године
шест месеци и поново га је подржала
Општина Стара Пазова.
Прошле године су биле укључене
само жене, а сада је проширен и на
припаднике мушког пола, али и на све
друге, који желе да на одређене теме
стекну нова знања и развијају своје
вештине како би унапредили квалитет
свог живота:
– Настављамо активностима, које су
започете, а то су социо – едукативне
радионице на разне, значајне теме за
свакодневни живот, али за оне ствари о

којима до сада нити појединци, нити
породице нису много водили рачуна.
На пример, начин комуникације, осећа
ња, потребе, препознанавање потреба.
Ове године ће сарадници на пројекту
бити и лекари Дома здравља, сарадни
ци из Службе за помоћ у кући, који раде
радно – окупационе терапије, где ћемо
покушати да приближимо одређене
вештине као што су декупаж техника и
разни ручни радови, како би заправо
ове жене нешто могле да науче, да се
усавршавају у неким пословима и
можда управо на тај начин створе пред
услове да нешто и саме раде и зараде,
каже Дајана Костић, руководилац про
јекта.
Бавиће се и естетском шминком, јер
сматрају да је лепота важна како спољ
на, тако и изнутра, а све те вештине
треба да зна свака жена. Упоредо се
наставља истраживање потреба при
падника ромске популације, а уведена
је и нова услуга – Отворена врата, при
чему део пројектног тима одлази у

УСКРШЊИ БАЗАР У СТАРОЈ ПАЗОВИ

У сусрет празницима

Ускршњи базар

Од петка 8. априла до недеље 10.
априла у Старој Пазови је одржан тради
ционални Ускршњи базар у просторија
ма Словачког народног дома у Старој
Пазови. Базар је обиловао ускршњим
јајима, медењацима, сувенирима, руч
ним радовим и украсним предметима,
не само жена из Удружења пазовачких
жена при СКУД – у „Херој Јанко Чмелик“,
које су домаћин већ и креативних жена
из свих удружења старопазовачк е
општине. Базар је отворила Љибушка
Лакатош, председница СКУД – „Херој

Јанко Чмелик“. Представљени су и неки
од специјалитета словачких традицио
налних јела, а по обичају, Ускршњи базар
је изазвао велико интересовање посети
лаца. Последњег дана базара, на Цветну
недељу по Грегоријанском календару,
посетиле су га и „пањичке“, деца обуче
на у словачку ношњу, која певајући при
годну песму, наговештавају долазак
Ускрса и новог живота, за шта у своје
кошаре добијају поклоне, најчешће јаја,
слаткише и новац.
З. К.

Дајана Костић

Месне заједнице, како би били доступ
нији грађанима. До сада су реализована
два сусрета: у Војки и Старим Бановци
ма а најчешћа питања се односе на ста
тусне и стамбене проблеме, за које
верују да ће захваљујући ангажовању
великог тима, успети да их реше.
Дајана Костић, руководилац пројекта,
позива све да се придруже, јер је у пита
њу реалан пројекат и на социо – едука
тивне радионице, које се одржавају на
сваких 15 дана и сви су добродошли.
Пројекат је подржала Општина а траја
ће до краја јула.
Зденка Кожик

УЛАГАЊА У КУЛТУРНЕ ОБЈЕКТЕ

Реновирана
позоришна сала
у Новој Пазови

Улаз у позоришну салу у Старој Пазови
добио је нови изглед. Стара браварија,
која је датирала још из 1974. године када
је сала изграђена, замењена је новом
алуминијумском, и ово је наставак конти
нуираног одржавања централног објекта
културе у општини последњих година,
каже Владимир Керкез, директор Центра
за културу Стара Пазова. Према њего
вим речима, све се ради у циљу ствара
ња бољих услова за боравак уметника,
публике и свих који долазе и користе тај
простор. Годишњим планом рада, води
се рачуна о свим домовима културе и
просторима, и у другим местима општине
које су у њиховој надлежности, при чему
имају велику подршку оснивача – Општи
не Стара Пазова. Предност се даје
ургентним проблемима, сходно располо
живим финансијама. Завршени су и радо
ви на унутрашњем уређењу биоскопско
– позоришне сале у Новој Пазови. Тамо је
у претходном периоду саниран кров, који
је прокишњавао и сређен мокри чвор.
Сада је и овде на целом објекту поста
вљена нова алуминијумска столарија, у
сали, која је окречена, постављене су
нове стазе, замењене дотрајале столице,
комплетно су сређене гардеробе, а у
предњем холу је постављена климатиза
ција. Због драстичног поскупљења гра
ђевинског материјала, планирана је ком
плетна замена електромреже и плафона.
Вредност актуелних инвестиција у позо
ришним салама у Старој и Новој Пазови
износи четири милиона динара. 
З. К.
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ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ ВРДНИК

Знатно бољи услови
за учење и рад у школи

У врдничкој Основној школи
„Милица Стојадиновић Српки
ња“ реализују се обимни ра
дови на побољшању услова
за учење и боравак ученика,
али и рад запослених – од то
га неки радови су завршени,
неки још трају.
Ову школу су обишли пред
седник Општине Тихомир Сто
јаковић и заменик Миодраг
Бебић, који су разговарали са
директором Сашом Матеши
ћем и уверили се у квалитет
завршених радова: првен
ствено комплетно реконстру
исаних санитарних чворова,
постављеном ЛЕД расветом
али и новим намештајем у
учионицама.
– Као што смо обећали при
ликом претходне посете, све
учион
 ице су опремљене пот
пуно новим намештајем, клу
пама, столицама и ормарима.
Такође, велико ми је задовољ
ство истаћи да је финансијска
ситуација Општине стабилна
и да данас можемо да се ба
вимо лепим стварима као што
су инфраструктурна улагања,
изградња и опремање, а све
у циљу унапређења живота
наших суграђана, посебно нај
млађих. Такође ћемо и следе
ће године определити значај
на средства за улагање у ову
и све друге школе на нашој
територији – рекао је том при

Обилазак основне школе у Врднику

ликом Тихомир Стојаковић.
Задовољство урађеним је
изразио и Миодраг Бебић, јер
су створени услови да се за
врше радови који ће значајно
допринети квалитету наста
ве и услова рада у врдничкој
школи.
– Након нове расвете, заме
њене су и клупе и столице, а
све у циљу да би наша деца
имала што боље и квалитет
није услове за боравак и уче
ње - истакао је Миодраг Бебић
Подсетимо, локална самоу

права је обезбедила средства
и за претходне радове на спу
штању плафона у ходницима,
а додатних четири милион
а
динара је обезбеђено из те
куће буџетске резерве за на
ставак радова на уређењу по
дова и опреме у учион
 ицама.
Већ је реализовано спуштање
плафона, измештање канце
ларије педагога, кречење и
уградња керамике у зборни
ци, што је коштало пола мили
она динара.Уграђена је ЛЕД
расвета у ходницима школе и

фискултурној сали, као и ЛЕД
расвета у учионицама и оста
лим просторијама школе, што
су радови чија је вредност 2,7
милион
 а динара.
Вредност радова на рено
вирању санитарних чворова
у школи износи 1,5 милиона
динара, док је локална само
управа у сарадњи са роди
тељима учествовала нешто
раније на уређењу фасаде
школе, када је обезбедила по
требан материјал.
С. Џакула

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Еколошки пројекат други у Војводини

Основна школа „Доситеј
Обрадовић“ из Ирига је уче
сник пилот – пројекта под
називом „Улога ученика у
заштити животне средине“,
који се реал
 изује под покро
витељством Министарства
просвете, науке и техноло
шког развоја и Министарства
заштите животне средине.
У Основној школи „Жарко
Зрењанин“ у Новом Саду 18.
марта су представљени еко
лошки пројекти школ, које су
учеснице пројекта.
– Наша школа је предста
вила свој пројекат „Зашти
та и очување природе“, а и
поред велике конкуренције
школа из Куле, Новог Сада,
Суботице, Апатина, Оџака,

Коцељеве, Ваљева, Планди
шта и Зрењанина, наш тим је
освојио друго место – истиче
директорка иришке школе
Гордана Фодог.
У категорији учесника из
целе Србије „Доситејева“
школа је на 13. месту у овом
пилот – пројекту.
– Ученици ће наставити и
даље да своја знања унапре
ђују и проширују у оквиру ове
теме. Захваљујемо се локал
ној самоуп
 рави, родитељи
ма, ученицима и колегама,
који су учествовали у овом
пројекту и помогли нам да
заједно постигнемо овај зна
чајан резултат за нашу шко
лу – каже директорка Горда
на Фодог.
С. Џ.

Еколошки тим „Доситејеве“ школе
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ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

За замену крова на вртићу у
Врднику 3,5 милиона динара

Игор Мировић и Тихомир Стојаковић

Председник Покрајинске владе Игор
Мировић је уручио 5. априла уговоре о
финансирању и суфинансирању рекон
струкције, адаптације, санације и инве
стиционог одржавања 61 објекта пред
школских установа, основних и средњих
школа, као и домова ученика. За ово је
из покрајинског буџета опредељено 175
милиона динара.
На нивоу основног образовања сред
ства у висини од 121 милион динара до
дељена су за 41 установу, 37 милиона
динара је опредељено за десет средњих
школа, за три ученичка дома 5,5 милио
на, док је за седам предшколских устано
ва издвојено 11,5 милиона динара.
Средства ће се користити за замену

Кров вртића у Врднику

столарије, санацију санитарних чворова
и кровне конструкције, енергетску сана
цију објеката, реконструкцију електрое
нергетских инсталација и инсталација за
загревање објеката, као и за друге радо
ве у циљу побољшања услова за њихово
коришћење.
Међу локалним самоуправама које су
добиле средства се налази и иришка Оп
штина, а потпис на овај уговор је ставио
Тихомир Стојаковић, председник иришке
општине. Наиме, Покрајински секретари
јат за образовање је одобрио средства у
износу од 3,5 милиона динара Општини
Ириг за реконструкцију крова на вртићу
,,Вила” у Врднику.
– Уз финансијску помоћ Покрајинског

секретаријата за образовање, прописе,
управу, национ
 алне мањине – национал
не заједнице и захваљујући доброј са
радњи са оснивачем, односно Општином
Ириг, извршиће се реконструкција крова
и замена азбестних плоча на објекту на
ше установе у Врднику. Санираћемо све
делове испод крова који су оштећени
услед прокишњавања, а азбестне пло
че ће бити замењене, док се спољашњи
изглед објекта неће мењати. Ова рекон
струкција је од изузетног значаја за деч
ју установу, а од посебне важности је за
безбедан боравак деце и запослених у
овом нашем објекту – истакла је Јелена
Видановић, директорка ДУ „Дечија ра
дост“ Ириг.
С. Џакула

ПРЕДСТАВНИЦИ РУМЕ НА ОБУЦИ У ТУРСКОЈ

Боља инклузија ромских ученика
у школски систем

Обука, чији је фокус била инклузија,
као средство за општи успех у школи, а
посебно за ромске ученике реализована
је од 28. марта до 1.априла на Тарсусу у
Турској, а на њој су учествовали и
наставници из Србије, међу њима и уче
сници пројекта из Руме. Наставници су
размењивали добре праксе и успешне
примере метода, које су доказале своју
корисност у образовању ромских учени
ка.
Обука је имала за циљ да боље опре
ми професионалце који раде са Ромима
да иду ка образовној инклузији у школи и
да спрече рано напуштање школовања
што је карактеристично за ромске учени
ке. У овој обуци из Србије су учествова
ли наставници основних и средњих шко

ла, особе које раде са Ромима као школ
ски посредници, административно осо
бље и особе које су одговорне за ванна
ставне активности. Међу њима су били и
наставница Весна Јуришић из ОШ „Иво
Лола Рибар“ из Руме, као и чланови рум
ског Удружења „Стил младих“.
Своје стечено знање на обуци приме
ниће у свом даљем раду, с обзиром на то
да је ОШ „Иво Лола Рибар“ градска шко
ла са највише ромске деце. Циљеви тре
нинга су били да се подстакне истражи
вање препрека и ограничења са којима
се ромска заједница суочава у оквиру
образовног система, да се представе
ефикасне праксе рада са ромским уче
ницима, као и да се препозна потенци
јал интеркултуралног сукоба и преговора

за успостављање односа.
Учесници су се упознали са образова
њем у ромским заједницама, како укло
нити јаз између школа и породица и
проценом потреба ромских ученик а.
Потом, посебно о школовању Ромкиња,
а затим се говорило о ресурсима за
образовање Рома. Једна од тема је била
и „Значај ромских медијатора у школа
ма”.
Овај тренинг се временски уклопио и
са Међународним даном Рома, који се
обележава 8. априла. То је дан прославе
ромске културе и подизања свести о про
блемима с којима се Роми суочавају, а
дан је службено проглашен 1990. године
у месту Сероцк у Пољској.
С. Џакула
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ДОДЕЛА УГОВОРА У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ

3,5 милиона за пећиначку
Техничку школу

Председник
Покрајинске
владе Игор Мировић уручио је
5. априла уговоре о финанси
рању и суфинансирању рекон
струкције, адаптације, санаци
је и инвестиционог одржавања
61 објекта предшколских уста
нова, основних и средњих
школа и домова ученика, међу
којима и Техничкој школи „Ми
ленко Веркић Неша” Пећинци
за текуће одржавање санитар
них чворова.
Уговор вредан 3.580.000,00
динара примила је в.д. ди
ректора пећиначке Техничке
школе Сања Дујић, по чијим
речима ће добијена новчана
средства бити искоришћена
за реновирање преосталих
ученичких и професорских то
алета.
– Поред помоћи пећиначке
локалне самоуп
 раве, редовно
аплицирамо и на конкурсе По
крајинске и Републичке владе,
јер нам је свака помоћ добро
дошла. Са овим добијеним
новчаним средствима побољ
шаћемо хигијенске услове, и
уопште услове боравка у на
шој школи, како за ученике та
ко и за запослене – рекла нам
је Дујић.
Покрајинска влада је за ово
финансирање из буџета опре
делила 175 милиона динара.
На нивоу основног образова
ња средства у висини од 121
милион динара додељена су
за 41 установу, 37 милион
 а ди

Са потписивања уговора у Покрајинској влади

нара је опредељено за десет
средњих школа, за три ученич
ка дома 5,5 милиона, док је за
седам предшколских установа
издвојено 11,5 милиона дина
ра.
– Заједно са овим улага
њима, од 2017. године за ове
намене Покрајинска влада је
определила готово милијарду
динара. Радили смо плански,

штедели новац на другим по
љима и издвајали за пројекте
и инвестиције у најзначајни
јим областима живота, међу
којима је и образовање. Вла
да Србије је упоредо с тим
радила и на побољшању по
ложаја просветних радника и
свих који раде у овој области
- изјавио је председник Миро
вић.

ШИМАНОВЦИ

Средства ће, између оста
лог, бити издвојена за заме
ну столарије, санацију са
нитарних чворова и кровне
конструкције, енергетску сана
цију објеката, реконструкцију
електроен
 ергетских инстала
ција и инсталација за загре
вање објеката, као и за друге
радове у циљу побољшања
услова за њихово коришћење.

На крсну славу освештан нови вртић

Пећиначка Предшколска установа „Влада
Обрадовић Камени“ обележила је 7. априла
крсну славу Благовести, а уједно је и осве
штан нови објекат ове васпитно – образовне
установе у Шимановцима. Председник
Општине Пећинци Синиша Ђокић је у прису
ству запослених и деце био на обреду сече
ња славског колача у Пећинцима, који је
обавио архијерејски намесник пећиначки
јереј Бојан Мијановић. Касније током дана, у
присуству запослених, бројних гостију, чла
нова Савета месне заједнице Шимановци и
представника пећиначке локалне самоупра
ве, председник Ђокић је присуствовао и
освештању новог вртића у Шимановцима.
Како нам је рекла Анита Волчевски, дирек
торка ПУ Камени, у свих 15 објеката ове
установе је обележена крсна слава Благове
сти у присуству месних пароха, а деца су
заједно са својим васпитачима разним
активностима дала посебан печат свечаном
дану њихове установе.

Ломљење славског колача
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КОНЦЕРТ ФолклорноГ друштвА „Извор Доњи Товарник“

Преко два сата игре и песме
У препуној Спортској хали у
Доњем Товарнику, 2. априла,
Фолклорно друштво „Извор
Доњи Товарник“ одржало је
свој велики солистички кон
церт, који је публици пружио
преко два сата уживања у
играма и песмама које су
настале и живеле, али се и
развијале на нашим просто
рима, а које, као такве, чине
идентитет нашег народа.
Председница друштва Дани
јела Барнак на почетку про
грама уручила је захвалнице
свима који су дали свој допри
нос у раду Извора за седам
година постојања, између
осталих и Општини Пећинци.
Захвалницу је примио пред
седник Општине Пећинци
Синиша Ђокић, који је том
приликом нагласио да су ова
кви концерти, међус обна
подршка и бројна публик а
пример успешне сарадње
Општине и локалне заједни
це, а насмејана и разиграна
деца на паркету Спортске
хале резултат свега тога.
На годишњем концерт у
„Извора“ наступила су сва три
ансамбла овог друштва, а
како нам је рекла Данијела
Барнак, друштво тренутно
броји око 80 чланова. Она
додаје, да је овај концерт од
великог значаја за сву децу,
јер током пандемије нису
организовали цел овечерње
концерте.
– Веом
 а сам задовољна
оним што су наша деца при
казала током 120 минута
игре, посебно напретком који
су остварили за све ове годи
не, јер једно друштво које је

Концерт фолклорног друштва „Извор Доњи Товарник“

почело од нуле практично, за
ових седам година у ногама
има 12 кореографија – девет
кореографија које могу да се
обуку и које могу да носе про
грам. Задовољна сам и начи
ном на који су они изнели овај
концерт, њиховом професио
налношћу, брзином и енерги
јом коју су пренели публици.
Такође, драго ми је да је хала
била пуна, да је тако велики
број људи дошао да их види и
подржи, а опет све то не би
било без огромне подршке
пећиначке локалне самоупра
ве којима дугујемо огромну
захвалност, као и родитељи
ма на пожртвованости и веро
вању да ћемо све ово за ових

седам година урадити – рекла
нам је Барнак.
Извођачки ансамбл „Извор“
је вишесатни програм отво
рио Играма из Шумадије, да
би се касније публици пред
ставили кроз још пет корео
графија, међу којима су биле
и две нове кореографије Игре из Врања и Игре из
Босилеградског крајишта, док
су најмлађи чланови Извора
извели чак пет кореог рафија.
Годишњи концерт „Извора“
публика је наградила бројним
аплаузима, као и њихове спе
цијалне госте чланове КУД – а
„Паја Зарић“ из Нових Карло
ваца.
Поред Општине Пећинци,

„Извор“ је уручио захвалнице
за подршку и успешну сарад
њу и Култ урном центру
Пећинци, Јанвој установи
„Спортски центар“, предузећу
„Луки комерц“ Пећинци, Тури
стичкој организацији општине
Пећинци, Савету месне зајед
нице Доњи Товарник, Ловач
ком друштву „Доњи Товар
ник“, Удружењу жена „Сунчев
цвет“ из Доњег Товарник а,
Савету месне заједнице Бре
стач и Ловачком друштву Бре
стач, као и гостима из Нових
Карловаца.
Концерт је реализован под
покровитељством Општине
Пећинци и уз подршку Култур
ног центра Пећинци.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

Март протекао у знаку екологије
Ученици Основне школе „Душан
Вукасовић Диоген“ у Купинову, Обре
жу и Ашањи, током протеклог месеца
били су веома активни на очувању
животне средине. Како су нам рекли у
овој школи, бројним активностима,
које су имале за циљ подизање свести
о ефик асном коришћењу енергије,
значају рециклаже, важности очувања
водених ресурса, као и очувању фло
ре и фауне, деца су обележила важне
датуме из ових области.
Током обележавања Светског дана
енергетске ефик асности, ученици
нижих и виших разреда су кроз пре
зентације, едук ативне филмове,
интерактивне радион
 ице и квизове

знања поновили стечена знања о
енергији и важности њене уштеде, док
су на дан „Засадите цвет“, у шарене
саксије посадили симболично управо
цвет. „Дани ластавица“ се увек посеб
но обележавају у овој образовној уста
нови, те су тако ученици еколошке и
етно – секције упознали своје другаре
са основним карактеристикама ових
малих и храбрих птица, које најављују
пролеће, док су токомдана врабаца
између осталог израђивали и храни
лице и колачиће за врапце у обли
жњем парку.
Светски дан рециклаже обележен је
сусретом предшколаца и ученика тре
ћег разреда, који су се бавили израђи

вањем играчака од предмета за реци
клажу, а на Међународни дан река
проглашени су победници литерарног
конкурса на тему „Река Сава“. О
важности и значају вода учили су
током обележавања Светског дана
вода, а Светски дан шума обележен је
под слоганом „Шуме – плућа наше
планете“, док су током излета на
Обедској бари разгледали и учили о
биљним врстама и важности очувања
екосистема. Активностима током
Светског дана метеор
 ологије ученици
су се упознали са народном метеоро
логијим и како знакови из природе
могу послужити у прогнозирању вре
мена.
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20.000 евра за школе

Мађарска компанија „Континентал
Тобако“ (Continental Tobacco), која тек
почиње да послује на територији општине
Пећинци у индустријској зони у Шиманов
цима, донирала је 8. априла десет интер
активних табли, десет лаптопова и десет
пројектора Општини Пећинци намењених
образовним установама на територији
општине.
Донацију вредну преко 20 хиљада евра,
коју је уручио директор компанија „Конти
нентал Тобако доо“ Марко Деврња, у име
пећиначке локалне самоуправе примио је
председник Општине Синиша Ђокић, који
је том приликом нагласио да је значај дру
штвено – одговорних компанија више
струк за локалну заједницу, као и да је
заједнички интерес Општине Пећинци и
оваквих компанија управо образовање
деце, како би она сутра остала да живе и
раде у овој општини.
– Драго ми је да је у нашу општину сти
гла једна таква компанија каква је компа
нија „Континентал Тобако“, посебно, јер је
прва компанија из наше суседне и прија
тељске земље Мађарске, која је одлучи
ла да инвестира у нашу општину. На пра
ви начин су се представили локалној
заједници тако што су дали велики допри
нос за унапређење образовања наше
деце, и тиме показали високу друштвену
одговорност – рекао нам је председник
Ђокић.

