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СПОМЕН – КОМПЛЕКС „СРЕМСКИ ФРОНТ“ АДАШЕВЦИ

Обележена 77. годишњица
пробоја Сремског фронта
Сремски фронт је био коначни удар фашистичким снагама на овом подручју, али
у исто време, и место великог страдања. Не смемо да заборавимо ниједан живот,
ниједну младост, која је пала за слободу у овој равници, поручила је министарка
Дарија Кисић
Поводом обележавања 77.
годишњице пробоја Срем
ског фронта у Адашевцима
код Шида, министарка за
рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Дарија
Кисић је у уторак 12. априла
предводила државну цере
монију на Спомен – комплек
су „Сремски фронт“. Цере
монији су присуствовали и
представници Војске Србије,
преживели учесници велике
битке, дипломатски пред
ставници, представници АП
Војводине, Општине Шид,
Града Сремска Митровица.
Венце и цвеће су, такође, по
ложили и грађани, чланови
борачких удружења и   орга
низација за неговање тради
ције ослободилачких ратова
Србије.
– Наши преци су знали оно
што и ми данас добро знамо,
да једино у слободи и миру
може да се гради и развија
земља и смело корача на
пред. Зато смо дужни да сло
боду и мир чувамо као зени
цу ока свог. Због њих, због
нас и због оних који ће доћи
после нас. Сремски фронт је
био коначни удар фашистич
ким снагама на овом подруч
ју, али у исто време и место
великог страдања. Не смемо
да заборавимо ниједан жи
вот, ниједну младост, која је
пала за слободу у овој рав
ници, поручила је министар

Дарија Кисић

ка Дарија Кисић.
Од 21. октобра 1944. го
дине до 12. априла 1945.
године је вођена битка у ко
јој је са обе стране учество
вало око 250.000 војника. У
тешким борбама и зимским
условима је погинуло око
13.500 југословенских вој
ника, углавном младића из
Србије и Црне Горе, затим
1.100 припадница Црве
не армије, 630 припадника
бугарске Народне армије
и 163 Италијана из саста
ва југословенских јединица.
На страни непријатеља је
страдало око 30.000 војника.
Овај значајан датум, познат
као пробој Сремског фронта,
означио је окончање Другог

Зоран Семеновић

светског рата на територији
Републике Србије.
– Тада су наши народи
окупљени кроз народноо
слободилачку борбу, током  
четири године, великим бит
кама и великим жртвама, за
лагањем и давањем својих
живота, извојевали највећу
победу – победу над фаши
змом. Највећи фронт на те
риторији наше државе и на
територији целог Балкана,
уз невероватне губитке, је
окончан 12. априла 1945. На
дам се да оно што се десило
на овим нашим просторима
1945. године, када је Црве
на армија помогла нашој на
родноослободилачкој војсци,
нашим младим момцима да

Љубиша Шулаја и Светлана Миловановић на полагању венаца

Видосав Ковачевић

пробију Сремски фронт и да
кроз коначну победу 9. маја,
ослободе Европу од фаши
зма, неће бити заборавље
но. Пожелео бих свима да у
нашим мислима, нашим ср
цима, искрено дамо почаст
херојима који су положили
животе за нашу слободу, ре
као је председник Општине
Шид Зоран Семеновић.
Пробој Сремског фронта,
током програма обележава
ња, окарактерисан је као об
ухватни, маневарни, фрон
тални пробој који је изведен
у рекордном року, у изузетно
неповољним и тешким рав
ничарским условима.
– Херојска дела и јуначка
борба Сремаца, који никад
нису посустали од јулских
дана 1941. па до 12. априла
1945. године, ни онда када
је било најтеже и када је на
голоруки народ Срема наср
тала експедиција окупатора,
не смемо заборавити. Био је
то судар моћних и јаких, ко
ји не знају за узмицање. То је
битка какве није било у осло
бодилачком рату Југослави
је, а све то на малом, крвљу
заливеном простору, рекао је
председник СУБНОР – а Ср
бије Видосав Ковачевић, то
ком обраћања присутнима.
Након церемоније полага
ња венаца и одавања држав
них и војних почасти, органи
зован је и пригодан уметнич
ки програм. 
А. Плавшић

ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Награде за учеснике квиза
„Шта знаш о здрављу“