Марко Деврња и Синиша Ђокић

Директор компаније Марко Деврња
изјавио је да су веома задовољни прије
мом у Општини, брзином администрације
и развијеном инфраструктуром у шимано
вачкој индустријској зони, као и да је он
лично срећан што су обезбедили ову
вредну донацију за пећиначке школе.
– Као што сам са председником Општи
не разговарао, то је један залог за будућ
ност, за децу која овде уче, раде и која ће,
надам се знати да цене ову технологију и
њихово образовање. Да остану пре свега
у Шимановцима и у Србији, и да помогну

ГрађанимаСрема
којиУскрсславе
погрегоријанском
календару
честитамопразник
КолективЗавода
зајавноздравље
СремскаМитровица

својим знањем фирмама које овде долазе
и тиме помогну развој и наше државе и
овог региона – изјавио је Деврња.
Мађарска компанија компанија „Конти
нентал Тобако“ први пут послује у Србији,
у Шимановцима, где граде објекат вели
чине 12 хиљада метара квадратних, а по
речима директора Деврње, објекат ће
бити енергетски ефикасан са соларним
панелима, са модерном производњом пре
свега здраве хране, али и са доста про
стора за логистичко – дистрибутивно
изнајмљивање.

Срећне празнике желимо
свима који Ускрс славе
по грегоријанском календару
ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“
Сремска Митровица
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ПРОЛЕЋНО ЗАХУКТАВАЊЕ У ВОЋЊАЦИМА

Њено величанство, јабука

Јабука је пред цветањем. Она би до сада већ процветала да је било топлије. Сада
чекамо да пчеле изађу, опраше и после неколико дана цветања почињу се ширити про
тивградне мреже. То је онда већ трка са временом. Не смемо ни прерано ширити мре
жу, да би пчеле могле да ураде свој посао, а онда на време морамо и поставити зашти
ту, јер је такав период године – град може пасти врло лако, каже Душан Станишић
Јабуке су посебно воће.
Рајско. Волимо их због укуса
и слаткастог мириса, а има и
оних који их воле због дијете.
Кажу „јабука дијета“ доводи
линију до савршенства.
Лек ари каж у да јабук а
побољшава рад кардиова
скуларног система, регули
ше крвни притисак, штити
здравље зуба и ублажава
упалне процесе у телу.
А, засади јабуке само што
нису процветали у воћњаку
породице Станишић. Завр
шена је резидба, скупљање
грања, а почеле су прве
заш титарс ке
акт ивн ос ти.
Станишићи су третирали
засад пре кише, те су поно
вили након падавина, а у
трент ук у разговора, оба
вљен је третман инсектици
дом у циљу спречавања
болести, благовремено. Наи
ме, болести се спречавају,
јер је касније лечење, уколи
ко би се оне и појавиле,
далеко компликованије.
– Користили смо благу
хемију, како пестицид не би
ушао у плод. Због тога је
оваква производња скупа.
Радови су увелико у току, а
стајања нема до краја сезо
не, каже Душан Станишић.
Станишићи су почел и
посао са два хектара под
јабуком, а до данас је засад
проширен на скоро седам
хектара.
– Последњих нек олик о
година смо обнављали заса
де због промене климе. Има
ли смо врсту која није могла
у оваквим условима опстати
па смо је извадили и засади
ли друге. Дешавало се да
понек е врсте нису дале
резултате какве смо очекива
ли, па смо и то променили да
бисмо дошли на садашњих
60 одсто засада јабуке гале,
а 40 одсто јабуке ајдаред,
грени смит, златни делишес
и ред чиф, објашњава Ста
нишић.
Ниске температуре које су
биле актуелне током марта и
почетком априла, на сву сре
ћу, нису могле утицати на
засад у тој фази. Међутим,
воћари се надају да ће се
задржати лепо време које је

Душан Станишић

потребно цветању.
– Јабука је пред цветањем.
Она би до сада већ процве
тала да је било топлије.
Сада чекамо да пчеле изађу,
опраше и после неколико
дана цветања, почињу се
ширити противградне мре
же. То је онда већ трка са
временом. Не смемо ни пре
рано ширити мрежу, да би
пчеле могле да ураде свој
посао, а онда на време мора
мо и поставити заштиту, јер
је такав период године – град
може пасти врло лако, додао
је Станишић.
Као и многи који се баве
пољопривредом и воћари су
неизвесности шта ће се дога
ђати током године. Наиме,
висок а цена производње,
коју диктирају светске прили
ке, свакако ће се одразити и
на српске воћаре.
– Како ће се одвијати про
даја и извоз, то не можемо
знати. Сви воћари су у стра
ху. Ми имамо уговор са „Ато

сом“ из Мале Ремете, тако
да, све што беремо, возимо
њима. Задовољни смо дуго
годишњом сарадњом и нада
мо се да ће тако остати у
будућности. Неће бити лака
година никоме, многи одуста
ју, а они који настављају
морају да се придржавају
свих прописа квалитетне
производње, како би опста
ли. Јер, већ уколико произ
вод пређе у другу класу, нема
добитка, испричао је Душан
Станишић.
У сезони, биће потребна и
додатна радна снага, као и
сваке године. На питање,
како ће воћари да се изборе
са мањком радне снаге, који
је већ неколико година при
сутан, Станишић каже да је
до сада успевао да нађе
решење.
– Нама је потребно за ову
површину до 15 људи. Међу
тим, ми то радимо породич
но и у сарадњи са пријате
љима, познаницима... Радни

сат за сезонске раднике
коштао је до сада 250 дина
ра, сада се говори о томе да
ће бити 300 динара. Многи
људи из околних села су
нашли запослење у фабри
кама у граду, где током чита
ве године могу да раде и
имају приходе, а не само
када је сезона у пољима.
Углавном је остала старија
популација, којој је физички
посао тежак и онда то утиче
на брзину обављеног посла.
Воћари се сналазе, долазе
групе из разних других краје
ва, изјавио је Душан Стани
шић.
Тренутно је незахвално
говорити о ценама које се
могу очекивати, с обзиром на
тренутно актуелно светско
тржиште и цене производње.
Међутим, оно чему се сада
воћари надају јесу повољни
временски услови, квалите
тан род и принос.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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КВАЛИТЕТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Неопходне лабораторијске анализе

Највећи
непријатељ
квалитету
земљишта је некоришћење стајњака,
кажу пољопривредни стручњаци. Упра
во због тога у пертходном периоду су
у разговору са пољопривредницима
указивали на значај анализе земљи
шта како би се ситуација побољшала
и како би производни резултати били
бољи. Препорука, али и став струке је
да се пољопривредна производња мора
радити плански, како би крајњи резултат
био повољан.
Квалитет пољопривредног земљишта
нигде није исти и зависи од поднебља
и регион
 а где се налази. На квалитет,
свакако, утиче и примена агротехничких
мера, посебно унос минералних ђубри
ва. Као највећи проблем, пољоприверд
ни стручњаци истичу недовољан унос
стајњака, па је отуда лабораторисјка
анализа земљишта неопходна. Она
се континуирано спроводи последњих
година, тако да су паори веома упућени
у тај сегмент пољопривредне производ
ње.
– Пољопривредник најбоље познаје
своје земљиште. Као стручњаци може
мо да укажемо да се на основу анали
зе земљишта добијају тачне препоруке
за рационално коришћење минералних
ђубрива, посебно у ово време када су
цене ђубрива несигурне, високе и када
је многима оно недоступно, каже Јорда
на Нинков из Лабораторије за земљиште
и агроекономију Новосадског института.

Јордана Нинков

Имајући у виду чињеницу да су „инпу
ти“ у пољопривредној производњи све
скупљи, све се мора урадити плански.
То се посебно односи на пример код
подизања вишегодишњих засада где и
најмања грешка у почетку може да буде
катастрофална.
– Најважније је да пренесемо пољо
привредницима плански приступ засни
вању производње, поготово код засни
вања вишегодишњих засада. Ту се
мора приступити уређењу земљишта по
плану, на основу лабораторијске анали

зе земљишта и препорука за ђубрење.
Углавном све мора да буде, што би се
рекло, унапред смишљено, а не да буде
нешто хаотично и без плана, додаје
Јордана Нинков.
Ових дана се у многим акредитова
ним лабораторијама ради основна ана
лиза плодности земљишта након које
паори добијају тачне препоруке за унос
минералних ђубрива. Препоруке се
морају поштовати, јер је добро познато
да вишак, али и мањак азотних ђбрива
негативно утиче на гајени усев.

ПОЉОПРИВРЕДА

Мањак радне снаге велики проблем

Са почетком сваке производне годи
не, пољопривредници су у страху због
недостатка радне снаге, посебно они
који се баве повратском производњом.
Овај проблем је из године у годину све
ираженији па многи од такве врсте про
изводње одустају. Иако се дају добре
дневнице, пољопривредници кажу да
нико неће у њиву, па се уместо повртар
ских култура на њиховим њивама нала
зе кукурз, соја или пшеница.
Некада су сремски пољопривредни

Антун Маркић

ци лако долазили до радне снаге. Увек
је било оних који су расположени за
рад на њиви за добру дневницу на којој
домаћини нису штедели. Сада је сасвим
друго време. Многи пољопривредници
су због недостатка радне снаге преста
ли да се баве повртарством у потпуно
сти или су се определили само за једну
биљну врсту, која не тражи додатну рад
ну снагу.
– Морао сам да напустим производњу
парадајза и паприке у пластеницима, јер

је недостатк радне снаге све евиднтни
ји. Иако плаћамо добре дневнице, све
је мање оних који хоће да раде или на
њиви или у палстенику. Сада радим
само оно што могу са породицом, а то
је производња зелене салате иако је ту
зарада мања него, на пример, код пара
дајза, али мање се ради, каже Антун
Маркић, повртар из Руме.
Некада најпознатији бостанџија из
Вогња који је лубенице више од 20 годи
на продавао на Златибору, више их нема
на својим њивама. Јова Матић каже да
око бостана има превише посла, а рад
не снаге нигде.
– Око бостана има пуно посла, а нема
ко да ради. Некада нас је била пуна
кућа и сви смо ишли на њиву. Ситуаци
ја је сада другачија и нема ко да иде у
њиву. Уместо бостана, сејаћу кукуруз,
соју и пшеницу. Мања је зарада, али се
и мање ради, каже, Јова Матић пољо
привредник из Вогња.
Некадашње површине под поврћем
код многих паора сада заузимају ратар
ске културе код којих има мањих улага
ња, али се лакше обрађују. Управо због
тога на сремским њивама све чешће
може да се види модерна и јака механи
зација са којом се радови у њиви лакше,
брже и квалитетније обављају.
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ЖУПНИК РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ЕУДАРД ШПАНОВИЋ ПОВОДОМ УСКРСА

Живети истинском
поруком Ускрса
Ускрс врло брзо
заборавимо, одно
сно његову поруку.
Већ другог дана
Ускрса наставимо
живети својим ста
рим животом где
има много тога што
се противи Ускрсу,
а то је међусобна
завист, љубомора,
нетрпељивост...
Хришћанство
настоји дубоко
хуманизовати дру
штво, односе, а
пуно тога што је
увреда Ускрсу, ми
већ за неколико
дана поново почне
мо живети. Како
остати на путу
Ускрса у овом про
стору и времену
које одвлачи од
тога? Могуће је. И
католици и право
славци имају свету
литургију, свете
тајне, исповест и
причест, рекао је
жупник Едуард
Шпановић

Жупник Едуард Шпановић

Верници који прослављају
Ускрс према грегоријанском
календару, ове године обеле
жавају највећи хришћански
празник у недељу 17. априла.
Празнују га католици, проте
станти, англиканци, поједине
православне и неке мање
цркве. Поводом Ускрса жуп
ник римокатоличке цркве Све
тог Димитрија у Сремској
Митровици, Едуард Шпановић
је честитао свим верницима
Ускрс. Он је пожелео да и вер
ници као и свештеници успеју
у својим настојањима да про
дру у суштинску поруку пра
зника, како они који празнују
по новом, тако и они који пра
знују по старом календару.
– Допустимо да нас порука
Ускрса тако захвати, како
бисмо исту прелили на лични,
породични и друштвени живот,
хуманизујући наше друштво,
како је сам Исус желео од нас.
Да бисмо дали допринос
миру, морамо најпре бити у
миру са самим собом, својим
ближњима и Богом, рекао је

жупник Едуард Шпановић.
Како је у средишту хри
шћанства крст Исуса Христа и
његово ускрснуће, пред нама
је прослава кључног тренутка
за хришћанску религију.
– Да се Ускрс није догодио
све би било заборављено. И
Велики петак и Исусова мука,
смрт и проповеди. Не би било
светих отаца. У средиште хри
шћанства морамо стављати
поруку Ускрса. Хришћанин
који није вођен и надахнут том
поруком, није истински хри
шћанин. У припреми за про
славу Ускрса запажамо велики
труд да се обезбеди све оно
што подразумева Ускршња
трпеза. То јесте добро, јер на
тај начин се одржавају лепи,
стари и корисни обичаји, које
црква итекако подржава, али
ако останемо само на обичаји
ма, фолклору, ми заправо сла
већи Ускрс, вређамо Ускрс.
Порука Ускрса је нешто много
шире, са чиме би требало да
живимо, а да нам буде окосни
ца приватног, друштвеног,

политичког и сваког другог
дела живота. Човек који је раз
умео поруку Ускрса има потре
бу да њу и живи, а она каже да
је живот јачи од смрти, да је
љубав боља од мржње, да
светло увек побеђује таму, а
нада очај. Пристајати на смрт,
неправду, љубомору и завист,
значи не живети хришћански,
поручио је жупник.
Жупник је навео да у Јеван
ђељу Исус ученицима говори
да ће их свет одвлачити од
истине, садржаја, суштине.
Свако време носи своје бре
ме, па тако и данашње. Пита
ли смо, како бити добар хри
шћанин у модерном времену?
– У хришћанству постоје
апсолутне категорије, Бог и
љубав која је прва и темељна
Христова заповест. Хришћан
ска љубав није тренутна емо
ција, већ начин живота. На
кључне потешкоће савреме
ног човека, одговорићу цита
том једног духовника: „Дикта
тура релативизма“. Дакле, ту
је потешкоћа. Све је релатив

M NOVINE

13. APRIL 2022.

ЂОТО: Оплакивање Христа из 1305. године, фреска у капели Скровењи у Падови

но и могуће другачије. Сада
се релативизује све оно што
су вредности хришћанства и у
таквом друштвеном амбијенту
тешко је истрајати и бити
истински верник. Сви они који
желе живети поруку хришћан
ства и Ускрса, сматрају се
чудацима и постају неприхва
ћени од друштва. Јер, истин
ски верник диже свој глас про
тив мржње, дискриминације,
против смрти, која се догађа
на различите начине и то не
само физичке, јер се толико
људи данас убија у духу,
лошим стил ом живота и
лошим порукама. Тешко јесте,
али је Христ то предвидео. Он
је рекао следбеницима „Ви
ћете бити светлост света“.
Зашто је хришћанство у оном
амбијенту старог Рима било
тако пријемчиво? Истина је да
су их цареви прогонили, а
проливена крв тадашњих хри
шћана је била семе за нове.
Они који су веровали, сведо
чили су и ширили су те поруке
око себе. Често слушамо на
мисама посланице Светог
апостола Павла Коринћани
ма. Он је рекао да нема поде
ле на мушко и женско, дакле
још пре две хиљаде година се
говорило о равноправности.
Затим, нема поделе на роба и
слободног човека, што значи
хришћанство руши робовла
снички систем. Ми данас не

живимо аутентично свој хри
шћански идентитет, који је
идентитет Ускрса. Сви ти све
ци које ми данас славимо,
управо су били том поруком
надахнути и ту радост су
ширили око себе. Међу њима
је и наш заштитник града Све
ти Димитрије. Он је 304. годи
не, деветог априла, на Ускрс
положио свој живот, а три
дана пре тога и Свети Иринеј,
епископ града. Зато би треба
ло афирмисати у овом граду
тај датум. Ми имамо такво
богатство, јер заштитник
нашег града је ускрсни све
тац, објаснио је жупник Еду
ард Шпановић.
Људском роду је без сумње,
врло лако након верског пра
зник а да се врати старим
навикама. Међутим, важно је
истрајати и хришћанске пору
ке живети и након тога.
– Ускрс врло брзо заборави
мо, односно његову поруку.
Већ другог дана Ускрса наста
вимо живети својим старим
животом где има много тога
што се противи Ускрсу, а то је
међусобна завист, љубомора,
нетрпељивост... Хришћанство
настоји дубоко хуманизовати
друштво, односе, а пуно тога
што је увреда Ускрсу, ми већ
за неколико дана поново поч
немо живети. Како остати на
путу Ускрса у овом простору и
времену које одвлачи од тога?