Свим учесницима тради
ционалног квиз – такмиче
ња „Шта знаш о здрављу”,
ученицима Основне школе
„Слободан Бајић Паја” у Пе
ћинцима и ОШ „Душан Ву
касовић Диоген” у Купинову,
Црвени крст Пећинци уручио
је 14. априла признања за
учешће.
Како нам је рекла Горда
на Коњевић, секретар пе
ћиначког ЦК, такмичење се
традиционално током марта
одржава најпре као општин
ско такмичење, да би затим
победници учестовали на
покрајинској смотри. Ове го
дине, због актуелне епиде
мијске ситуације, покрајинско
такмичење је одржано он
лајн, 9. априла.
– Победници такмичења
су добили признање Покра
јинске организације Црвеног
крста и књигу као поклон Цр
веног крста Пећинци, а сви
остали учесници су добили
признање ЦК Пећинци. По
себну захвалност дугујемо
наставницама биологије, које

Признања за учешће у квизу

су се ангажовале и припре
мале децу за ово такмичење,
јер знају колико је важно да
деца стекну нова знања из
области здравља. Примарни
циљ овог квиз – такмичења
није резултат већ могућност
да деца сазнају шта је то

здравље и који фактори ути
чу на очување и побољшање
здравља, па се зато и одр
жава у априлу као још један
вид промоције Светског дана
здравља- рекла нам је Коње
вић.
Из ОШ „Слободан Бајић

Паја“ Пећинци највише бодо
ва освојила је Јана Крсмано
вић (наставница Ирена Ради
војевић), док је из ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“ Купиново
највише бодова освојила Ти
јана Гавриловић (наставница
Биљана Радисављевић).
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Издаја на Андрићевом венцу

С

астанак Вучића и Ђиласа покре
нуо је лавину оптужби на рачун
овог другог што је издао заветну
дужност српске опозиције да Вучића
руши, а не да сарађује с њим. Ни Вучи
ћа нису поштедели таблоидни анали
тичари тврдњама да га његови гласачи
нису замишљали у сарадњи са Ђила
сом.
Да ли је издаја бирачке воље ако
Вучић и Ђилас успоставе сарадњу?
Наш митски идеал јединства у жртво
вању за слободу додао је сасвим могу
ћем изневеравању бирача фатали
стичку тежину издаје, да би изневера
вање било теже опростиво.
Политика је, међутим, вештина могу
ћег и ако се, по државу штетан, поли
тички конфликт између Вучића и Ђила
са не може решити политичком елими
нацијом једног од њих покушај догово
реног решења конфликта је сасвим
легитиман. Гласањем се, наиме, не
испоручује стириктна воља гласача
њиховом изабранику, увек се подразу
мева могућност  да се Вучић у провед
би мандата служи својом политичком,
а Ђилас својом „машинском памећу”.
Вучићу је политичка памет наметнула
да иза Ђиласових 37 посланик а у
Народној скупштини стоји поштовања
вредан број гласача. Ђиласу је његова
„машинска памет” наметнула да се до
власти може доћи, уместо преко мак
симираног свега или ничега, преко
скромнијих процената у Народној скуп
штини. Ђилас је одмах проваљен као
отпадник од вере у борбу на све или
ништа.
Своју немоћ да обори већину СНС –
а грађанистичк а опозиција и даље
жели да објашњава неравноправним
изборним условима. Она и даље ста
вља ван сваке сумње вредност и при
хватљивост свог програма, и све раз
логе неуспеха види у неравноправно
сти изборне утакмице. Да је све у реду
са медијском заступљеношћу, да
нисмо жигосани као издајници због
прозападног опредељења, ми бисмо

сигурно победили Вучића и СНС и вра
тили Србију на наш курс.
Њен курс, међутим, није никада ни
био изабран у регуларним условима.
Први избори након бомбардовања
Србије морали су донети неку казну
гласача за власт која није била крива
за агресију НАТО, јер је није она иза
звала, али је свакако била крива што
није умела да је избегне.   Осим тога,
ДОС са Коштуницом на челу није обе
ћавао да ће Србија кренути у загрљај
са онима који су је бомбардовали. Тек
када су загрљаји почели и када је

Угледни функционери
СНС – а, па и из самог
председништва странке,
не желе да виде да је
посланик СНС – а Драган
Шормаз, и не само он, у
предизборној кампањи
страсно осуђивао Русију и
једнако страсно пропове
дао улазак Србије у НАТО,
не желе да то урачунају
као клип у предизборним
точковима СНС – а
поражени председник, а нема доказа
да је заиста био поражен, отет од
државе и одведен у Хашки трибунал,
било је јасно да то нису они људи за
које је већина гласала.
Задржавање Демократске странке
на власти још целу деценију било је
могуће само захваљујући њеној при
стојној техници сликања са патриоти
змом у позадини. Када је патриотизам
у позадини постао недовољан да
покрије корупцију и одсуство интереса
за економско напредовање, гласачи су
се окренули обећавајућој напредњач
кој опцији.
Грађанисти су и тада наставили да

се деле на фракције којима је заједнич
ка била само увређеност због губитка
власти, увређеност која је код Тадића,
на пример, прешла у гнев и надменост.
Други разлог неуспеха грађаниста је
у максимирању циља на све или
ништа, на вешање Вучића и лустрацију
свих његових.
Ђиласа је његов „машински мозак”
упутио да се до власти може доћи и
преко скромнијих процената.  Одмах је
проваљен као отпадник од вере у бор
бу на све или ништа.
Састанак Вучића и Ђиласа неки
повезују са незадовољством напред
њака Дачићевом предизборном кампа
њом у којој је „ударао у проруски
добош, стајао са стране и палио патри
отске ватре” и тако одвукао неке гласо
ве од СНС – а. Угледни функционери
СНС – а, па и из самог председништва
странке, не желе да виде да је посла
ник СНС – а Драган Шормаз, и не само
он, у предизборној кампањи страсно
осуђивао Русију и једнако страсно про
поведао улазак Србије у НАТО, не
желе да то урачунају као клип у пред
изборним точковима СНС – а.
ко се један узрок види, а други
не види, то може да укаже на
недораслост за бављење поли
тиком. Ако се један узрок види, а други
намерно не види, то може да укаже на
креативност у правцу раскида са СПС
– ом.   
Није сасвим јасно ко ће раскидати
сарадњу са СПС – ом, ако до тога
дође: СНС без Вучића, који, према Ани
Брнабић, „де факто више није на челу
СНС – а”,   или СНС са неким новим
председником странке.
Никако не изгледа вероватним да
председник Вучић у своју нову поли
тичку етапу, без страначке оперативе,
крене прављењем новог противника
од досадашњег партнера и правље
њем новог партнера од досадашњем
противника. Вероватније је да ће Вучић
остати Вучић и да ће изабрати да сачу
ва старе, а стекне нове партнере.  

А
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ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР ПРОФЕСОР ДР ДРАГОМИР САНДО

Човек је биће победе,
а Васкрс је дан победе
Васкрсење је
основа свих до
гађаја и као нај
веће чудо које
се обис
 тинило
да је Богочовек
(савршени Бог
и савршени чо
век) крочио на
земљу, у њој по
живио доносећи
јој своју благу и
спасоносну реч
и преко крста,
смрти (као крај
њег понижења
- кенозис) и соп
ственог слав
ног васкрсења у
слави се вратио
Оцу небеском.
Доживети сваке
године Васкр
сење Господње
као оно прво ко
је се збило, јесте
кључ наше вере
и поуздања

Протојереј ставрофор проф. др Драгомир Сандо (Фото: svetigora.com)
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Протојереј ставрофор др Драгомор
Сандо, професор је на Богословском
факултету Универзитета у Београду, на
катедри за Православну педагогију и ме
тодику наставе. Један део живота као
свештеник службовао је у Срему, а Ми
тровчани га се радо сећају и памте као
духовника од великог утицај и угледа.
Сем поштовања отац Драго заслужио
је и велику љубав својих тадашњих су
грађана, а како сам каже службовање у
Сремској Митровици је био један од нај
лепших периода њиговог живота.
Отац Драгомир Сандо је радо пристао
на разговор за М новине, а приближава
ње највећег хришћанског празника Вас
крса, одредило је и тему.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Васкрсење је основа
хришћанске вере и сваке године на
овај празник чују се многобројне по
руке. Које су по Вама, најважније поу
ке које православни верник а у сушти
ни и сваки човек, свакодневно треба
да има на уму?
ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР ПРОФ.
ДР ДРАГОМИР САНДО: Пре свега же
лим да Вам се захвалим што сте ме удо
стојили да могу и на овај начин да ука
жем на важност Празника коме идемо у
сусрет, и друго, што ћемо на овај начин
посредовати у васкршњој радости са чи
таоцима овог листа. Ако знамо да се зе
мља окреће око своје осе али и око Сун
ца, тако се и у метафизичком смислу све
што је онострано, надпросторно, надвре
мено окреће око своје осе, а то је вас
крсење Господње. Догађај који се збио
пре два миленијума постао је стожер и
по хоризонтали. Сви дани у Старом заве
ту тежили су овом судбоносном тренутку
као увиру овог дана у догађај над дога
ђајем, а исто тако и сви наслеђени дани,
месеци, године и векови по Васкрсењу
утемељени су у тај исти дан и догађај.
Годишњи период као календар Цркве,
почиње и завршава се Васкрсом. Стога
је свака недеље у нашем годишњем ка
лендарском  прелисатвању мали Васкрс.
И заис та, Васкрсење је основа свих
догађаја и као највеће чудо које се оби
стинило да је Богочовек (савршени Бог и
савршени човек) крочио на земљу, у њој
поживио доносећи јој своју благу и спа
соносну реч и преко крста, смрти (као
крајњег понижења -  кенозис) и сопстве
ног славног васкрсења у слави се вратио
Оцу небеском. Доживети сваке године
Васкрсење Господње као оно прво које
се збило, јесте кључ наше вере и поузда
ња. То је наше суделовање у првом том
догађају са апостолима и женама миро
носицама. И то нам је остало као жива, а
не и некаква символика васкрше светло
сти кроз обичаје, него истинска светлост
која ће продрети до наше отворене ду
ше, ума и срца.
Друга, ништа мање важна васкршња
порука је што се тим истим Васрсењем
мери живот свакога од нас понаособ.
Сваки човек као саборна (макар и је
динка), онтолошка и словесна стварност
(биће налик на Бога) поседује вечни жи
вот који се доживљава преко нашег лич
ног васкрсења из овог времена у ново
време у незалазне дане. То није никаква
утопија или измишљотина, него тајан
ствена синтагма која ће уследити хтели
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ми то или не, знали ми то или не, веро
вали или не. Али је пун смисао радовати
се сваком наилазећем Васкрсу који нас
приводи смислу првог празника Васкрсе
ња Господњег.