Могуће је. И католици и пра
вославци имају свету литурги
ју, свете тајне, исповест и при
чест. Причест је срце хри
шћанског живота. Сви ће сла
вити Ускрс, али колико ће се
људи причестити? Без приче
сти, без тог животворног дара,
живог Христа који нам се
дарује, нема ни снаге. Према
Јеванђељу, Исусу је пришао
један младић који му је поста
вио питање шта би требало
да учини да би баштинио веч
ни живот. Исус му је рекао
„Љуби Господа Бога свога
свим срцем својим и свом
душом својом и свим умом
својим и свом снагом својом и
Љуби ближњега свога као
самога себе“. Хришћанска
љубав је увек видљива, опи
пљива и препознатљива, уко
лико није тако, то је лицемер
је. Човек ће рећи: „Да, то је
лако“. Јесте, лако је волети
другог човека који нам није
близу и ретко га виђамо, а хај
де да пробамо волети своју
околину, свога комшију...
Пожелео бих свима да се
истинска прослава Ускрса
прелије и на дане након
литургијске прославе, запра
во, цели наш живот мора бити
прослава Ускрса, ка којем и
сами идемо, закључио је жуп
ник Едуард Шпановић.
Александра Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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У припреми за про
славу Ускрса запа
жамо велики труд
да се обезбеди све
оно што подразу
мева Ускршња
трпеза. То јесте
добро, јер на тај
начин се одржавају
лепи, стари и кори
сни обичаји, које
црква итекако
подржава, али ако
останемо само на
обичајима, фолкло
ру, ми заправо сла
већи Ускрс, вређа
мо Ускрс. Порука
Ускрса је нешто
много шире, са
чиме би требало да
живимо, а да нам
буде окосница при
ватног, друштвеног,
политичког и сва
ког другог дела
живота. Човек који
је разумео поруку
Ускрса има потребу
да њу и живи, а
она каже да је
живот јачи од смр
ти, да је љубав
боља од мржње, да
светло увек побе
ђује таму, а нада
очај. Пристајати на
смрт, неправду,
љубомору и
завист, значи не
живети хришћан
ски, поручио је
жупник
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СТАРА ПАЗОВА

Велика подршка
образовању Рома
Општина Стара Пазова последњих
година ради у великој мери на инклу
зији ромске заједнице, а поводом
Светког дана Рома, грађанима ове
националности честитку је упутио
Ђорђе Радиновић, председник Општи
не. Помоћ Ромима се годинана уназад
огледа кроз разне пројекте и видове
подршке, од материјалног збрињава
ња до унапређења образовања. Стам
бени проблеми се убрзано решавају,
тако да су, захваљујући овој локалној
самоуп
 рави изграђени станови, обез
беђена средства за куповине кућа са
окућницом, а велика пажња је усмере
на на образовање Рома. И ове године
поводом Светског дана Рома, локална
самоуправа ће најбољим ђацима са
територије старопазовачке општине
поделити таблет – рачунаре. У наред
ном периоду, наставиће са примерима
добре праксе као мултиетничка и мул
тиконфесионална средина, уз подршку
и сарадње са свим национаналним
мањинама, а тако и ромском.

ОКУД „СВЕТИ САВА“
ИЗ НОВЕ ПАЗОВЕ

Срце као водиља
ОКУД „Свети Сава“ из Нове Пазове
основала је група око двадедесет
младих људи пре двадесет година са
жељом да се друже и чувају од забо
рава народну традицију, чуло се на
свечаној академији одржаној у неде
љу, 10. априла поводом овог јубилеја.
Био је то својеврсни времеплов, у
коме је Марко Камџијаш, уметнички
руководилац и један од оснивача, под
сетио на најзначајније догађаје који су
обележили овај период, те је то био
омаж свима, који су градили ово дру
штво. Од априла 2002. године, када су
регистровани, постепено су се разви
јали. Уз извођачки ансамбл, оформ
љене су дечје групе, затим рецитатор
ска секција, народни оркестар и
певачке групе, сви су учесници број
них такмичења и носиоци медаља са
покрајинских и републичких такмиче
ња. На репертоару имају око 20 коре
ографија, а како кореограф и уметнич
ки руководилац свих ових година уз
Марка је био његов брат Никола Кам
џијаш. На функцији председника сада
је Миливој Кипић, шеф оркестра Бојан
Јефтић. Свака се секција представила
са једном репрезентативном тачком, а
програм је завршен Играма из Студе
нице. У току вечери, приказан је кра
так документарни филм, а заслужним
појединцима и колективима су припа
ле захвалнице. Уз захвалницу, Свето
савски вез је уручен и Општини Стара
Пазова, а преузела је Наташа Мићић,
председница Скупштине општине.
Сви програми ове године биће у знаку
јубилеја, а следећи у низу биће кон
церт певачких група.
З. К.
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Огледала су
свуда око нас

Неки су истицали важност нашег
постојања у овој земљи, те нас обли
ковали и обучавали како да будемо
бољи од свих и не трошимо време
на „ниже од нас“. Лоше су третирали
жене на шалтеру, запослене у сту
дентској служби, звали чистачице и
викали када год би нешто пронашли
у слушаон
 ицама да није под конац и тако нам давали свој пример

М

ногима који су ишли у Митровач
ку гимназију познат је наратив
елитне школе, и ако си гимнази
јалац, ти си заиста неко и нешто у том
периоду живота. Хајде што многи роди
тељи жуде да им деца буду некад гов
назијалци, пардон гимназијалци, јер су
можда и они били некада поносни уче
ници ове школе, него се и средњошкол
ци диче што, побогу, иду у, према мно
гима, најбољу школу у Сремској Митро
вици.
Чак су и неки професори диктирали
да треба да будемо поносни што смо
гимназијалци, пумпали нам его и разви
јали критичко мишљење, које је било
посебно критички настројено према
свима који су уписали остале ‘занате’.
Сећам се, један професор је предавао
и у економској школи и стално је пра
вио поређења између ђака, односно,
одрастао човек је правио разлику изме
ђу деце, те објашњавао како њима даје
много лакше тестове јер су њихови
капацитети мањи, а ми смо просветље
ни гимназијалци који ће да промене
свет и заслужујемо да пред нас ставља
велике и тешке изазове…
По завршетку средње школе сам упи
сала факултет подједнако елитистичког
карактера, опет, не знајући ни ко тамо
иде, ни о чему се ради, јер сам ја као
пала с Марса, али сећам се израза
лица различитих људи када кажем да
сам на чувеном Факултету политичких
наука. Професори су се дичили што су
исти факултет завршили и на њему
данас предају. Ниподаштавали остале
професоре који нису, а на нама је опет
било да мењамо свет. Неки су истица
ли важност нашег постојања у овој
земљи, те нас обликовали и обучавали
како да будемо бољи од свих и не тро
шимо време на „ниже од нас“. Лоше су
третирали жене на шалтеру, запослене
у студентској служби, звали чистачице
и викали када год би нешто пронашли у
слушаоницама да није под конац - и
тако нам давали свој пример.
Неколико година касније, моја прва
шефица била је грозна према свима

који су „статусно“ испод ње. Говорила
ми је с ким у животу треба да будем
добра, наглашавала важност кокетног
осмеха људима на позицији, истицала
како жене, од којих ти нешто треба,
увек треба похвалити и дати им ком
плимент. Није јој био проблем да врати
капућино јер је пена одвратна, с тим да
то конобару нељубазно и каже, нити да
маршира тек орибаним подом док је
чистачица гледа равно у очи и то још из
речи: „Па шта хоћеш, да идем около?“
Па да, не би ти пала круна с главе ни
да одеш около.
Тренутна уредница је слична. Осмех
само ономе од кога јој нешто треба,
стоји поред кафе – куварице и диктира
како да јој скува кафу – скоро свако
јутро, чувару на паркингу не каже ни
добар дан и нервозно труби пешацима
који споро прелазе преко улице. Њено
време је најважније, у својој глави је
себи јако битна, а сви остали? Сви
остали је не подносе.
А, мени како изгледају? Мени су сви
они били огледала у животу, и дан
данас јесу. Поглед у будућност каква
бих била у случају да пратим њихове
кораке и њих схватим као менторе. По
неком свом статусу и звању, они мени и
јесу учитељи живота, али не како треба
– него како не треба.
рочитала сам скоро сваку лекти
ру током свог школовања, али
ретке су реченице које су ми
остале у глави као ова, за коју сматрам
да је потпуно прикладна овоме о чему
данас пишем.
„Нико миран, а нико спокојан, све се
човјек брука са човјеком, гледа мајмун
себе у зрцало...”, речи су Његошеве.
Кад год осетим да се мало „узве
здим“, јер некад имам те налете необја
шњивог самопоуздања, подсећам себе
да ми је заправо важније у животу да
будем и мирна и спокојна. Да се брукам
– не желим пред собом. А, у огледалу
мајмуне гледам, и срећна сам што ми
та огледала не припадају и што у њима
није мој лик.
ЛА Луна
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Како се изборити
с пролећним алергијама

Непријатности које ремете свакодневицу, пацијенти
могу значајно ублажити и чак неутралисати правовре
меном реакцијом. Постоје терапије које успешно олак
шавају тегобе
Доласком пролећа и сунчаних дана,
грађани проводе више времена напољу,
те су чешћи и проблеми са појавом алер
гијских реакција. То није неуоб
 ичајена
појава, кажу лекари, и да пацијенти не
би требало да брину, јер постоји реше
ње.
– У ово доба године долази до цвета
ња појединих коровских биљака и дрве
ћа, тако да се ослобађа велика количина
полена. Он није штетан за већину људи,
али код појединаца имунолошки систем
препознаје полен као страно тело, одно
сно, алерген. У том тренутку долази до
алергијске реакције, а главни продукт је
ослобађање хистамина и многих других
хемијских медијатора, који доводе до
промене на слузници носа, ока, носних
шупљина, бронхија, а понекад и до про
мена на кожи. Најчешће је у питању
алергијски ринитис. Симптоми су свраб
и пецкање очију, запушен нос, опструк
ција носа, бистра секреција из носа,
затим се јавља кијавица. Већина тих
симптома се јавља и код обичних, акут
них, респираторних вирусних инфекција,
што представља главни дијагностички
проблем, објаснила је др Марица Ђукић
Стекић, лекар митровачког Дома здра
вља.
Пацијенти који имају такве тегобе, а
претходно нису имали проблема са
алергијама, уколико добију додатне
болове у мишићима и повишену темпе
ратуру, лекари саветују да се тада ипак
јаве у ковид амбуланте. Међутим, ово је
и период године када се повећава могућ
ност за јављање проблема код пацијена
та са астмом. Зато је потребно да редов
но узимају своју прописану терапију, а
сваку промену да пријаве изабраном
лекару.
– Не би требало да заборавимо ни
појаву осипа по кожи, као један вид кон
тактног алергијског дерматитиса или

др Марица Ђукић Стекић

печата по кожи, то је још један сигнал да
се оде на преглед, додала је др Марица
Ђукић Стекић.
Непријатности које ремете свакоднев
ницу, пацијенти могу значајно ублажити
и чак неутралисати, правовременом
реакцијом. Постоје терапије које успе
шно олакшавају тегобе.
– Физикалним прегледом, узимањем
анамнезе, клиничким прегледом, а поне
кад је потребно и лабораторијским нала
зима, постављамо адекватну дијагнозу.
Сада постоје моћни препарати, новије
генерације и терапије којима можемо
помоћи нашим пацијентима, нагласила
је др Марица Ђукић Стекић.
Алергије погађају чак 30 одсто свет
ског становништва. Бујање вегетације и
њен утицај је немогуће спречити, али
могуће је заштити се наочарима за сун
це, шеширима и мењањем одеће по ула
ску у кућу, на којој се задржао полен.
А. Плавшић
Фото: Б.Туцаковић

Цветање узрок алергијских реакција
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Упис у вртиће
Овогодишњи конкурс за упис деце у
предшколске установе на територији
општине Стара Пазова расписан је 4.
и трајаће до 22. априла односно 4.
маја, док ће прелиминарне листе бити
објављене у мају и јуну, у зависности
од предшколске установе. Родитељи и
старатељи најмлађих становника ста
ропазовачке општине имају довољно
времена да конкуришу за место свог
детета у вртићу у наредној 2022/2023.
години.
Захтеви за упис подносе се искљу
чиво електронски, путем услуге еВр
тић на порталу еУправе као и претход
них неколико година. У „Полетарцу»,
који располаже са 13 вртићких објека
та у Старој и Новој Пазови, Голубин
цима, Војки и Kрњешевцима сваког
уписа се тражи место више. Kонкурсом
је предвиђено 390 слободних места за
децу од јасленог, преко вртићког до
припремног предшколског узраста.
У предшколској установи „Радост“ у
Подунављу борави преко 800 деце у
девет објеката. У овом вртићу нема
листе чекања, јер децу уписују током
целе године. Резултати актуелног кон
курса, који траје до 22. априла биће
објављени 9. маја на централном
објекту у Новим Бановцима и на зва
ничном сајту. Приор
 итет за упис у
предшколску установу имају деца из
друштвено осетљивих група, као и
деца запослених родитеља и редов
них студената, треће и наредно дете,
дете чије су браћа и сестре већ уписа
на у вртић.
Д. Г.

хор „ПолиФоника“

Вече хорске музике

Удружење „Бинго“ организује Вече
хорске музике у Музеју Срема, у
четвртак у 19 часова. Концерт се реа
лизује с циљем презентовања рада
хора „ПолиФоника“ током протеклих
годину дана и најаве активности пла
нираних за 2022. годину. На концерту
ће, поред хора домаћина, наступити и
хор Удружење лепих уметности „Аро
диси“, ансамбл „Кранчевић“ као и хор
средње музичке школе, вокални сек
стет „Кранчевић“, Трио „Славуји“ у
саставу Леа Недимовић, Ивана Сисо
јевић и Александар Цундра, као и
пијанисткиња Исидора Гроздановић.
Улаз на концерт је слободан.

26

M NOVINE

КУЛТУРА

13. APRIL 2022.

БЕО Ч ИН: 45. Смотра аматерских позоришта Срема

Светковина аматерског
позоришног стваралаштва

Представа „All shook up“ Гимназије „Стеван Пузић“ из Руме

У петак, 8. априла у Беочину почела
је вишедневна манифестација – 45.
Смотра аматерских позоришта Сре
ма, након петогодишње паузе. Посе
тиоци су у Културном центру имали
прилику да погледају и изложбу пла
ката и најава позоришних представа
аматера, насталих током прошлих
година. Смотра траје до 16. априла.
– Ово је једна својеврсна светковина
аматера Срема. До сада су одржане
44 смотре, а прва је била у Беочину и
још 17 након тога. Ми се радујемо што
је ове године Беочин поново домаћин,
нарочито што се одржава после пет
година паузе. У одабиру селектора
Золтана Фридмана, који је одгледао
целокупну продукцију у Срему, гледа
ћемо осам представа. Смотру отвара
мо представом „Цунами“ Словачког
културно – просветног друштва из
Ердевика, рекао је Секула Петровић,
председник Културно – уметничког
друштва „Бриле“ из Беочина.
И овога пута улазница се није плаћа
ла, што је дугогодишња пракса на
свим културним догађајима у Беочину.
– У читавом граду влада посебна
амосфера када се одржава позоришна
смотра. Памтим, када сам први пут
била на смотри још 1988. године у
Пећинцима, како смо пратили нашу
представу „Цементаши“ и тај осећај

који смо доживели тада ме још увек
прати. Смотра је одувек центар кул
турних дешавања наше средине. Ми
смо чак наш календар догађаја ускла
ђивали према смотри. Надам се да
ћемо успети да оправдамо то повере
ње, јер смо годинама били заиста
добри домаћини. Ми ћемо подједнако
навијати за све и надамо се да ће смо
тра остати у нашем граду, јер је то

Секула Петровић

заис та смисао постојања нашег цен
тра, рекла је Ивана Бранков, директор
Центра за културу у Беочину.
Од 14 представа, селектор Золтан
Фридман је одабрао осам за ову смо
тру. То су, поред представе „Цунами“
која је изведена прве вечери, предста
ва „All shook up“ Гимназије „Стеван
Пузић“ из Руме, „Путујуће позориште
Шопаловић“ аматерског позоришта

Ивана Бранков
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„Путујуће позориште Шопаловић“ аматерског позоришта „Мирко Таталовић Ћира“ из Нове Пазове

„Мирко Таталовић Ћира“ из Нове Пазо
ве, „Лекција“ пећиначког културног цен
тра, „Крај викенда“ беочинског КУД-а
„Бриле“, „Рођене“ аматерског позори
шта „Бранислав Нушић“ из Шида, „Да
нас ја, сутра ти“ старопазовачке гимна
зије и представа „Нека буде анонимно
(ово је моја прича)“ инђијског Креатив
ног центра „Артеље“.
– Одабрао сам осам представа, које
ћемо после овог фестивала оценити и
усмерити према фестивалима који их
очекују на следећем нивоу. То је леп
посао, одговоран и врло специфично је
оцењивати своје колеге, међутим, то је
и радост истовремено. Све су то ква
литетни и посвећени људи. Оно што је
специфично и добро, искуснији се лепо
друже са младима, који дају своје нај
боље резултате. Критеријуми су више
струки и вишезначни. Представе су

настале из радионичарског приступа
раду, затим из класничног третирања
текста и културне баштине, а такође и
коришћењем неких нових жанрова,
мјузикла... Имајући на уму да сам
видео 14 представа и да сам имао при
лике да видим представе које су тек
настајале, разумевање у овим тешким
ситуацијама је морало да постоји, због
епидемије корона – вируса. Многи су
имали проблем, јер нису могли да раде
у нормалним условима. Долазио сам
чак и на њихове пробе. Представе, које
нису пласиране на смотру, добиле су
сугестије како да се изборе са недаћа
ма. Мени није био проблем ни да зами
слим сценографију која још увек није
довршена. То је изазов и за мене и за
њих, да видимо колико су успели да
усвоје сугестије за отклањање неких
грешака које су биле евидентне, изја

вио је Золтан Фридман.
Током свечаног отварања, присутни
ма се обратила председница Општине
Беочин, која је истакла да су се борили
и да је обећала да ће се смотра врати
у њихову општину, што је и учињено.
– Беочин је једна од општина где је
позоришни аматеризам веома важан и
има своју дугу традицију. Поносна сам
кад се овакве ствари дешавају у нашој
општини, изјавила је председница
Општине Беочин Мирјана Малешевић
Милкић.
Генерални покровитељ смотре је
Општина Беочин, а за организацију су
задужени Центар за културу, спорт и
туризам Општине Беочин, КУД „Бриле“
и Савез уметничког стваралаштва ама
тера Војводине.
Александра Плавшић
Фото: Исмет Адемовски

Беочин је једна од општи
на где је позоришни ама
теризам веома важан и
има своју дугу традицију.
Поносна сам кад се ова
кве ствари дешавају у
нашој општини, изјавила
је председница Општине
Беочин Мирјана Малеше
вић Милкић
Золтан Фридман

Мирјана Малешевић Милкић
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН
ЗДРАВЉА, 7. АПРИЛ

Наша планета – наше здравље

Др Бранка Малбашић Зечевић

Уз поштовање свих превен
тивних мера које се односе на
спречавање ширења заразне
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, Завод
за јавно здравље Сремска
Митровица, у сарадњи са
Домом здравља Сремска
Митровица обележио је овај
значајан датум. У простори
јама месне заједнице „Цен
тар“ у Сремској Митровици
одржан је Базар здравља са
циљем указивања на важност
очувања животне средине
а самим тим и превенције и
очувања здравља. Учесници/

Акција у Месној заједници „Центар“ у Сремској Митровици

наши суграђани имали су при
лику да преконтролишу своје
основне параметре (холесте
рол, триглицериде, шећер у
крви, крвни притисак) као и
да у разговору са здравстве
ним радницима и сарадни
цима сазнају како то животна
средина утиче на наше здра
вље и на који начин ми сами
можемо да наше окружење
учинимо здравије, лепше и
чистије. Нашим поступцима
можемо много тога да учини
мо за бољу животну среди
ну а самим тим и сопствено
здравље.