Треба понекад са се
том размишљати о ре
алности савременог
живота. Трка за соп
ственом слободом и
тражењем сопственог
пута за перспективама
рађа небројене теори
је, претпоставке и ко
лосеке. Неко на њима
опстаје, а богме, ве
лики број, посебно да
нас доживљава своје
склизнуће. То може би
ти и велика несрећа

Истина је да живимо
у благодетима потро
шачког друштва али
исто тако смо у непре
станом страху и неиз
весностима да те „при
вилегије“ ни за длаку
не изгубимо. Тим пре
што се пред нашим
очима одвијају момен
ти који за тили час мо
гу да нанесу невиђену
несрећу великих раз
мера. Отуда је прису
ство страха и грча тако
видно. Између сирома
штва духа данас, и не
мања осећаја за друго
га је знак једнакости

Човеку у многим сферама живота
прија победа а чини се да је победу
над собом и својим гресима и сла
бостима најтеже остварити. Како љу
дима помоћи да на Христову жтрву и
васкрсење гледају као на могућност
личне победе и свега што она доноси?
– Пођимо од замишљене чињенице да
свако од нас живи овде на земљи по сто
и више година и то у срећи, задовољству,
благостању... Да дође време да исчезне
из овог света и тако рађање и смрт се
смењују из генерације у генерацију. Про
ђе извесно време и са хумусом прекрију
се сви дани нашег живота, а потом на
ступи трајан заборав на све оне који су
живели пре нас и који ће живети. Све у
свему свело би се све на паучину или
онај пролећни цветак који усахне у своје
време. На ту хладну мртвачницу у којој
би се закључао сваки тренутак смисла
живота. То би био и чин нашег трајног по
раза. А човек је биће победе. И Васкрс је
дан победе. Живот ако не победи смрт
није требао ни настајати. Ту је божанска
проницљивост окренута према човеку да
препозна  најдубље тајне нашега посто
јања и да их вером пригрли. Неверје је
један трајан пораз. Највећи војсковође у
прошлости Наполеон Бонапарта је завр
шио као прогнаник на острву Свете Јеле
не. Сумирајући свој живот је узвикнуо: „Е,
Бонапарта, Бонапарта! Освојио си многе
земље и градове, царства и краљевства.
Љубили су те понизно по стопалима и
клањали ти се. Све си их победио али
ниси знао нити могао да победиш самога
себе!“ Победа ако није заквашена васкр
шњом радошћу и вечним смислом живо
та никада неће бити потпуна ма ко да је
у питању.
У једној од васкршњих песама ка
же се да Христово васкрсење доноси
радост. Имате ли утисак да су људи
данас довољно радосни или пак ни
су у стању да у „малим“, уобичајеним
стварима препознају а самим тим и
цене своју радост и срећу?
– Свака богослужбена црквено – вас
кршња песма упућује на победу и радост
живота. Једна од тих песама каже: „... јер
свето васкрсење Твоје певамо и слави
мо...“ дакле, указује се на непрестани
презент јер као што напоменусмо, Хри
стос непрестано својом поруком се вас
крсава. Указујем на ову нашу земаљску
радост са којом се јутром будимо, у под
не већ постаје неприметна, а поподне се
претвара у жал, тугу, бес и шта све не?
Небеска радост топи ледено срце у свим
приликама. И у искушењима каква знају
да буду међу нама данас, божанска ра
дост окреће све на друго животно поље.
Гледао сам људе крај одра својих најбли
жих и својом вером која се срела са вас
крслом радости бивала је видна и нама
око њих. Другом речима, и у моментима
земаљске туге   врхунила је васкршња
нада што се не може рећи да би била као
утеха на било ком другом месту.
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Бојим се да је данашњи човек толи
ко окупиран свим и свачим и да кроз ту
шуму проблема са којима се среће не
препознаје и не увиђа светлост праве и
истинске радости. Отуда наша посрнућа
и туге како у малим, тако и у великим жи
вотним стварима. За такву врсту препо
знавања радости не треба много. Доду
ше, није увек ни лако контролисати себе
али треба се борити да та наша осећа
ња буду за нијансу дубља од сопствених
емоција.
Слажете ли се са констатацијом да
тежњи ка друштвеном просперитету
и „срећи“ мора претходити, најпре
сопствено унутрашње уређење кога
у суштини чине вековима старе хри
шћанске, односно православне вред
ности?
– Потпуно се разуме. Ако се било коме
обратите и за било какву помоћ како ће
те је добити кад је и он сам не поседује?
Како ћете нешто задржати кад га нисте
имали прилике пригрлити уза се. Ако је
са вама присутна животна радост коју
Ви, овде, са правом називате „срећом“
одна се она морала са нама срести. Она
нам пружа могућност да по речима апо
стола Павла будеме задовољни са оним
у чему смо. Каква дивна али сасвим јед
ноставна мисао!? Колико има људи око
нас у благостању, а празних душа? Сме
те ли да завирите у њихове шупље душе
и видите колико су несрећни? А колико
ли има отреситих људи који су знали да
ускладе свој живот са својим потребама.
И зато су срећни и задовољни. То је све
приметно на савременом човеку и ње
говом друштвеном просперитету. Ту не
може човек много у својим илузијама и
виртуеном свету да побегне од стварно
сти. Узмите само Гољаткина у роману
„Двојник“ код Достојевског па ће све бити
много јасније. Једна иста личност живи
два истовремена живота, један у срећи и