Циљ свих активности јесте
да правилним понашањем,
физичком активношћу, аде
кватном исхраном и елими
нацијом већег броја фактора
ризика може се унапреди
ти здравље свих нас, као и
спречити настанак тешких
обољења.
Светски дан здравља, 7.
април, ове године посвећен
је очувању здраве живот
не средине и обележава се
под слоганом „Наша плане
та, наше здравље”. Ваздух,
вода и храна неопходни су за
опстанак свих живих бића, а

добро здравље нераскиди
во је повезано са здравом
животном средином. Упра
во зато Светска здравствена
организација овај значајан
датум у Календару здравља
посвећује здрављу наше пла
нете.
Овогодишња кампања обе
лежава се са циљем подиза
ња свести о утицају загађе
ња ваздуха, воде и хране на
здравље и могућим последи
цама, као и у циљу подсти
цања на активности и мере
које треба предузети како би
се очувала животна среди

Шта свако од нас може да уради
да се сачува здрава животна средина?
Потрошња воде се удво
стручила у последњих 50
година – штедимо воду јер
су њене количине на
Земљи ограничене.
Обратите пажњу на то
колико и како користите воду.
Само 2,5% од укупне количи
не воде на Земљи је слатко
водно. Већина је залеђена
или дубоко испод површине.
Мали део који преостаје
налази се у рекама и језери
ма и управо ту воду користи
за производњу хране, при
вреду и све животне потребе
више од седам милијарди
људи. Рационално користите
доступну воду поправк ом
славина које цуре, укључива
њем машина за прање судо
ва и веша тек када се напуне,

поврем ен им
затвар ањ ем
славине прилик ом прања
зуба, туширања и прања
косе, заливање баште или
дворишта у раним јутарњим
сатима (ако има могућности
водом из бунара или прику
пљеном кишницом).
Рецик лажом
штед имо
природне ресурсе и енер
гију и штитимо животну
средину.
Сваке године се рецикла
жом уштеди 700.000.000 тона
у емисији угљен-диоксида, а
рециклажа једне тоне стакла
смањује загађење ваздуха за
20 процената.
Рецик лирајте. Прилик ом
куповине обратите пажњу на
ознаку на амбалажи да ли
може да се рециклира. Кори

стите стаклену уместо пла
стичне амбалаже и платнене
торбе уместо пластичних
кеса.
Саобраћај представља
значајан извор загађења
ваздуха.
Када би свако од нас само
два пута недељно оставио
аутомобил код куће, емисија
гасова стаклене баште у све
ту би се смањила у просеку
за 720 kg на годишњем нивоу.
Уместо аутомобила кори
стите бицикл или јавни пре
воз или прошетајте до посла
или школе ако удаљеност
није превелика. Смањићете
загађеност ваздуха, као и
количину буке, сагорети
калорије и побољшати своје
здравље.

Сагоревањем фосилних
горива настају различита
хемијска једињења која
вишеструко загађују живот
ну средину и утичу на кли
му и здравље.
Очистите филтере клима
уређаја, искључите сијалицу
када вам није неопходна,
урадите изолацију ради
побољшања енергетске ефи
касности.
Сваке године се посече
600 милиона стабала како
би се произвело шест три
лион
 а цигарета
Уколико пушите, престани
те са овом лошом навиком.
Реците НЕ дувану у свом
окружењу – не постоји безбе
дан ниво изложености дуван
ском диму из околине.
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Загађење
животне
средине
у бројкама
Климатске промене у виду
пораста температуре вазду
ха, екстремних падавина и
поплава су свеприсутне и
манифестују утицај на биљ
ни и животињски свет, као и
на здравље људи. Растуће
температуре и поплаве иза
зване климатским промена
ма ће додатних две милијар
де људи изложити ризику од
инфекције денга грозницом.
Девет од десет људи на пла
нети удише загађен ваздух.
Загађење ваздуха узрокова
но људским фактором, на
пример сагоревање фосил
них горива попут нафте,
угља и природног гаса,
доприн ос и
деград ац ији
животне средине. Од после
дица загађења ваздуха на
планети сваког минута 13
људи умре од рака плућа,
срчаних болести и можданог
удара. Загађење азот - диок
сид ом може погорш ат и
респираторне болести, а ово
се посебно односи на астму.
Широм света 3,6 милијар
ди људи нема безбедне
санитарне услове. Нетрети
рани људски отпад уништава
како екосистеме тако и здра
вље људи, а повреде изазва
не убодом игле од одбачених
шприцева могу изазвати
хепатитис Б, Ц и друге зара
зне болести.
Широм света две милијар
де људи нема безбедну пија
ћу воду. Сваке године 829.000
људи умре од дијареје узро
коване загађеном водом и
лошим санитарним услови
ма.
Од последица употребе
дувана сваке године умре
више од осам милион
 а људи.
Употреба дувана је главни
фактор оболевања од рака,
болести срца, плућа.
на, а тиме и здравље људи.
У складу са приступом „Јед
но здравље” који наглаша
ва међузависност здравља
животиња, људи и животне
средине, овогодишња кам
пања промовише поруке и
активности које илуструју
утицај на околину како пона
шања појединаца тако и дру
штва у целини:
Др Бранка
Малбашић Зечевић
спец. социјалне медицине
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Коров гуши споменик
природе
Оскоруша ретко и забора
вљено воће, које полако изу
мире, јер се у природи тешко
размножава, још може да се
види негде у Срему. Једно
такво дрво налази се у бли
зини манастира Ново Хопово
код Ирига и оно се код Заво
да за заштиту природе Срби
је налази на листи споменика
природе. Ово дуговечно ста
бло, препознатљиво по опо
рим плодовима, проглашено
је за споменик природе 1976.
године, а остало је сачувано
дуже од два века и спада у
најстарија у Војводини.
Да ово дрво има толики
значај, свако од пролазника
то никада не би помислио,
јер до оскоруше не само да
не може да се дође од коро
ва и шибља, већ јој се и
одвалила грана, која је закр
чила прилазак са њене друге
стране.
Пре неколико година, било
је речено да ће бити поста
вљена табла са свим карак
теристик ама овога дрвета,
али то још није учињено.
– Она је већ десет година у
корову. Пре две године су
долазили из Покрајинског
завода за заштиту природе и
рекли да ће поставити таблу,
али још нису – каже Ивица
Рушпај, инспектор за зашти

ту животне средине у Општи
ни Ириг и додаје да ће обаве
стити екологе.
Испод оскоруше, која је
висине око 15 метара и чији
је обим био око два метра,
док се није прецепила, запо
чета је изградња трим – ста
зе, али ни она није завршена
и сва је обрасла шибљем.
Викендаши који у непо
средној близини имају викен
дице, ни не знају да је оско
руша проглашена као при
родно добро, а како и не би
када нико не одржава про
стор око овог споменика при
роде.
Од овог веома ретког дрве
та производе се кундаци за

Наредба
За време владавине ауу
строугарске царице Марије
Терезије, њеном наредбом,
свако сеоско двориште у Вој
водини морало је да има ста
бло оскоруше. Владарка је
захтевала да се она сади
како би спречила глад али и
због здравља исхране деце и
народа на овим просторима.
пушке, кломпе, док је у Фран
цуској и Немачкој оскоруша
веома тражена у прехрамбе
ној индустрији, а Швеђани од
ње израђују скупоцени наме
штај.
С. Костић

ПЕСМА НАС ПОВЕЗУЈЕ

СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Орила са позоришна сала
у Новој Пазови у суботу уве
че, када су на целовечер
њем концерту у организаци
ји КУД Младост, наступили
гости из Братунца, Зворника
и Брчког, Републике Српске
односно Босне и Херцегови
не. Новопазовачко друштво
Младост је у новембру про
шле године потписало Спо
разум о братимљењу са
КУД Мост из Братунца при
ликом гостовања у том
месту а ово је сада била
узвратна посета, тако да је
догађају присуствовао и
председник Општине Брату
нац Срђан Ранкић. Концерт
је назван по мосту између
Љубовије и Братунца, који

Лора Мершак из Старе Пазове
је уз златну диплому на покрајин
ској смотри рецитатори изборила
и пласман на републички ниво
такмичења. Златне дипломе у
категорији одраслих, на смотри у
Сечњу, одржаној од 8. до 10.
априла,
из старопазовачк е
општине припале су и Мии
Вереш, Ани Милтеновић, Сергеју
Савићу, Николи Марковићу и
Андреју Симендићу.У категорији
најмлађих златно одличје је при
пало Дуњи Абаџија и Петру Баби
ћу, који се пласирао и на репу
блички ниво. Међу рецитаторима
средњег узраста злато су освоји
ли Анђела Адамовић, Леа Петрић
и Давид Симендић. Републичка
смотра у Ваљеву ће бити одржа
на 14. и 15. маја.
З. К.

Концерт
„Братољуб“
спаја ова два места, одно
сно Србију са Републиком
Српском а мостови служе
управо спајању људи. Исто
тако је овај концерт песмом
спојио извођаче и публику,
која је буром аплауза прати
ла сваки корак. Гости су
извели кореографије из
Сарајевског поља, Подри
ње, Босилеградског краји
шта, те приказали богатство
и лепоту народних обичаја и
ношњи из тих крајева а
домаћини су са три узрасне
групе приказали део свог
репертоара, док је припрем
ни ансабл премијерно извео
Игре из Лесковца. Већина
игара је на захтев публике
играна на бис.
З. К.

Лора и Петар
на републичком
такмичењу
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НА ВЕСТ О СМРТИ ДЕЈАНА МИЈАЧА

Основна сценска даска
позоришне поетике

Дејан Мијач (Фото: Medija centar Beograd – Wikipedia)

Светска историја позоришта је дуга,
јер позориште се памти колико и цивили
зација. Историја позоришта у Србији је
доста краћа, и озбиљније започиње тек
са Јоакимом Вујићем, те можемо говори
ти о свега две стотине педесет година.
Зато је осамдесет осам година у том
оквиру прилично велики комад, комади
на. Зато живот појединих позоришних
људи јесте неизоставан део историје
српског и југословенског позоришта и
драме. Када је објављено да је Дејан
Мијач преминуо, све се наставило. Глум
ци са којима је радио су дали прикладне
изјаве о покојном, новине су писале
његову дужу и краћу биографију. Ништа
није стало, зато што то тако бива када
премине позоришни радник, а позори
ште је веће од свега и свакога и не стаје
и када оду највећи. Тако се то ради, тако
се то радило. Био је свеприсутна мудр
ост из мрака позоришне сале, одакле је
на пробама стизала строга реч смире
ним гласом и одакле је на премијерама
строго око праведно одмеравало.
Дејан Мијач је знао своје границе, сто
га је редитељску палицу одложио о клин,
али свака његова изговорена реч и поја
ва били су барем омањи културни дога
ђај. Свака његова режија била је озби
љан педагошки рад са глумцима. Глумци
су кочоперна бића од пластелина, који
само ретки чаробњаци могу неосетно да
преобликују у неопх одно форму и облик,
он је то урадио са читавом нашом сце

ном. Моделирањем тог кочоперног пла
стелина формирао је свеопшти позори
шни израз и било који редитељ да се
данас појави са било каквом поетиком,
изашао је из Мијачеве школе. Зато може
мо да кажемо да је Дејан Мијач био први
мајстор еснафа, од којег се занат учи и
пажљиво краде. Формално, Мијач је био
професор глумце на Академији уметно
сти, и обликовао је најбоље данашње
глумце, али неформално, Мијач је обли
ковао целу нашу драмску и позоришну
сцену. Српско народно позориште је
2017. године објавило монографију Деја
на Мијача коју је приредила Даринка
Николић, где о Мијачу говоре савремени
ци, претходници, следбеници. Зато ћемо
причу о Дејану Мијачу испричати кроз
неколико казивања која су се нашла у тој
монографији.
Јован Ћирилов: Класик модерног
чула
„Ми смо све време ишли у истом сме
ру, бранећи основне вредности позори
шта. Обојица смо се борили против шун
да, комерцијализма, булевара, нацио
налне патетике. Мијач је свестан чиње
нице да је циник, и изгледа да каткада у
томе ужива, али се накратко каје када
претера. А онда почне испочетка. Крити
чарски поглед на свет циника, постао је
део његове уметничке природе и чак
његов одличан инструмент. Није нимало
случајно што су његове најбоље пред
ставе оне у којима је могао да се размах

Када је објављено да
је Дејан Мијач преми
нуо, све се наставило.
Глумци са којима је
радио су дали приклад
не изјаве о покојном,
новине су писале њего
ву дужу и краћу био
графију. Ништа није
стало, зато што то тако
бива када премине
позоришни радник, а
позориште је веће од
свега и свакога и не
стаје и када оду најве
ћи. Тако се то ради,
тако се то радило. Био
је свеприсутна мудр
ост из мрака позори
шне сале, одакле је на
пробама стизала стро
га реч смиреним гла
сом и одакле је на пре
мијерама строго око
праведно одмеравало
не његов органски цинизам. Као и многи
уметници, Мијач је самотњак, што стица
јем животних околности, што својом при
родом. Два самотњака, један отворени
циник, други криптоциник као што сам ја,
добро су се у позоришту уклопили и деј
ствовали.“
Воја Брајовић: Поглед на глумца
„Само поглед на глумца Дејана Мијача
непроцењиво је драгоцен. А тек рад са
њим! Мијач има, назовимо то, способ
ност да види, осети, прозре, скенира,
препозна све што глумац има у себи, а
да то не зна. На најчудесније и најнеобја
шњеније начине то обогаћује, унапређује
глумчев дар. Кад додели и најмању уло
гу, то је огромна шанса глумцу да се
оствари, да се унапреди. Рад са Мијачем
је радост игре. Не дозвољава, пре свега
себи, да било ко од глумаца остане нео
бухваћен том радошћу Рекао бих да је то
велики поклон сваком позоришту у којем
је радио. Дејан Мијач усавршава глумач
ки таленат! Наравно, он је много више од
тога. Читав космос... Без претеривања.
Веома мудар човек. Лично сам му немер
љиво захвалан.“
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Бранко Цвејић: Он је кате
горија, мера ствари
„Говорити о Дејану Мијачу!
То има одлик е немогуће
мисије. Зашто је тешко гово
рити о Дејану Мијачу? Једно
ставно, он је категорија. Као
кад кажеш, Моцартова музи
ка. То је то! Нема се шта
додати. Тако је и са Мијачем
– он је мера ствари. Чувени
светски мислиоци, посебно
источњачки, говорили су о
појединачном у којем се се
огледа универзално. Е то је
код Мијача готово свакодне
вица. У разним његовим сит
ницама, у позоришном раду
на пример, не само што се
огледају те универзалности,
него су то заправо отвори
кроз које се публици и нама
који смо са њим радили отва
рају видици ка том унивезал
ном, вечитом, савременом, а
истовремено дневно неопход
ном. Дејан генијално сагледа
ва ствари. Не либи се да то и
каже. Можете замислити
глумце којима редитељ пред
премијеру каже „Ја сам то
грозно изрежирао“, жив сам
се исекао, памптим то, бога
ми. Нема потребу да себе
представља другачијим него
што јесте, што иначе није
редак случај, поготово у позо
ришту. Генијалност је једно
ставна и истовремено необја
шњива.“
Јасна Ђурићић: Ти овде
кречиш!
„Чини ми се да је Дејанова
специфичност то што инси
стира на говорној радњи, он
је увек знао куд иде и зашто
нешто тражи, а истовремене
глумац у таквом поступку
добије много више простора.
Испричаћу једну анегдоту.
Када смо радили Сумњиво
лице, моја кћерка је имала
годину дана, били смо под
станари и решили да окречи
мо тај станчић. Једног дана
замолим Дејана да пропустим
пробу због кречења. Он је
рекао: „Сјајно! Јеси ти луда?
Ти овде кречиш. Је л’ теби то
јасно, Јацо? Ти једино овде
кречиш и нигде више“, сутра
дан сам дошла на пробу, није
ми било право, али сам чула
шта ми је рекао, то се уреже
до краја живота. Дакле, ми
овде кречимо!“
Нека за крај остане тако –
ми овде кречимо! Најједно
ставнија и најслик овитија
редитељска индикација, којој
је Дејан Мијач објаснио
суштину позоришта, а био је
довољно велики да он то
може и сме да уради. Дејан
Мијач је у занатском и поет
ском смислу, у редитељском
изразу, окречио наше позори
ште. 
Читанка
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У АТАРУ ВИШЊИЋЕВА ПРОНАЂЕНИ ОСТАЦИ
СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ

Богомоља о којој
има мало података
У атару Вишњићева, на простору према
реци Босут, током радова за изградњи буду
ћег дела ауто – пута Кузмин – Сремска Рача,
откривен је археолошки локалитет. Реч је о
остацима средњовековне цркве. Локалитет је
археолошки обрађен, а пронађени су комплет
ни темељи цркве, која је нестала и не помиње
се након 16. века, односно, од периода након
турских освајања ових простора.
– Веома је мало извора у којима се поми
ње та црква, тако да информације готово и не
постоје. Постојала су очекивања да је ту неки
антички објекат, али се испоставило да је то
средњовековна црква. Пронађен је компле
тан темељ, остаци брода цркве, као и остаци
олтарског и звоничког дела. У том периоду се
сахрањивало у близини цркве, тако да је остао
и велики број гробова. Још увек је рано дава
ти коначан извештај, јер анализе свих прона
ђених артефаката тек предстоје. Након обра
де ће археолози донети закључке, на основу
истраженог. Једини траг који смо пронашли се
помиње у мађарским изворима у 12. и 13. веку,
који потврђују постојање грчке цркве, тачно
лоциране на месту где смо открили овај лока
литет. Помиње се као манастир Свете Анаста
сије. То је сада налаз који буди велико инте
ресовање. Иначе је средњи век окарактерисан
као мрачан, с обзиром на то да сам по себи
има мало сачуваних писаних трагова, јер су се
тада дешавала бројна освајања, мењања вла
дара и држава које су владале овим просто
рима. Да ли је то заиста Манастир Свете Ана
стасије, не може се рећи поуздано, објаснио је
в.д. директора Завода за заштиту споменика
културе, Љубиша Шулаја.
Како нам је још у Заводу речено, постоје
трагови паљења на поменутом локалитету, те
је могуће да је након турских освајања просто

ра дошло до затирања трагова. Овај локали
тет би могао дати одговор на многа питања,
али у овом тренутку је важно нагласити да је
тренутно реч о прелиминарним тврдњама.
А. Плавшић
Фото: Микица Илић

„ВОРКИ ТИМ“ И КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Турнеја „Слободна зона“

Филмски фестивал „Слободна зона“ креће
на своју 16. Турнеју у више од 50 градова и
општина широм Србије, а у Руми ће своје про
граме имати у априлу, мају и јуну. Турнеја ове
године доноси најновије документарне и игра
не филмове, који су били изузетно запажени
на глобалној ангажованој филмској сцени.
Приказаће се филмови који су освајали најве
ће награде, али и подршку публике и критике
од Берлина до Kана и других великих светских
филмских манифестација.
Девет филмова са 17. Филмског фестивала
„Слободна зона“, који је одржан у новембру
прошле године у Београду, Новом Саду и
Нишу, по избору публике и селектора фести
вала, биће приказано и у осталим градовима
Србије, у сарадњи са локалним организација
ма и културним центрима.
Локални партнер у Руми је „Ворки тим“
Рума, уз техничку подршку Kултурног центра
„Брана Црнчевић“. Као и претходних година,

за све љубитеље филма, улаз је бесплатан.
Шеснаеста турнеја „Слободне зоне“ у Руми је
реализована у делу планираном за април, а
следе и по три филма у мају и јуну.
У априлу су приказани играни филм „Без
кајања“ који доноси причу о холандским војни
цима, потом документарни филм „Најлепши
дечак на свету“ о Бјорну Андресену, кога је
Лукино Висконти изабрао за улогу Тађа у
његовом филму „Смрт у Венецији“ и који га
проглашава персонификацијом лепоте. Трећи
је био прошлогодишњи победник „Слободне
зоне“ филм „Професор Бахман и његови часо
ви“.
– Пројекције су биле добро посећене, сем
код последњег филма, можда и због чињени
це да траје три и по сата. Априлски део турне
је је завршен и нове филмове румска публика
ће гледати у мају и јуну – каже Драган Цакић,
председник „Ворки Тима“.
С. Џакула
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „БРАНА ЦРНЧЕВИЋ“ РУМА

Квалитетни и нови програми
за румску публику

Две протекле године биле
су због пандемије веома иза
зовне и за установе културе,
чији се програми реализују
у контакту са публиком. То
важи и за румски Културни
центар „Брана Црнчевић“
који је током године на сво
јим бројним програмима
имао између 50.000 и 60.000
посетилаца, да би се тај број
прошле године преполовио.
Ипак, у овој установи кул
туре су се трудили и да у
ограниченим условима, када
је број публике у питању,
понуде квалитетне садржаје.
– Ако две године у конти
нуитету губите публику, не
можете одједном да је вра
тите. Ми сад то покушава
мо тако што настављамо са
нашим редовним програми
ма, квалитетним представа
ма на које је наша публика
навикла, почела је пролећна
сезона музичког програма
„Чај у 8“, увели смо и новину,
а то су дечје представе. Уста
новили смо да је то нешто
чега је публика била жељна,
родитељи су једва дочекали
да дођу са децом на пред
ставе за које је владало изу
зетно велико интересовање
– каже Катарина Филиповић,
директорка Културног центра
и додаје да је мала сала у
којој се играју дечје предста
ве пуна.
Најмлађа публика ће има
ти прилику да у представама
ужива током априла, а онда
ће се одлучивати да ли ће
представа бити у мају, јер
током лепог времена деца

Катарина Филиповић

не воле да буду у затвореном
простору.
Осим тога, руководство
Културног центра планира
и нове програме за старије
суграђане, а реч је о програ
му „К`о некад у 8“ у чијој реа
лизацији рачунају на помоћ
АНИП „Бранко Радичевић“.
– Осмисли смо већ неки
концепт са костимираним
плесним паровима и публи
ком. Ово је идеја да задово
љимо потребе старије попу
лације, али и оних који воле
да плешу. Стручни људи из
Ансамбла ће бити ту да их
анимирају и да испричају
нешто о играма које ће пока
зивати. Очекујемо велико
интересовање за овај про
грам, јер ништа слично до
сада нисмо имали, а програм
би требало да почне у мају –
каже Катарина Филиповић.
Прошле године је форми
ран и КЦ бенд који је одржао
два веома посећена концер
та – Новогодишњи и за Дан

заљубљених.
– Задовољни смо како је
публика реаговала на ове
концерте. Имамо спреман и
наш КЦ бенд, који ће органи
зовати и мјузикле, то је тако
ђе, нешто ново, а произашло
је из те тешке године – исти
че директорка Филиповић.
С обзиром на то да је било
мање програма, било је више
новца па су прошле године
реализовани изузетно ква
литетни програми. Румска
публика, додуше у мањем
броју, имала је прилику да
погледа представу „Читач“,
али и монодраму „Књига о
Милутину“ Звездара театра
са Ненадом Јездићем. Рума
је била први град после Бео
града, где је играна ова пред
става.
У ову годину Културни
центар је ушао са великим
плановима и када је уређе
ње самог објекта у питању.
Подсетимо, овај објекат је
изузетно велики, има 3.600

квадратних метара, а пуни
36 година постојања.
– Ако добијемо позитиван
одговор од Министарства
културе за седишта и подо
ве, а мислим да хоћемо, јер
је министарка Маја Гојковић
рекла да ће нас подржати,
као и Завичајни музеј за стал
ну поставку, биће то изузет
но важо за нас. За тај посао
потребно нам је осам милио
на динара, то је велика сума
коју ми немамо. Све се то
ради по строгим стандарди
ма и зато нас чека озбиљан
посао. Очекујемо и резулта
те конкурса Турске развојне
агенције ТИКА. Ако добијемо
средства онда ћемо радити
и адаптацију крова који про
кишњава – истиче Катарина
Филиповић.
Додаје да постоје и обе
ћања да ће се добити сред
ства за уређење спољашњег
изгледа Културног центра:
за прање великих стакала
и уређење фасаде, поста
вљање светлећег натписа и
постављање ЛЕД плаката,
али и сређивање мермерних
платоа који су дотрајали.
– Тудићемо се да узмемо
што више средстава кроз
пројекте са других нивоа
власти. Тако смо добили
и дигитални пројектор од
Филмског центра Србије, уз
помоћ локалне самоуправе,
и то је један од најмодерни
јих у Србији – каже Катарина
Филиповић, директорка Кул
турног центра „Брана Црнче
вић“ у Руми.
С. Џакула

M NOVINE

13. APRIL 2022.

33

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дипломска изложба
Стефана Ковачића

Са отварања изложбе

Митровачка публика је имала прили
ке да се упозна са опусом младог умет
ника Стефана Ковачића, на дипломској
изложби која је, у петак 8. априла отво
рена, у Галерији „Лазар Возаревић“.
Прва самостална изложба Стефана
Ковачића показује да аутор, већ на
почетку свог стваралаштва показује
снажну уметничку индивидуалност.
Излагањем око 40 дела, у дисциплини
слике, цртежа и скулптуре представио
се целокупним стваралаштвом, на
основу кога се може стећи слика о
темама, које га заокупљају. Дипломска
и прва самостална изложба Стефана
Ковачића пружа прилику публици да се
упозна са делима другачијег сензиби
литета него што су обично навикли до

сада да виде у галеријским поставка
ма.
– Стефан је уметник специфичне
поетике блиске данашњем човеку, сли
ка цивилизацијски хаос у коме су људи
и ствари, ентитети испреплетани у јед
ном вртлогу, као сведоци незапамћене
умрежености света. Сликовни језик
одговара свету субкултуре и неакадем
ских стилова, као што су графити, поп
арт, дечији цртежи или анимација. Ово
модерно наслеђа 20 века у Ковачиће
вом раду буди различите асоцијације
на савремени свет и његове изазове. У
том контексту сликарски и скулпторски
радови младог аутора представљају
сведочанство о том свету, али и његову
критику – рекла је Марија Вукајловић,

СТАРА ПАЗОВА

кустос галерије „Лазар Возаревић“.
Стефан Ковачић је рођен 1998. годи
не, у Сремској Митровици. Завршио је
Академију уметности у Новом Саду
2021. године, у класи Мирјане Благојев,
студијски програм „Вајање“. Учество
вао је на групним изложбама Мала гра
фика Нови Сад 2019. и 2021. и на пет
наестом бијеналу минијатуре у Мајдан
пеку 2020. госине. Добитник је награде
уметничке ливнице „Станишић“ за нају
спешнији уметнички рад из стручно
уметничке дисциплине „Вајање“ 2021.
Тренутно је на мастер академским сту
дијама студијског програма Цртање,
код менторке Биљане Јевтић, Акаде
мије уметности у Новом Саду.
М. Н.

Републичко такмичење основаца у шаху
Стара Пазова је у суботу и недељу, 9. и 10. априла
била домаћин републичког такмичења за основце у
шаху. У средњошколском центру се окупило око 800
деце основношколског узраста. У питању су девојичице
и дечаци од првог до осмог разреда из целе Србије, који
су на претходним нивоима такмичења показали завидне
резултате у потезима црно  белих фигура. У последње
време велика је популарност шаха у свету, а тако и у
нашој земљи, а и самој општини Стара Пазова, која је по
први пут домаћин републичког првенства основих школа
у шаху. Овај значајан спортски догађај организовали су
Министарство просвете, науке и технолошког развој и
Шаховски савез Србије уз подршку општине Стара Пазо
ва, која је за све учеснике обезбедила и поклоне. Такми
чење су отворили Маријан Стричевић, саветник пред
седника Шаховског савеза Србије и Ђорђе Радиновић,
председник Општине. Први дан такмичења су игране
појединачне партије, седам кола по 15 минута а у неде
љу је било екипно првенство.
З. К
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ЏИЈУ – ЏИЦУ И ММА КЛУБ „БЕЗБЕДНОСТ“ – МЕСТО ГДЕ СТАНУЈУ ШАМПИОНИ
СРПСКЕ БОРИЛАЧКЕ СЦЕНЕ

„Душан Силни“ и борци
из митровачког „Атомца“

Сви за тим: Кик-бокс и ММА екипа митровачког клуба „Безбедност“
са тренерима Браниславом Стојаковићем и Стефаном Гаврићем

После успешних борби у џиу – џицу дисциплини, тринаестогодишњи Душан Жера
вић је у августу прошле године, вођен стручним радом тренера Бранислава Стојако
вића прешао на кик – бокс, сродну борилачку вештину у којој већ остварује изузетне
резултате. На осам досадашњих такмичења, од седамнаест мечева забележио је
исто толико победа. Џиу – џицу и ММА клуб „Безбедност“ по својим спортским садр
жајима, али и начину рада, јединствен је у Сремској Митровици, а својим квалитетом
и победама већ је „запао за око“ борилачкој спортској јавности и другим клубовима
На недавно одржанoм Европском купу
у кик – боксу у Краљеву такмичар џију –
џицу и ММА клуба „Безбедност“ из Срем
ске Митровице Душан Жеравић у конку
ренцији 250 такмичара из земље и ино
странства у дисциплини кик – лајта,
категорији до 52 килограма у класи ста
ријих кадета, освојио је прво место и
златну медаљу, остваривши две убе
дљиве победе. Оно што овој спортској
вести даје посебну важност јесу контини
урани резултати овог тринаестогоди
шњег дечака који показују да Митровица
има једног од највећих талената модер
них борилачких спортова у Србији.
После успешног бављења џију – џицу
дисциплином, Дуле је у августу прошле
године, вођен стручним радом тренера
Бранислава Стојаковића прешао на кик
– бокс, сродну вештину у којој већ оства
рује готово невероватне резултате. На
осам досадашњих такмичења, од седам
наест мечева забележио је исто толико
победа. Многи од тих тријумфа, заврше
ни су апсолутном доминацојом митро
вачког борца, што значи да су борбе
судијским одлукама прекидане пре уоби

чајеног броја такмичарских рунди. Душан
Жеравић заслужио је спортско признање
Града Сремске Митровице као један од
најуспешнијих кадета у протеклој години.
У стручном штабу борилачког клуба нису
изненађени чињеницом да многи такми
чари конкурентских клубова већ сада
нерадо излазе Душану на мегдан. На
календару Дулетових успеха и рада
његових тренера у протеклој години упи
сани су тријумфи на Првенству Србије у
кик – лајту категорији до 47 килограма,
Првенству Београда у кик – лајту, где је
био најбољи пионир у својој категорији,
као и на Балканском првенству у истој
дисциплини. Био је најбољи на овогоди
шњем шампионату Србије у дисциплини
К1, „Гран – при“ турниру Босне и Херце
говине у Сарајеву и турниру „Јахорина
опен 2022“ на Палама. Низ највреднијих
трофеја у кик – боксу само се надовезао
на континуитет претходних победа на
многим џију – џицу такмичењима, где је
такође био првак Србије и Војводине.
Џију – џицу и ММА клуб „Безбедност“
у Центру борилачких спортова „Атомац“
у сремскомитровачком „Орловом“ насе

љу функционише од 2015. године. Под
стручним водством џију – џицу мајстора
Стефана Гаврића и мајстора каратеа
Бранислава Стојаковића у клубу је тре
нутно четрдесетак ученика распоређе
них у три борилачке дисциплине. Најви
ше медаља клупски такмичари освојили
су у џију – џицу, потом кик – боксу и нај
зад у ММА дисциплини. Ове вештине
имају нешто заједничко, али и ствари у
којима се разликују. Jiu Jitsu борбе раде
се у кимону, који у ММА не постоји, али
су овде дозвољене неке друге врсте
удараца. Кик – бокс је позната борилач
ка вештина у којој се користе руке и
ноге. У кик – лајту, који се изводи на
татамију ударци се контролишу и дозво
љени су ударци испод појаса и ручне
технике, док је К1 „тврђа“ дисциплина у
којој је дозвољено нокаутирање против
ника, а користе се колена и ударци из
окрета руком. Лоу – кик је, такође, „твр
да“ дисциплина у којој се не користе
колена и ударац руком из окрета. Кате
горији „тврдих“ дисиплина припада и
фул – контакт као варијанта кик – бокса,
где се не користе ударци ногом испод
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појаса и ударац руком из окрета.
Џију – џицу и ММА клуб „Безбедност“
по својим спортским садржајима, али и
начину рада јединствен је у Сремској
Митровици. За спортске укусе појединих
посматрача ове дисциплине превише су
“жестоке“, али чињеница је да публика,
иако у суштини слабо познаје правила
ових вештина, радо попуњава хале са
борилачким спектаклима до последњег
места. Митровачки момци, који дајући
све од себе, три пута недељно жестоко
раде на струњачама „Атомца“, прихвати
ли су ове вештине као и сваки други
спорт у коме се траже правила поштеног
фер – плеј надметања и спортског вите
штва. Тренер Бранислав Стојаковић,
бивши каратиста и носилац мајсторског
звања, који је по занимању полицијски
службеник, у клубу је од 2018. године.
Тренерски рад почео је са клинцима у
џију – џицу дисциплини. За ово време, у
све три дисциплине његови такмичари
освојили су преко 200 медаља. Тајна
Браниславовог успеха можда је у томе
што његови тренинзи подразумевају
специфичан приступ, увежбавање и ком
бинацију различитих техника и потеза,
који се мењају и прилагођавају сваком
противнику. Он инсистира да потези
његових ученика на такмичењима буду
промишљени, непредвидиви, а довољно
ефикасни да на време „разоружају“ про
тивника. „Није суштина ових дисциплина
у снази и физичкој маси, већ у начину
размишљања и техници“, рекао је у јед
ном моменту тренинга својим ученицима
Бранислав Стојаковић. У разговору за
наш лист сетио се мисли једног од сво
јих тренера - „Техника је ствар века, а
тактика је избор тренутка“.
У младом борцу Душану Жеравићу
тренер „Безбедности“ пронашао је „би
сер“ који ваља „избрусити“ до самог врха
спортске каријере. Од почетка њихове
сарадње успостављени су нека посебна
веза, узајамно поверење и разумевање.
Својим резултатима и понашањем на
борилишту и ван њега Дуле је рекао све.
– Душан је свакако изузетно таленто
ван и перспективан такмичар, у томе се
сви слажу. У овом тренутку могу да
кажем да смо запали за око свима јер
смо на свим такмичењима изузетно
доминантни захваљујући томе што
дисциплиновано примењујемо и комби
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Тријумф на турниру у Сарајеву

Тријумф и златна медАља на Гран-при такмичењу у Сарајеву:
Душан Жеравић са тренером Браниславом Стојаковићем

Након што је група од десетак мома
ка после двочасовног кик-бокс тренин
га у „Атомцу“ добро ознојала своје
мајице, започињемо кратак разговор са
Душан ом Жеравићем, скромним и
лепо васпитаним дечаком који неверо
ватним такмичарским скором домини
ра својом борилачком категоријом.
Један од последњих доказа томе је и
недавни тријумф на турниру у Сарајеву
где је савладао трећег играча света са
„Вако“ кик - боксерске ранг листе у сво
јој категорији. Чак и лаику за кик-бокс
дисциплину биће довољна само једна
рунда да на струњачи види како овај,
не тако корпулентан али прилично „жи
лав“ и окретан дечак питомог израза

лица уме да се „разгоропади“, упућују
ћи прецизне ударце који ће углавном
онемогућити противника да му пружи
озбиљнији отпор. Душан је иначе уче
ник митровачке „Змајеве“ основне шко
ле а борилачким вештинама које је
заволео још као дечак, у овом клубу
бави се од 2017. године. Млади митро
вачки шампион одавно је сазрео у
жељи, одлучности је у спремности на
даље одрицање и рад. Каже да има
разумевање и подршку родитеља, као
и наставника, односно другара у шко
ли. Поред планираног останка у овом
борилачком спорту Дулетова жеља је
да постане ђак спортског смера Митро
вачке гимназије.

нујемо потезе које смо на тренингу уве
жбали. Такмичар мора бити у стању да
од противника сакрије свој потез и при
мени добру тактику. Ово су борилачке
вештине у којима су јако битни окрет
ност, флексибилност, наравно, и чврсти
на, али првенствено ментална стабил
ност и концентрација такмичара. Већину
противника нисмо добили на „тучу“ и
снагу, већ на изузетну тактичку проми
шљеност. У овом спорту, потребни су

упорност, али и редован тренинг и посве
ћеност резултату. Само на такав начин
долази се до успеха. Циљ нам је да сле
деће године Душан постане репрезента
тивац Србије у кик – боксу, каже тренер
Бранислав Стојаковић.
Његов тренерски рад са овим момци
ма незамислив је без додатног, педаго
шког аспекта.
– Приступ тренингу мора бити такав да
си кад радиш у сали тренер, а после тре
нинга мораш да се понашаш као другар
и родитељ. Сви наши чланови и такми
чари знају да сваки проблем могу да
поделе са нама а да ћемо ми настојати
да им помогнемо колико год можемо,
каже наш саговорник из клуба „Безбед
ност“, не пропуштајући прилику да поме
не и друге талентоване момке из свог
клуба попут изузетног младог џију – џицу
борца Александра Чанчаревића, про
шлогодишњег освајача седам златних
медаља, који је и ове године постао
првак Србије. Прошле године је добио
признање спортисте Града у пионирској
конкуренцији.
Последње такмичење на коме су чла
нови клуба „Безбедност“ демонстрирали
своје борилачко знање било је Првен
ство Србије у фул – контакту 9. и 10.
априла, након чега следи Првенство
централне Србије у лоу – кику.
Д. Мостарлић

Мушка борба у сваком тренутку: Детаљ са тренинга
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СЛАВКО СТЕВИЋ, СКАКАЧ У ВИС АТЛЕТСКОГ КЛУБА „СРЕМ“, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
СРБИЈЕ И СТУДЕНТ АМЕРИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ЈУГОИСТОЧНЕ ЛУИЗИЈАНЕ

Успон форме Митровчанина
одлична вест за српску атлетику

У последња два месеца преко далеког
Атлантика стизале су добре вести за српску
атлетику јер је скакач у вис и репрезента
тивац Србије Славко Стевић, члан Атлет
ског клуба „Срем“ из Сремске Митровице,
који се налази на студијама у Сједињеним
Америчким Државама, остварио нови лич
ни и клупски рекорд прескочивши почетком
априла на атлетском митингу Field at Sout
hern Miss Invitational у Мисисипију висину од
2,17 метара, чиме је потврдио добру фор
му која је у успону пред најважнија атлет
ска надметања ове сезоне. Такмичењу у
Мисисипију на коме је у коначном порет
ку Славко заузео другу позицију у односу
на првопласираног такмичара који је исту
висину прескочио са покушајем мање, прет
ходио је атлетски митинг Al Schmidt Bulldog
26. марта 2022. године у Мисисипију где је
„Сремов“ атлетичар победио скоком од 2,14
метара.
Славко Стевић је студент програмер
ског информатичког смера на Southeae
stern Louisian
 a University и поред наступа
за атлетски тим свог колеџа, по окончању
школске године под стручним надзором
свог тренера Мирослава Ерака такмичи се
у дресу АК „Срем“. У репрезентацији насту
па као актуелни државни првак у скоку у
вис.
–На такмичењу које је организовано на
факултету Southern Miss у Мисисипију била
је најјача конкуренција у досадашњем делу
сезоне, што је било добро јер кад имам сла
бију конкуренцију морам дуго да чекам на
моју почетну висину или да почнем са ско
ковима раније, што није баш добро. Овде
је било десет тимова из неколико држава
округа Мисисипија. Надметао сам се са три
добра такмичара која су са мном ишла до
краја, што ме је подстакло да скачем још
боље, рекао је у изјави за „Митровачке
новине“ Славко Стевић.
Замолили смо перспективног српског
атлетичара да у кратким цртама оцени сво
ју тренутну форму, нарочито пред долазак
у Србију и наставак национ
 алних и међуна
родних такмичења.
–Тренутно радимо на техници и треба нам
што више такмичења како би смо се нави
кли на веће висине. Пре овог митинга ја сам

Славко Стевић (Фото: Приватна архива Славка Стевића)
два пута покушавао скок на висини 2,18, да
би на трећем такмичењу покушај од 2,17
метара врло лако прескочио, али нисам био
потпуно задовољан јер сам циљао и већу
висину па нисам имао довољно среће. Оче
кујем да се после неких будућих такмичења
оствари и већа висина од садашњих 2,17
метара, каже Славко Стевић и најављу
је учешће на још два митинга у Америци
и најважнијем атлетском такмичењу Sout
hland студентској конференцији која се одр
жава у Тексашком граду Хамблу од 6. до 8.
маја 2022. године. После тога ће уследити
двонедељне припреме за велико регионал
но такмичење које ће окупити најбољих 48
скакача са целокупног истока Сједињених

Америчких Држава. Најбољих 12 скакача у
вис са овог митинга у националном финалу
укрштају се са победницима западне кон
ференције. Домаћин националног америч
ког такмичења биће Орегон од 9. до 11. јуна
ове године. Ако све буде по плану, Славко
би после овог такмичења дошао у Србију
где би наступио на Балкалнском и наци
оналном сениорском Првенству Србије.
Славко је обећао, а његов тренер у „Срему“
Мирослав Ерак сложио се са његовом наја
вом, да ће у наредном периоду ићи на оба
рање веће висине како би до 2024. године
и наредне Олимпијаде достигао што бољи
резултат и жељену такмичарску норму.
Д. Мостарлић

ФК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

„Петарда“ на домаћем терену
ФК „Железничар“ Инђија - ФК „Подриње“ Мачванска Митровица 5:0 (1:0)
ФК „Железничар“ Инђија: Благојевић,
Бранковић (од 76. Соколовић), Боснић,
Нинић, Пећанац, Вучковић (од 61. Караћ),
Јерковић (од 76. Љубинковић), Трбовић,
Каурин (од 68. Лукач), Суџум, Димитрије
вић.
ФК „Подриње“ Мачванска Митровица
: Релић, Теодовић, Павловић, Ђурђевић
(од 79. Савић), Мијаиловић, Вуколић, Сто

јановић (од 59. Маријановић), Арсеновић,
Симикић, Ивић, Туцаковић (од 59. Ерако
вић).
Права голеада виђена је у суботу, 9.
априла на терену Спортског центра „Леје“
у Инђији. Инђијски „Железничар“ у сусрету
21. кола Сремске лиге показао је своју над
моћ, јер су гости из Мачванске Митровице
само на моменте били равноправан ривал.

Домаћи до вођства долазе у 22. минуту
меча, када је Јерковић проиграо Каурина,
који је веома лако савладао голмана Рели
ћа, 1:0. Други гол Инђинчана виђен је у 47.
минуту, када Вучковић одличним шутем, из
окрета тресе мрежу гостију. До краја утак
мице голове су постигли још Каурин, Јер
ковић и Караћ и само потврдили надмоћ
изабраника Деана Катарића.
М.Ђ.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ
Чук арички – Партизан 0:0;
ТСЦ – Вождовац 2:1; Црвена
Звезда – Раднички 1923 4:1;
Напредак – Металац (су били
одиграли у понедељак); Радник
– Нови Пазар (су били одиграли
у понедељак); Војводина – Про
летер (су били одиграли у поне
дељак); Спартак ЖК – Колуба
ра 4:3; Младост – Раднички
Ниш 2:0.
01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Чукарички
04. ТСЦ
05. Вождовац
06. Раднички
07. Војводина
08. Младост
09. Напредак
10. Спартак
11. Колубара
12. Радник
13. Раднички
14. Пролетер
15. Металац
16. Н. Пазар

30
30
30
30
30
30
29
30
29
30
30
29
30
29
29
29

26
25
14
11
11
9
10
10
9
9
10
7
8
8
7
5

3
4
12
8
7
13
6
6
7
7
4
12
6
5
6
10

1
1
4
11
12
8
13
14
13
14
16
10
16
16
16
14

79:17
68:10
48:27
44:41
41:37
32:33
36:39
38:44
30:36
35:49
32:56
22:31
27:50
22:47
36:51
25:47

81
79
54
41
40
40
36
36
34
34
34
33
30
29
27
25

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Графичар – ИМТ 1:3; Мачва
– Младост НС 0:0; ОФК Бачка
– Тимок 1919 0:1; ОФК Жарково
– Будућност 1:1; Рад – Лозница
1:0; Раднички СМ – Златибор
1:0; Јавор Матис – Кабел 4:0;
Инђија – Железничар 1:3.

Путинци: ПСК – Шумар (нео
диграно); Шимановци: Хајдук
1932 – ЧСК 1:0; Жарковац:
Напредак – Младост 2:0; Крче
дин: Фрушкогорац – Полет 3:1;
Платичево: Јединство – Рудар
4:1; Обреж: Граничар (О) – Кру
шедол 1:0; Срем је био слобо
дан.

01. Инђија
02. Младост НС
03. Ј. Матис
04. Железнич.
05. ИМТ
06. Радн. (СМ)
07. ОФК Жарк.
08. Лозница
09. Мачва
10. Графичар
11. Рад
12. Будућност
13. Златибор
14. Тимок 1919
15. ОФК Бачка
16. Кабел

30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29

17
16
15
15
13
13
12
11
10
10
9
9
8
9
6
1

7
9
11
7
10
7
6
8
9
5
8
8
10
6
15
6

6
5
4
8
7
10
12
11
11
15
13
13
12
15
9
23

48:29
35:17
46:22
42:31
49:30
39:29
35:32
29:26
26:37
44:43
28:34
30:41
28:35
29:35
22:30
12:71

58
57
56
52
49
46
42
41
39
35
35
35
34
33
33
9

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Стара Пазова: Феникс 1995
– Раднички (З) 0:1; Оџаци: Тек
стилац – Тиса 1:1; Сомбор:
Раднички 1912 – Динамо 1945
3:0; Рума: Први Мај – Стари
Град 1:0; Нови Бановци: Омла
динац – Борац (Ш) 0:3; Кула:
Хајдук 1912 – Јединство 2:2;
Кикинда: ОФК Кикинда – Борац
(Са) 0:2; Вршац: ОФК Вршац –
Бечеј 1918 су били одиграли у
понедељак.

01. ОФК Вршац
02. Текстилац
03. Бечеј 1918
04. Феникс
05. Раднички
06. Борац (Ш)
07. Омладинац
08. Борац (Са)
09. Тиса
10. Први Мај
11. Радн. (З)
12. Динамо
13. Хајдук
14. Стари Град
15. Јединство
16. ОФК Кикин.

20
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

13
11
11
10
11
10
10
8
8
8
7
6
6
6
5
5

5
5
5
6
3
5
3
6
5
5
2
4
3
2
3
2

2
5
4
5
7
6
8
7
8
8
12
11
12
13
13
14

38:17
40:20
35:25
27:14
30:24
22:25
35:26
39:27
33:33
19:22
21:35
21:32
32:43
26:37
25:42
15:36

44
38
38
36
36
35
33
30
29
29
23
22
21
20
18
17

34:15
32:19
42:19
31:18
37:24
30:20
19:16
26:30
31:32
19:22
26:35
18:21
20:25
14:41
23:39
17:43

43
40
38
36
34
33
33
31
27
27
26
25
21
18
17
14

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Ердевик: Слога (Е) – Будућ
ност 1:1; Нови Сад: РФК Н.С.
1921 – Раднички (НП) 2:2;
Ветерник: Ветерник – Једин
ство 0:2; Темерин: Слога (Т) –
Слобода 0:6; Нови Сад: Индекс
– Младост 3:1; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Цемент 2:0; Стари
Бановци: Дунав – Хајдук 1:0;
Белегиш: Подунавац – Раднич
ки (Ш) 0:0.

01. РФК Н.С.
02. Доњи Срем
03. Хајдук
04. Слога (Е)
05. Слобода
06. Радн. (Ш)
07. Подунавац
08. Слога (Т)
09. Индекс
10. Јединство
11. Ветерник
12. Радн. (НП)
13. Цемент
14. Дунав
15. Будућност
16. Младост

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

12
12
10
10
10
9
9
9
8
8
7
6
5
5
4
3

7
4
8
6
4
6
6
4
3
3
5
7
6
3
5
5

2
5
3
5
7
6
6
8
10
10
9
8
10
13
12
13

Инђија: Железничар – Под
риње 5:0; Бешка: Хајдук – Сре
мац (До) 6:0; Деч: Сремац (Дч)
– Јадран 0:0; Војка: Сремац (В)
– Борац (К) 4:2; Попинци:
Напредак – Љуково 3:0; Вогањ:
Слога (В) – Словен 0:0; Ириг:
Раднички (И) – Борац (М) 3:0;
Манђелос: Фрушкогорац – Пар
тизан 1:0.

16
15
17
17
17
16
17
16
17
17
17
16
16

15
12
10
10
9
7
7
6
6
6
5
4
0

1
1
2
0
1
4
1
3
2
1
2
2
0

0
2
5
7
7
5
9
7
9
10
10
10
16

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

48:4
43:10
45:27
50:26
36:24
24:26
26:31
40:31
25:32
21:48
13:33
15:30
11:75

46
37
32
30
28
25
22
21
20
19
17
14
0

Бачинци: ОФК Бачинци –
Граничар (К) 0:6; Рума: Фрушка
Гора – ОФК Бикић 0:3; Рума:
Јединство – Граничар (А) 2:2;
Равње: Зека Буљубаша – БСК
5:0; Ноћај: Змај – Хајдук 0:3;
Кукујевци: Обилић 1993 –
Срем 2:0; Ердевик: Ердевик
2017 – ЛСК 0:0.
01. Хајдук
02. Јединство
03. Гранич. (К)
04. Обилић
05. Зека Буљ.
06. ОФК Бикић
07. ЛСК
08. БСК
09. Гранич. (А)
10. Змај
11. ОФК Бачин.
12. Ердевик
13. Срем
14. Ф. Гора

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
12
11
11
10
7
6
6
6
6
5
3
1

1
2
3
6
2
3
1
2
1
0
0
3
0
0

1
2
3
1
5
5
10
10
11
12
12
10
15
17

68:7
38:12
40:16
33:15
40:16
37:20
23:29
36:55
26:40
30:47
26:48
21:47
12:34
14:58

49
44
39
39
35
33
22
20
19
18
18
18
9
3

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Група А:
Раденковић: Борац (Р) –
Сремац (Ј) 4:1; Засавица: Сло
га (З) – Борац (ВР) 1:8; Босут:
ОФК Босут – Митрос 1:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Борац (ВР)
Борац (Р)
ОФК Босут
Митрос
Слога (З)
Срем. (Ј)

7
7
7
7
7
7

5
4
3
2
1
0

2
2
1
3
2
2

0
1
3
2
4
5

23:7 17
15:8 14
10:5 10
19:16 9
7:19 5
5:24 2

Група Б:
Гргуревци: Спарта – Слобо
да 3:0; Сремска Митровица:
Трговачки – Срем 1:6; Лежи
мир: Планинац – Слога (Ч) 1:0;
Напредак 2021 је био слободан.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Срем
Трговачки
Планинац
Слога (Ч)
Спарта
Напредак
Слобода

9
9
9
8
8
8
9

8
5
5
4
4
1
0

1
1
1
1
1
0
1

0
3
3
3
3
7
8

47:10
37:19
17:18
25:13
13:21
6:35
8:37

25
16
16
13
13
3
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
5
5
4
4
3
3
1
1

1
2
3
2
2
1
2
0
1
0

0
0
2
3
4
5
5
7
8
9

35:4
35:6
33:11
26:17
19:23
18:22
13:24
17:36
11:36
14:42

28
26
18
17
14
13
11
9
4
3

ОФЛ ШИД
Сот: Братство – ОФК Бингула
4:0; Јамена: Граничар – Једин
ство (Љ) 2:2; Гибарац: Синђе
лић – Борац 3:0; Батровци:
Омладинац – Јединство (М) 1:2;
Вашица: Напредак – Једнота
4:0.

01. Напредак
02. Једин.(М)
03. Граничар
04. Синђелић
05. Једин. (Љ)
06. ОФК Бинг.
07. Омладинац
08. Једнота
09. Борац
10. Братство

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нерадин: Војводина – Дунав
1:2; Ривица: Планинац – Слога
(М) 2:1; Јарковци: Борац –
Слога (К) 1:2; Јазак: Цар Урош
– 27.Октобар 2:0.

1. Цар Урош
2. Дунав
3. Војводина
4. Планинац
5. 27.Октобар
6. Слога (М)
7. Слога (К)
8. Борац

14 10 2 2 32:15 32
14 8 4 2 36:18 28
14 8 1 5 40:25 25
14 6 5 3 32:22 23
14 6 0 8 19:24 18
14 4 2 8 20:23 14
14 3 3 8 24:54 12
14 1 3 10 18:40 6

ОФЛ РУМА

СРЕМСКА ЛИГА
01. Словен
02. Железнич.
03. Хајдук
04. Јадран
05. Сремац (В)
06. Срем. (Дч)
07. Слога (В)
08. Подриње
09. Партизан
10. Борац (М)
11. Фрушкогор.
12. Напредак
13. Радн. (И)
14. Љуково
15. Срем. (До)
16. Борац (К)

01. Срем
02. Шумар
03. Полет
04. Крушедол
05. Напредак
06. ЧСК
07. Гранич. (О)
08. Младост
09. Фрушкогор.
10. Рудар
11. Јединство
12. Хајдук
13. ПСК
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21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
17
12
10
11
10
9
8
8
8
7
7
7
3
3
3

5
2
4
5
1
2
5
5
4
3
5
3
3
6
3
2

0
2
5
6
9
9
7
8
9
10
9
11
11
12
15
16

60:8
61:14
45:24
41:26
38:43
34:29
30:27
35:33
33:32
32:41
31:36
35:39
27:45
21:42
22:51
27:82

53
53
40
35
34
32
32
29
28
27
26
24
24
15
12
11

Хртковци: Хртковци – Једин
ство 2:0; Никинци: Полет –
Фрушкогорац 6:0; Стејановци:
Борац (С) – Доњи Петровци 0:3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полет
Хртковци
Фрушкогор.
Д. Петровци
Борац (С)
Јединство

13 12 0 1 47:11
13 8 2 3 33:20
13 6 2 5 35:35
13 6 1 6 31:29
13 3 0 10 20:43
13 1 1 11 19:47

36
26
20
19
9
4
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КАРАТЕ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Шест медаља са
турнира у Чачку
На 51. Међународном турниру
„Златни појас Чачка“, једном од нај
старијих турнира у Европи, каратисти
инђијског Карате клуба „Железничар“
освојили су шест медаља. На турниру
на којем је учествовало 800 такмича
ра из 14 земаља Ћакић Елена избо
рила је прво место у борбама у кате
горији до 37килограма, друга места
изборили су Александар Пајић у бор
бама до 40 килограма, Мирјана Ђур
ђевић у борбама до 45 килограма и
Лука Жарковић у категорији до 40
килограма. Бронзаним одличјем оки
тили су се Стефан Бјељац у борбама
до 45 килограма и Јован Поповић у
борбама до 45 килограма, док се Лука
Митрић овога пута задовољио четвр
тим местом у категорији борби преко
55 килограма. Запажен наступ имале
су Јована Мучибабић и Нађа Љуков
чанин у категорији кате апсолутни
ниво.
М. Ђ.

БОКСЕР НЕНАД ЈОВАНОВИЋ

Бронза
на Београдском
победнику

Румски боксер Ненад Јовановић,
који се такмичи у категорији до 63,5
килограма, наставља са добрим бор
бама и освајањем медаља. Тако је на
недавно завршеном великом турниру
„59. Београдски победник – мемори
јал Бранко Пешић“ освојио бронзану
медаљу.
Ненада је у полуфиналу зауставио
овогодишњи шампион Улу Базарбаја,
борца из Казахстана. Због повреде
ребра задобијене у полуфиналном
мечу Јовановићу предстоји кратк а
пауз а, а затим бројни мечеви на дома
ћој, регион
 алној и међународној сце
ни.
На турниру „Београдски победник“
учествовали су боксери из 21 државе
и овај турнир има репутацију малог
Европског првенства, с обзиром на
број учесника. Тим Србије је прогла
шен за најбољи уз освојених пет злат
них, три сребрне и шест бронзаних
С. Џ.
медаља.

13. APRIL 2022.

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}
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Носталгија

лазимо у финиш фудбалске
сезоне на Старом континен
ту. Наравно, највише пажње
привлаче чувене лиге петице у
којима се, кажу, игра најбољи
фудбал, а и највише се лове тро
ши.
Од пет лига, три су већ мање –
више одлучене. Барем што се
тиче борбе за титулу. Немци
поново гледају доминацију Бајер
на, који је, истина, показао у овој
сезони неке знакове несигурно
сти и осцилације. Може бити да
млађани Јулијан Нагелсман на
клупи бавараца има понекад про
блема да заузда играчке величи
не и наметне свој ауторитет. И
поред тога, Бајерн гази ка титули
са девет бодова више од друго
пласираног Дортмунда.
Можда и најдосаднија од ових
пет лига игра се у Француској. Закува се
и ту с времена на време, али јасно је ко
је шериф. Париз је изударао своју конку
ренцију још давних дана, те у завршницу
сезоне улази са комотном предношћу у
односу на ривале. Имају капитал од 15
бодова, па би париске звезде и звездице
могле добро да се одморе и спреме за
наредну паклену сезону усред које ће се
играти и Светско првенство.
У Шпанији, Реал са првог места гледа
на Севиљу и Барселону. Сва је прилика
да је тих десетак бодова разлике сасвим
довољно за Мадриђане. Свакако да је
Барса разочарала ове сезоне, али с
обзиром на то у каквим је финансијским
проблемима, пласман у Лигу шампиона
за ову екипу делује као сасвим задово
љавајућа ствар. Атлетико, Бетис и Соси
једад ће до краја водити рововску борбу
за последње место које води у елиту.
Права акција нас очекује у Италији и
Енглеској. У ове две лиге је ситуација
далеко компликованија и чека нас пакле
на борба за титулу.
Милан је, на изненађење многих,
запосео прво место у Серији А. Чети сте
фана Пиолија дише за врат градски
ривал Интер, са само бодом заостатка.
Своју шансу вребају и Наполи и Јуве са
нешто већим бодовним заостатком.
Треба истаћи да се фудбал вратио у
Италију на велика врата. Постоје, нарав
но, и они који тврде да никад није ни
одлазио. Али чињеница је да је итали
јанска Серија А прошла кроз разне кризе
у задњих десетак – петнаест година.
Многи се са сетом сећају деведесетих
година прошлог века када је Италија
била фудбалски центар Европе. Берлу
скони, Адриано, Креспо, Роналдо, Бати
стута, мултипреноси недељом поподне
и згодне водитељке свакако су обележи

Foto: thisisanfield.com
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ли један период у животу многих фуд
балских залуђеника. Сада опет пршти на
све стране.
Највећу пажњу, ипак, привлаче луди
Енглези. Прошле недеље све очи су
биле упрте у дерби између Ситија и
Ливерпула. Ове две екипе су, без прете
ривања, можда и тренутно најбоље еки
пе у Европи.
После недељног дербија и ремија од
2:2, ситуација на табели је остала натег
нута. Сити бежи само бод Ливерпулу
седам кола пред крај. И један и други
тим очекује паклена завршница и борба
на више фронтова.
наче, меч је био спектакл за себе.
Јасно је да ова два тима тренутно
одскачу од конкуренције у лиги.
Видели смо четири гола и мноштво шан
си и на једној и на другој страни. Просто
је невероватно са каквом лакоћом су обе
екипе улазиле у гол шансе. Подела
бодова делује као најпоштеније решење,
мада су плавци у последњим тренуцима
могли до целог плена. Ријад Марез је
безуспешно покушао да испадне џек и
да лобује противничког голмана. Глупост
која би њега и саиграче могла коштати
титуле на крају, јер јасно је да ће нијансе
одлучивати.
Оно што, ипак, недостаје овом вели
ком ривалитету између два клуба јесте
безобразлук. Јебига, нек ако безвезе
делује када Клоп и Гвардиола хвале
један другог и цмачу се после утакмице.
Носталгија, која некако провејава кроз
овај текст, враћа ме у дане када су
енглеским фудбалом харали Фергусон,
Венгер, Мурињо и екипа. Много су се
више играле психолошке игре, које су
често правиле разлику на терену. Нека
ко је било занимљивије и не овако сте
рилно.
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ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ

„Хеснерци“ исписују нову
страницу клупске историје
ФК „Раднички“ - ФК „Златибор“ 1:0 (1:0)

Капитен и стрелац јединог гола, Акција из прекида после које је уследио пенал и водећи гол „Радничког“
ФК „Раднички“ Сремска Митровица:
Бурсаћ, Гајић, Јанковић (од 66. Матковић ),
Димитрић, Чарапић (од 56. Новић ), Видић,
Ракић, Крижан (од 56. Сила), (од 84. Перо
шевић), Спасојевић, Пејовић, Шкорић. Тре
нер: Дејан Николић
ФК „Златибор“ Чајетина: Лучић, Станић
(од 40. Стаменић), Башић, Радосављевић,
Јеремић, Цветић, Милорадовић, Милано
вић (од 40. Рајевац), Радоман, Спасојевић,
Петковић (од 73. Оикономикос). Тренер:
Предраг Ристановић
Главни судија: Марко Гњатовић, помоћ
ници Тубић, Живковић
Жути картони: Перошевић („Раднички“),
Милорадовић, Цветић, Петковић, Радоса
вљевић (“Златибор)
У 30. колу Прве лиге Србије екипа „Рад
ничког“ угостила је у недељу 10. априла
екипу „Златибора“ из Чајетине и освојив
ши нова три бода учврстила се на доброј
шестој позицији са које ће наставити такми
чење у плеј - оф фази прволигашког шам
пионата. Митровачки тим боље је запо
чео утакмицу да би већ у 9. минуту након
центаршута Огњена Димитрића са десне
стране, играч „Златибора“ додирнуо лоп
ту руком па је судија показао на најстро
жу казну. Успешан извођач био је управо
Димитрић. Водећи погодак донео је додат
ну сигурност у игру домаћина који су током
првог дела игре углавном контролисали
игру. У 27. минуту голману гостију озбиљни
је је запретио Александар Крижан. Гости су
покушали из акција у последњих пет минута
првог полувремена али нису били прецизни
и концентрисани.
У наставку игре, по ветровитом време
ну уз повремену кишу, Чајетинци су заигра
ли ангажованије али недовољно добро да
изједначе резултат. Прве прилике имали

Огњен Димитрић
су већ у 49 и 50. минуту преко Радомана
и Рајевца. Уласком Мохамеда Силе игра
„Радничког“ добила је на агресивности и
брзини, али је исти играч у 83. минуту због
повреде напустио терен. Вредан помена
био је незгодан шут Луке Пејовића из 59.
минута са дистанце који је подигао много
бројну публику на ноге али је домаћин из
овог напада добио само корнер. Домаћин
је успешно исконтролисао утакмицу до

последњег судијског звиждука и укњижио
46. првенствени бод.
– Очекивао сам овакву утакмицу и рекао
сам играчима да нам следи тешка утакмица
из разлога што смо се истрошили физички,
емотивно и на сваки начин да би ушли у плеј
- оф. И сами смо били свесни да то неће
бити лако. Ја сам донекле свесно подизао
тензију и тражио од играча да размишљају
да нам плеј - оф доноси миран рад и лепих
месец и по дана утакмица у којима нећемо
имати пресију резултата по сваку цену. У
ову утакмицу ушли смо добро, дали гол и
после смо пали, али смо успешно на крају
одрадили утакмицу и одиграли на резултат.
Захтевао сам од играча на полувремену да
удаљимо екипу „Златибора“ од нашег гола
и успели смо у томе, рекао је после утакми
це тренер „Радничког“ Дејан Николић, који
је похвалио играче за велики успех и наго
вестио добре игре у покушају да се у расте
рећеној атмосфери оствари што је могуће
бољи резултат и афирмација играча.
Николић је констатовао да је његова еки
па свакако највеће изненађење Прве лиге
Србије.
Капитен митровачких „црвених“ Огњен
Димитрић такође је задовољан историјским
успехом своје екипе.
– На терену који због временских прили
ка данас није био у најбољем стању ушли
смо добро у утакмицу у првих десет мину
та. После гола смо мало стагнирали а за
противника смо знали да ће бити опасан.
Покушаћемо да наставимо са победама и
што боље представимо овај клуб, рекао
је стрелац гола Димитрић који није искљу
чио амбиције за освајање четврте позиције
која пружа прилику за улазак у нашу најјачу
фудбалску лигу.
Д. Мостарлић
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ОВИХ ДАНА ПРОСЛАВЉА
ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

Првих сто година

Утакмица у Митровици са суботичким САНД-ом (Фото: Приватна архива Јовице Стевића)

Данас је „Раднички“ професионални фудбалски клуб који је својом организацијом
и амбицијама превазишао локалне оквире. Његове клупске боје брани селекција ква
литетних играча са подручја Сремске Митровице и околине, али и проверено добри
играчи из целе Србије и иностранства
У митровачком индустријском насељу
„Хесна“ пре тачно 100 година, 15. априла
1922. године основан је Спорт клуб „Рад
нички“ као један од најстаријих фудбал
ских клубова богате спортске традиције
на овим просторима. Клуб у црвеним
дресовима у периоду између два свет
ска рата у највећoј мери окупљао је при
паднике тадашње немачке омладине,
пошто је немачко становништво чинило
већину овог дела града насталог почет
ком XIX века. Становници „Хесне“ углав
ном су радили у чувеној градској фабри
ци за прераду дрвета „Митрошпер“.
Међу оснивачима овог митровачког
клуба најважнију улогу имали су Иван
Конрад, Јозеф Клеин
 ингер, Јохан Мике,
Ивица Микулчић и Чеда Обрадовић.
Фудбалски клуб који је данас на прагу
српске фудбалске елите од првих година
свог оснивања важио је за добро орга
низован и квалитетан спортски колек
тив. У време Краљевине Југославије
„Раднички“ је у два наврата био првак
митровачке групе другог разреда ново
садског ногометног подсавеза 1931/32.
и 1933/34. године. Клуб из митровач
ке „Хесне“ био је и победник Купа рад
ничких спортских клубова Краљевине
Југославије за 1936. годину. Крајем три

десетих година прошлог века на стади
ону „Радничког“ изграђена је савремена
клупска инфраструктура која је под
разумевала ново ограђено игралиште
са свлачионицом снабдевеном водом
и струјом. Забележено је да су у клуп
ској управи тог времена радила по два
секретара и благајника, економ, чувар
игралишта и друга службена лица. Инте
ресантан је податак да је у фудбалском
првенству 1938/39. године успешан и
сложан тим „Радничког“ чинило девет
Немаца и двоје Мађара, уз председни
ка клуба, Србина Вељка Мошоринца.
Клуб из митровачког радничког насеља
и његови навијачи у међуратном перио
ду често су бивали у немилости званич
них власти Краљевине Југославије, па је
рад клуба у више наврата забрањиван.
После Другог светског рата „Раднич
ки“ поново постаје омиљено место оку
пљања „Хеснераца“ и других љубитеља
фудбала у граду на Сави, тако да су
сви такмичарски погони овог клуба кон
стантно окупљали велики број чланова.
Педесетих и шездесетих година сада
већ прошлог века ФК „Раднички“ био је
стабилан учесник сремске, међуопштин
ске и општинске фудбалске лиге. Често
ограничених и неадекватних извора

M NOVINE

13. APRIL 2022.

41

ОПШТИНА ИРИГ УЛАЖЕ У СПОРТ

Донација клубовима
У оквиру акције помоћи фудбалским
клубовима у иришкој општини, локална
самоуправа издваја средства за набавку
опреме за те клубове.

Управа (Фото: Приватна архива Јовице Стевића)

Тако су локална самоуправа и Општин
ски фудбалски савез донирали лопте и
гарнитуру дресова ФК „27. октобар“ из
Шатринаца.
У иришкој општини има седам фудбал
ских клубова, а опрема је већ донирана
клубовима у Иригу, Врднику и Нерадину.

С. Џ.

Међу истакнутијим појединцима који су оставили траг ПИОНИРКЕ ЖКК „СРЕМ“
на травнатом тепиху стадиона на „Хесни“, поред осни У ПОЛУФИНАЛУ
вача клуба можемо поменути Фрању Барта и чланове ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ
ове породице, браћу Перге, Чајка, Фрању Хорнунга, Сремице
Драгана Огњановића, Ратомира – Брњу Копчића, Јоси
па Освалда, Врану, Шерифа, Зорку и многе друге чија непобедиве
имена и надимке истински „Хеснерци“ никад неће забо
У последњем колу плеј оф - а Првен
равити
ства Војводине за пионирке, ЖКК
финансирања, клуб је успевао да оства
ри запажене резултате и изнедри мно
штво квалитетних играча. Сремска лига
освајана је три пута, 1956/57., 1965/66.
и 1988/89. године. Након што је други
пут освојио Сремску лигу ФК „Раднички“
1966/67. године постаје првак Војвођан
ске лиге и остварује пласман у тада
шњу трећу - Српску лигу југословенског
фудбалског првенства – група Север. Т
оком седамдесетих и осамдесетих годи
на „Раднички“ успешно наступа у Срем
ској и Новосадско - сремској фудбалској
лиги. У више наврата клуб је тријумфо
вао у општинским и међуопштинским
лигама.
Крајем деведесетих година млађа
генерација митровачких „Хеснераца“
удахнула је нови живот омиљеном клу
бу. Радило се на бољој организацији,
обезбеђивању стабилнијег финансира
ња и очувању препознатљивог фудбал
ског „шмека“ у овом делу града. Клуб се
у то време такмичио најпре у Војвођан
ској лиги – Запад, да би временом пре
ко Српске лиге – група Војводина дошао
до садашњег друголигашког статуса, са
могућношћу да се избори за суперли
гашки такмичарски ранг. На фудбалској
мапи Сремске Митровице „Раднички“

је последњих година доминантан клуб.
Трећи пут у својој историји, 2010. годи
не освојио је Куп Срема. Куп Војводине
освојен је 2013. године, када је игра
на и шеснаестина финала Купа Срби
је. Данас је „Раднички“ професион
 ални
фудбалски клуб који је својом организа
цијом и амбицијама превазишао локал
не оквире. Његове клупске боје брани
селекција квалитетних играча са под
ручја Сремске Митровице и околине,
али и проверено добри играчи из целе
Србије и иностранства. Међу истакнути
јим појединцима који су оставили траг на
травнатом тепиху стадиона на „Хесни“,
поред оснивача клуба можемо помену
ти Фрању Барта и чланове ове породи
це, браћу Перге, Чајка, Фрању Хорнунга,
Драгана Огњановића, Ратомира – Брњу
Копчића, Јосипа Освалда, Врану, Шери
фа, Зорку и многе друге чија имена и
надимке истински „Хеснерци“ никад
неће заборавити.
У клубу је одувек важило правило да
су капије „Радничког“ увек биле широм
отворене за све играче, чланове клу
ба, навијаче и добронамерне људе које
повезује љубав према спорту и фудбал
ској магији овог клуба.

Дејан Мостарлић

„Срем“ победио је протеклог викенда
екипу ЖКК „Тамиш“ Панчево резулта
том 57:42.
Сремице су без разлога нервозно
ушле у меч да би већ у другом периоду
заиграле своју игру. У другом полувре
мену кошаркашице Срема увећавале
су своју предност агресивном одбра
ном, пресингом по целом терену и вео
ма брзим контра нападима.
За ЖКК „Срем“ играле су: Ири
на Андријашевић 15 поена, Теодора
Милошевић 15 поена, Милица Ђорђић
8 поена, Дуња Бранковић 5 поена, Ања
Бојковић 5 поена, Николина Поповић
5 поена, Ена Тодоровић 2 поена, Хана
Баленовић 2 поена, Наталија Мирчета,
Ана Дабић, Дајана Максић, Луна Бале
новић.
Екипу „Срема“ до победе водио је
тренер Никола Милошевић који је ука
зао шансу свим играчицама. У екипи из
Панчева најефикаснија била је Нина
Злоколица са 20 поена.
ЖКК „Срем“ је заузео 1. место у гру
пи и пласирао се директно у полуфи
нале завршног турнира Војводине који
се игра у Србобрану следећег викенда.
„Срем“ чека у полуфиналу победника
четвртфиналног дуела ЖКК „Војводина
021“ Нови Сад - ЖКК „Пролетер“ Зрења
Извор ЖКК „Срем“
нин.
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ПИОНИРКЕ ГЖОК „СРЕМ“ ДРУГИ ПУТ ЗА РЕДОМ ПОСТАЛЕ ПРВАКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ

Крунисане владарке
женске пионирске одбојке

Најмлађе митровачке одбојкашице ГЖОК „Срем“ у пионирској конкуренцији недав
но су тријумфовале на Првенству Војводине савладавши у финалном турниру екипу
ЖОК „Клек“ из Зрењанина после пет одиграних сетова укупним резултатом 3:2. Дру
га узастопна титула најбољег пионирског тима у Војводини потврђује да Сремска
Митровица има једну од најквалитетнијих одбојкашких школа у женској конкуренцији

Пионирке Срема са тренерима Николом Каприцом и Катарином Чутовић

Актуелне првакиње Војводине и Срби
је, пионирке Градског женског одбојка
шког клуба „Срем“ из Сремске Митрови
це у овој такмичарској сезони освојиле
су још једну титулу првака Војводине и
припремајући се за овогодишњи финал
ни турнир Првенства Србије потврдиле
су чињеницу да Сремска Митровица
дефинитивно има једну од најквалитет
нијих школа младих одбојкашица. Одли
чан континуирани рад у клубу и струч
ном штабу потврђен је на завршном
турниру покрајинског првенства који је
крајем марта организован у Клеку.
Младе митровачке одбојкашице у
финалном мечу савладале су домаћу
екипу ЖОК „Клек“ из Зрењанина, после
пет одиграних сетова укупним резулта

том 3:2 (25:23,19:25, 22:25, 25:23,15:8) и
завршиле првенство са четрнаест веза
них победа, без иједног пораза. Квали
тетном и узбудљивом финалном мечу
претходио је полуфинални тријумф про
тив екипе „Јединства“ из Старе Пазо
ве. У невероватној победоносној серији
пред снагом нове генерације таленто
ваних Митровчанки падали су тимо
ви „Руме, шидског „Макса“, „Старса“ из
Ирига, суботичког „Спартака“, „Младо
сти“ из Нове Пазове, „Грбића“ из Бачког
Јарка, „Елан волеја“ из Србобрана и зре
њанинског „Багљаша 023“.
Пионирску екипу „Срема“ предво
де тренери Никола Каприц и Катарина
Чутовић, а чине је Катарина Цвјетић,
Ива Каприц, Татјана Ердељан, Сташа

Дудић, Мина Михајловић, Јана Милоше
вић, Анђела Мирков, Бојана Рољић, Леа
Недимовић и Дуња Станковић. Још јед
на потврда апсолутне доминације нај
млађе такмичарске селекције „Срема“
било је проглашење Мине Михајловић
за најбољу играчицу финалног турнира,
док је Дуња Станковић проглашена за
најбољег либера.
Један од тренера екипе ГЖОК „Срем“
Никола Каприц задовољан је остваре
ним резултатима, нарочито податком да
је уводну и групну фазу првенства њего
ва екипа одиграла без изгубљеног сета.
Први велики циљ на финалном турниру
Првенства Војводине митровачки тим
остварио је у полуфиналној утакмици
са „Јединством“ из Старе Пазове, јер
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У мислима најбољих била је само победа
Ударну снагу ове генера
ције митровачких пионирки
чиниле су Мина Михајловић и
Ива Каприц, а огроман допри
нос досадашњим успесима
дала је на позицији либера
Дуња Станковић.
Са најбољом играчицом
завршног турнира Мином
Михајловић поделили смо
утиске са завршног турнира
најбољих војвођанских екипа
у Клеку.
–На овај турнир отишле
смо као фаворити и очекива
ли смо најбоље. Наравно, у
почетку је било мало страха
али смо прву утакмицу доби
ле максималним резултатом
и окренуле смо се ка финал
ној утакмици против домаће
екипе. У тој утакмици коју смо
играле на пет сетова било је
јако напето и много напорно
али смо успеле да се на крају
изборимо и освојимо турнир и
првенство, каже Мина Михај
ловић која игра на позицији
примача и циљ јој је даљи
напредак у одбојкашком спор
ту, односно играње у суперли
гашком тиму „Срема“.
С обзиром да је њена
сестра
Ана
Михајловић,
доскорашња пионирка, од ове
сезоне врло важна играчи
ца „Срема“, Мина каже у њој
види највећи спортски узор и
прилику да стиче нова одбој
кашка знања и искуства.
– Имале смо жељу да на
финалном турниру у Клеку

Мина Михајловић и Дуња Станковић

остваримо баш овакав пла
сман. Било је извесне треме
са којом смо се успешно избо
рили јер нисмо играли у нашој
сали пред својом публиком.
Њихови навијачи билу су гла
сни али смо успеле све то
да превазиђемо и да у том
последњем мечу остваримо
победу у петом сету и дођемо
до нове титуле првака Војво
дине и што је нарочито важно
до пласмана у финале Првен

је овај меч директно одлучивао о пла
сману на Првенство Србије које се игра
почетком маја.
–Због важности полуфиналне утак
мице девојке су биле под извесном
тремом, али су ипак пресудили квали
тет и наш добар рад, па је резултат те
утакмице био 3:0 у нашу корист. Утак
мицу са домаћином, екипом „Клека“ из
Зрењанина одиграли смо у изузетној
атмосфери пред препуним трибинама.
То је било веома лепо искуство за ове
младе девојке, поготово што је Клек
својеврсна престоница одбојке, место у
коме све девојчице играју одбојку, укљу
чујући и девојке из околног Зрењанина.
Оне су направиле прави регионални
„дрим - тим“ и због тога ова наша побе
да добија на значају. Ако се надовеже
мо на прошлогодишње резултате може
мо да видимо један добар континуитет
и прилику да ове младе и талентоване
играчице напредују. Добра је околност
што су у нашем тиму тренутно углав
ном млађе пионирке, тако да ћемо бити
у прилици да са истим одбојкашица
ма и следеће године наставимо овај
победнички низ, рекао је тренер Никола
Каприц, подсећајући да су из прошлого
дишње победничке пионирске екипе три
играчице прешле у суперлигашки тим

Ива Каприц

ства Србије, рекла је Дуња
Станковић, ученица „Змајеве“
основне школе која игра на
позицији либера и жеља јој
је да постане део првог тима
сениорки „Срема“.
Ива Каприц је ученица сед
мог разреда Основне школе
„Јован Поповић“ а одбојком
се активно бави од другог раз
реда. Игра на позицији прима
ча. Њен први тренер у школи
био је Слободан Стојиљковић

„Срема“. У питању су Ана Михајловић,
Мина Станојевић и Јована Антић које су
показале квалитет и у нашем најквали
тетнијем женском одбојкашком такми
чењу.
О квалитету стратешког рада са мла
дима у клубу сведочи и тврдња шефа
стручног штаба Каприца да је ова група
од петнаестак пионирки, рођених 2006.
године и касније, оформљена пре три
године уз ослањање на спортску, одно
сно одбојкашку науку и Факултет физич
ке културе. Њихове предиспозиције и
потенцијални одбојкашки квалитети аде
кватно су тестирани и за одабране девој
чице из различитих митровачких школа
био је предвиђен посебан тренажни и
развојни процес. Шеф стручног шта
ба „Срема“ каже да су резултати таквог
рада, између осталог и прошлогодишња
титула првака Србије која до сада није
освојена ни у једном сремскомитровач
ком екипном спорту, као и податак да су
три играчице из ове групе у првом сени
орском женском тиму ГЖОК „Срем“.
–Направили смо добар план у раду са
овим девојкама и оне сваки дан показују
велику жељу да раде и да долазе на тре
нинге. Нема никаквих изговора за евен
туалне изостанке са тренинга и врло се
професионално опходе према својим

садашњи председник клу
ба. Ива каже да није имала
велику трему, али да су њене
саиграчице и она, нарочито у
првој полуфиналној утакми
ци, биле опрезне размишља
јући о победи и пласману на
Првенство Србије. Пред Ивом
је у будућности такође изазов
играња за први тим „Срема“
али и наступ у некој од ква
литетних иностраних одбојка
шких лига.

обавезама, тако да је и нама лако да
радимо са њима. Рачунамо да ће за три
до четири године ове играчице бити део
првог тима и радимо на томе. Много нам
значи што имамо представника у Супер
лиги јер многе девојчице долазе да се
опробају у овом спорту. Мало је градова
као што је Митровица у којима постоји
таква прилика за одбојкашко напредова
ње, каже тренер Каприц и напомиње да
је битан моменат у одбојкашком разво
ју ових девојчица тренутак када напуне
четрнаест година, јер тада добијају при
лику и право да заиграју сениорску лигу
у којој стичу неопходна искуства, знатно
брже напредују и играчки сазревају.
Предстојећи планови али и очекива
ња митровачких навијача везани су за
наступ на Првенству Србије. У струч
ном штабу тврде да је овој екипи реал
но посматрано, место у самом одбојка
шком врху. Из клуба обећавају да ће на
финалном тродневном турниру који ће
играти најбоље екипе у Србији „Сремо
ве“ пионирке одиграти максимално анга
жовано - на победу. Због тога је, уз еви
дентан квалитет који имају и неопходну
спортску срећу, нарочито приликом жре
бања, оправдана нада у највиши пла
сман.
Дејан Мостарлић
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АТЛЕТИЧАРИ АК „СРЕМ“
НАСТУПИЛИ НА
ДВА ТАКМИЧЕЊА

Злато за
Милу Миљковић
Током претходног викенда на
Атлетском стадион
 у у Сремској
Митровици одржано је такмичење у
неколико дисциплина у оквиру Купа
Србије за бацачке дисциплине за
старије пионире и старије јуниоре.
У две атлетске дисциплине истакли
су се атлетичари АК „Срем“. Мила
Миљковић победила је у бацању
кладива (4кг) за старије јуниорке,
резултатом од 38,08 метара. Лазар
Ђаковић је у бацању копља (600г)
за старије пионире био другопласи
рани са даљином 39,91 м.
У недељу 10. априла одржан је
такмичарски митинг у Убу, на новој
атлетској стази, у организацији
АК „Сурчин“. Прво место у трчању
на 60 метара освојио је Страхиња
Дрмановић, као и четврто место на
200 м. Трећа у укупном пласману на
200м (прва у другој групи) била је
Мила Божовић, док је шести у групи
на 200 метара био Лука Арбанов
ски.
Д. М

13. APRIL 2022.

ФК „ИНЂИЈА“

Три бода отишла у Панчево
ФК „Инђија“ Инђија – ФК „Железничар“ Панчево 1:3 (1:1)
ФК „Инђија“: Чупић, Недељковић, Вукај
ловић, Милосављев (Ковачевић 60′), Јова
новић, Стефан Ђурић, Жакула (Кукољ
71′), Десанчић (Ризнић 71′), Игњатовић,
Никола Ђурић (К), Плавшић (Бађи 60′).
Тренер: Милан Куљић
ФК „Железничар“: Живковић, Костић,
Петровић, Ђорђевић (Јовановић 71′),
Милошев (К) (Гигић 16′), Станимировић,
Стојчев (Гргић 68′), Дашић, Зувић (Марко
вић 71′), Обенг (Конотар 71′), Симчевић.
Тренер: Драган Перишић
На стадиону „Тојо Тајерс арена“ оди
гран је сусрет 30. кола Прве лиге Србије
пред веома малим бројем гледалаца. По
киши и јаком ветру, обе екипе су дале све
од себе да оправдају епитет дербија кола.
На самом старту сусрета, гости су има
ли прилику да постигну први гол. Капитен
домаћих кратко враћа лопту до које сти
же капитен гостију Милошев, али је лопта
на срећу завршила код голмана Чупића.
Настаје тензија код „зелено – белих“ након
два жута картона у року од само неколико
минута. То је и допринело, на неки начин,
до вођства „Железничара“ у 23. минуту
меча. Кренула је акција по левој страни,
лопта стиже до Гигића, који постиже гол,

Служба за привреду и локални економски развој
Општинске управе општине Ириг, сходно одредбама
члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Носилац пројекта Соња Обрадовић, Лединци, ул.
Фрушкогорска бр. 47 поднео је дана 05.04.2022. године,
захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРО
ЈЕКТА: „Складишта бетонске галантерије са фабриком
бетона“, на животну средину, чија се реализација плани
ра на катастарској парцела и бр. 6872/1 К.О. Ируиг,
општина Ириг.
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта
могуће је обавити у периоду од 10 дана, од дана обја
вљивања овог огласа, сваког радног дана у времену од
8-14 часова у просторијама Службе за привреду и
локални економски развој Општинске управе општине
Ириг, Војводе Путника бр.1, Ириг.
Заинтерес ована јавност може доставити своје
мишљење у писаној форми на адресу надлежног орга
на, Служби за привреду и локални економски развој
Општинске управе општине Ириг, за време трајања јав
ног увида.
На основу поднетог захтева као и мишљења заинте
ресоване јавности, која су приспела до истека рока из
става 2. овог обавештења, надлежни орган ће одлучити
о потреби процене утицаја на животну средину за ПРО
ЈЕКАТ: „Складишта бетонске галантерије са фабриком
бетона“ о чему ће благовремено обавестити јавност.
Служба за привреду и локални
економски развој

0:1.
Само четири минута касније, долази до
изједначења. Недељковић постиже гол
из слободног ударца са око 17. метара.
Лопта улази у горњи део мреже немоћног
Живковића. До краја првог полувремена је
виђено још неколико прилика, али су све
биле безуспешне па се на одмор одлази
са резултатом 1:1.
У 51. минуту сусрета, гости долазе до
новог вођства. Шут Регана, Гигић само
подмеће ногу и голман „Инђије“ оста
је немоћан, 1:2. Следи убрзо двострука
измена у домаћем тиму. Из игре је изашао
капитен Милосављев којег је заменио
Ковачевић и уместо Плавшића у игру је
ушао Бађи.
У 76. минуту меча нова шанса за изјед
начење. Стефан Ђурић центрира на главу
Бађија, али лопта завршава код голмана.
Од 81. минута „Инђија“ игра са играчем
мање. Никола Ђурић добија други жути
картон након старта над једним од играча
„Железничара“.
Коначан резултат постављен је у
90.минуту дербија, 1:3. Опет контра, лоп
та стиже до Петровића, који заобилази
голмана и шаље лопту у мрежу.
М.Ђ.

СПОРТСКИ АЕРОДРОМ У ВЕЛИКИМ
РАДИНЦИМА

Такмичење у ракетном
моделарству

Митровчани су били веома
успешни и остварили су
добре резултате у 1. колу
купа Србије одржаном 9.
априла на аеродрому у Вели
ким Радинцима у организаци
ји Aеро клуба „Сремска
Митровица“. У дисциплини С3
(ракете са падобраном) у
категорији јуниора прва је
Бојана Јевтић, други је Брани
слав Јевтић, а трећи је Нико
ла Дивљак. Екипно АК „Срем

ска Митровица“ је заузела,
такође, прво место. У катего
рији сениори С3 Весна Ката
нић била је трећа, а у дисци
плини С6 (ракете са траком)
јуниори су зауз ели прво
место, односно Селена Рад
новић, а трећи је био Никола
Дивљак. У категорији Сенио
ра С6 Весна Катанић била је
прва, а Зоран Катанић трећи.
Фото: Фејсбук Спортски
аеродром Велики Радинци
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У СРЕМУ НИЧЕ НОВО СМИЉАНЕ

Имућни Срби из дијаспоре
граде спомен - комплекс
код Манастира Шишатовац

Крај фрушкогорског Мана
стира Шишатовац треба да
отпочне изградња реплике
родне куће Николе Тесле у
Смиљану и Цркве Светог
Петра и Павла у којој је као
свештеник службовао његов
отац Милутин. Веза између
Манастира Шишатовац и
велик ог научник а, између
Лике и Срема лежи у лекови
тости манастирске воде која
је, према писаним изворима,
излечила Теслу од колере.
Како је од опаке болести већ
била умрла његова мала
сестра Николина, родитељи
су послушали савет њиховог
рођака монаха Ираклија, који
је служио у Шишатовцу да му
понесу лековиту воду.
Теслин отац Милутин, све
штеник у цркви Светог Петра
и Павла у Смиљану, боравио
је четири дана у молитвама са
братством Шишатовца, те
понео воду са манатирског
извора, која је учинила чудо, а
мали Никола је оздравио.
Теслу за Шишатовац везују и
јаке духовне споне са сестри
ћем Петронијем Трбојевићем,
сином његове сестре Ангели
не, који је био архимандрит
манастира. Његов гроб са
спомен – обележјем налази се
на манастирском гробљу.
„Теслина научна фондаци
ја“, чији су оснивачи имућни
Срби у Сједињеним Америч
ким Државама са седиштем у
Филаделфији покренула је
иницијативу да се у околини
манастира у знак сећања на
великог научника подигне спо

Лековита манастирска вода

Манастир Шишатовац

мен – комплекс. Амбициозно
замишљен пројекат требало
би да привредно и туристички
анимира цео крај, а посено
Шишатовац, Лежимир, Дивош,
Манђелос и Сремску Митро
вицу.
– Замисао је да се на укуп
но 100 хектара у близини
Манастира Шишатовац подиг
не комплекс који би обухватао
пољопривредни комплекс са
прерадом органске хране,
енергетски комплекс са солар
ном електраном, као и тури
стички комплекс. У оквиру
њега, предвиђена је изградња

верне копије Теслине родне
куће у Смиљану и Духовног
центра „Голубица“ на брду
наспрам манастира, објашња
вају у „Теслиној фондацији“.
У склопу поменуте целине,
налазили би се и извори са
лековитом водом са построје
њима за прераду. Пројекат је
добио подршку Српске право
славне цркве и Града Срем
ске Митровице, али није наи
шао на потпуно разумевање
„Теслине фондације“ у Амери
ци.
Од првобитне идеје ипак се
није одустало већ је пројекат

редукован, па ће се у првој
фази градити само реплика
Теслине родне куће и Цркве
посвећене Светом Петру и
Павлу.
Бежећи пред турским зулу
мом, монаси манастира Жича
подигли су у 16. веку у Шиша
товцу цркву посвећену Рође
њу Пресвете Богородице.
Црква је срушена па поново
подигнута у 17.веку, да би је у
18.веку осликао чувени сли
кар Григорије Давидовић
Обшић. У манастиру су бора
вили Лукијан Мушицки и Вук
Караџић.
Нарциса Божић

Гроб Теслиног сестрића
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VREMEPLOV
13. април
1598. Донет Нантски едикт
којим су гарантована политичка
права хугенотима у Француској.
1959. Донет је Ватик ански
едикт који је забрањивао като
лицима да гласају за комуни
сте.
14. април
1865. Џон Вилкс Бутс извршио
је атентат на америчког пред
седника Џорџа Вашингтона
1930. Руски песник Владимир
Влад им ир ов ич
Мајак овс ки
извршио самоубиство у Москви.
1961. Емитован први директни
телевизијски пренос из Совјет
ског Савеза.
15. април
1923. Инсулин, који је канадски
научник, нобеловац Фредерик
Бантинг, открио 1921, ушао у
употребу при лечењу дијабете
са.
1979. У земљотресу на Црно
горском приморју погинул о
више од 100 особа, око 600
повређено, а више од 80.000
остало без кућа.
1998. Бивши камбоџански дик
татор Пол Пот умро од срчаног
удара.
16. април
1964. Деветоро људи у Брита
нији осуђено на казне затвора
од 25 до 30 година због учешћа
у великој пљачки воза 1963.
Један од главних актера “пљач
ке столећа” Роналд Бигз успео
да побегне из затвора и стигне
у Бразил, где је живео до маја
2001, када се предао Скотланд
Јарду.
17. април
1492. Кристофер Колумбо
добио је сагласност и новац од
шпанског краља Фердинанда V
и краљице Изабеле, да истра
жи “западни океан”. На том
путовању Колумбо је открио
амерички континент.
1941. Влада старе Југославије
је потписала безусловну капи
тулацију, под Немачком опса
дом.
1983. Индија је лансирала први
вештачки сателит.
18. априла
1946. Званично је распуштена
Лига народа, а њена имовина
пренета је на новоосноване Ује
дињене нације.
1980. Јужна Родезија је под
називом Зимбабве постала 50.
независна земља Африке. На
двогодишњицу стицања неза
висности, главни град Солзбе
ри преименован је у Хараре.
19. април
1867. Турски изасланик на
Калемегдану кнезу Михаилу
Обреновићу предао кључеве
Београда и других српских гра
дова из којих се повукла турска
посада. Као симбол османске
суверености над Србијом оста
ла турска застава, уз српску, на
зидинама Београдске тврђаве.
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HOROSKOP
ОВАН: Уз добру про
цену могућности и
прав ил ан
изб ор
сарадника релативно
брзо можете да остварите своје
циљеве на пословној сцени. У
свом препознатљивом маниру
умете да освајате симпатије на
различитим странама. Када сте
добро расположени, имате утисак
су вам доступне најбоље могућ
ности и тада обично бирате неку
доминантнију улогу пред својим
партнером.
БИК: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успешно
реш ав ањ е
нек их
пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије које
вам даје једна искусна особа. Ако
вам је стало да промените или
побољшате свој однос са воље
ном особом онда покажите више
разумевања за критеријуме које
користи друга страна.
БЛИЗАНЦИ: Потребо
је да се растеретите
од додатних обавеза,
али немате довољно
енергије да се ангажујете на више
страна истовремено. У достојан
ственом стилу и без сувишних
питања прихватите све корисне
сугестије. Желели бисте да успо
ставите контролу над догађајима
у љубавном животу, међутим
ништа значајно не можете да учи
ните без договора са партнером.
РАК: На врло ефика
сан начин умете да
спроводите различита
прав ил а
успеш ног
пословања, која остављају озби
љан и позитиван утисак на вашу
околину. Потрудите се да поти
снете своју професионалну сујету
када се јавно полемише. Прола
зите кроз различите фазе емотив
ног расположења. У моментима
осећате велики емотивни занос.
ЛАВ: Пролазите кроз
различите фазе ства
ралачког расположе
ња и стало вам је да
себи обезбедите оптималне усло
ве. Обратите пажњу на реакцију
ближе околине, јер понекад не
желите да прихватите коментаре
које доживљавате као оштру кри
тику. У односу са љубавним парт
нером често преузимате активну
улогу и спремни сте да промените
неке заједничке навике које вас
спутавају.
ДЕВИЦА: Налазите
се у сјајној форми и са
великим оптимизмом
прил аз ит е
свак ој
пословној теми коју предлажу
ваши сарадници. Захваљујући
поузданим информацијама које
добијате сада можете да плани
рате низ заједничких активности
које ће вам ускоро донети увећа
не резултате. Често имате добар
предосећај јер сте испуњени
романтичним мислима и располо
жењем.

ВАГА: Неко вам даје
корисне информације
и на такав начин вам
помаже да правилније
процењујете различите пословне
могућности које имате на распо
лагању. Јасно вам је да заједнич
ки договори представљају помак у
решавању важних пословних
интереса. Слободно изразите
нека своја потиснута осећања или
намере. Учините неки посебан
гест пажње према свом партнеру.
ШКОРП ИЈ А:
Јас но
вам је да околина од
вас очек ује да се
непрекидно истичете
са позитивним резултатима и да
увек остављате неки величанстве
ни утисак. Тренутно постоје неке
компликоване околности са који
ма ћете морати да се суочавате у
ходу, без предаха или одлагања.
Посебно вам прија породична хар
монија и нечије присуство, јер на
такав начин можете да остварите
бољу психолошку равнотежу.
СТРЕЛАЦ: Изненадне
промене на пословној
сцен и дел ују као
додатни психолошки
притисак и захтевају да имате
добру концентрацију. Понекад је
тешко ускладити различита инте
ресовања и афинитете који вас
прате, али у име заједничке среће
све је могуће. Ваша лична срећа
проистиче из унутрашње потребе,
да се све лепе мисли и топла осе
ћања поделе са блиском особом.
ЈАРАЦ: Прихватили
сте превише обавеза
које полако почињу да
вас замарају и сада
тражите инстант решења како
бисте могли више да се посветите
неким омиљеним темама. Ако
вам је стало да сачувате свој
добар углед или утицај који има
те, удружите интересе са поузда
ним сарадницима. Искуство вас
опомиње да направите емотивну
дистанцу у односу на неке сумњи
ве особе или ситуације.
ВОДОЛИЈА: Захва
љујући добрим идеја
ма и стратегији коју
спроводите делујете
веома озбиљно на своје сарадни
ке. Налазите се у сјајној прилици
да остварите дугорочније послов
не интересе. Умете да се намет
нете у правом тренутку и често
водите главну реч у преговорима.
Догађаји који вас прате у љубавно
животу делују охрабрујуће.
РИБЕ: Потребно је да
осмислите добар план
и да останете дослед
ни у свакој фази спро
вођења, посебно када се налази
те пред сарадницима када вас
оспоравају. Након дужег послов
ног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист, али
мораћете да останете упорни и
доследни. Преплављени сте раз
личитим мислима и емоцијама.
Партнер вас искрено подржава и
подстиче на активну улогу.

Crkveni
kalendar
Среда, 13. април (31. март)
Свети свештеномученик Ипати
је, Епископ гангриски
Четвртак, 14. (1) април
Преподобна Марија Египћанка
Петак, 15. (2) април
Преподобни Тит Чудотворац
Субота, 16. (3) април
Преподобни Никита Исповед
ник – Лазарева субота (Врбица)
Недеља, 17. (4) април
Улазак Госода Исуса Христа у
Јерусалим – Цвети
Понедељак, 18. (5) април
Свети мученици Агатопод и
Теодул
Уторак, 19. (7) април
Свети Евтихије, Патријарх
цариградски

Пљескавице
од пилећег
меса
Састојци: пилеће месо (месо
које је остало приликом кувања
домаће супе) око 300-400 гр, црни
лук 1/2 главице, бели лук 1 чен, 1
јаје, кришка старог сувог хлеба
(средина), презле по потреби, со и
бибер по укусу, мало млека. За
панирање је потребно 2 јајета,
брашно и презле по потреби.

Припрема: Кувано месо одко
стити и уситнити. Стари суви хлеб
натопити у мало млека, потом га
исцедити па додати месу. Ову
смесу сјединити са ситно сецка
ним црним и белим луком, једним
јајетом, те добро измесити и зачи
нити по укусу сољу и бибером. Од
добијене масе правити мале
пљескавице па их ваљати у бра
шно, јаја и презлу, па пећи на
врелом уљу уз повремено окрета
ње, кратко на тихој ватри. Серви
рати уз барено поврће.

• Ако радиш за живот,
зашто се убијаш од
посла?
• Неко има паре а неко
другаре...
• Нико се никоме није
десио случајно.