Сваки човек као са
борна (макар и једин
ка), онтолошка и сло
весна стварност (биће
налик на Бога) поседу
је вечни живот који се
доживљава преко на
шег личног васкрсења
из овог времена у но
во време у незалазне
дане. То није никаква
утопија или измишљо
тина, него тајанствена
синтагма која ће усле
дити хтели ми то или
не, знали ми то или не,
веровали или не. Али
је пун смисао радова
ти се сваком наилазе
ћем Васкрсу који нас
приводи смислу првог
празника Васкрсења
Господњег

Митровачки дани
Више пута сте помињали да је
дeценија свештеничке службе у Срем
ској Митровици био један од најлеп
ших периода Вашег личног и духовног
живота. Нека искуства описали сте и
у недавно промовисаној монографи
ји. Како са ове дистанце гледате на то
време „буђења“ али и извесних лута
ња током деведесетих година у односу
на постојеће духовно стање, па и број
ност Ваше пастве, с обзиром да сте
годинама један од наших истакнутијих
духовника?
– Колики сам духовник то сами Бог
зна али   сам се колико-толико трудио у
пастирском животу да оправдам свеште
нички призив и, разуме се, волео бих да
то буде препознатљиво и пред живим Бо
гом. Тачно је да сам најлепше животне го
дине провео у својој Сремској Митровици
делећи их са дивним њеним житељима.
Као свештеник уз моју браћу саслужите
ље осећао сам велику радост приликом
сваког свештеног обреда који сам вршио
као и тугу кад смо испраћали некога са
овога света. Нека ми не замери нико али
сам парохију и оне са којима сам дола
зио у контакт доживљавао као своју ширу

породицу. Уосталом, то се да закључити
и у садашњем сусрету са њима. То су би
ла истовремено и тужна времена када су
многи наши Срби и верници пошли гла
вом без обзира преко Саве и Дрине са
својих вековних огњишта и слегли су се
у Митровици. Неки су ту и остали нала
зећи и градећи нови дом. То је било исто
времено и какво - такво „буђење“ здраве
националне и духовне свести за многе.
Митровица је била град господства и кул
туре за многе али неки су све те вредно
сти били и потиснули. Био је то предиван
осећај када је град кроз све своје струк
туре осетио отвореност своје Цркве и
заједничким снагама се отпочело много
тога. Представнике Цркве су звали на го
тово све сусрете: од културе, друштвених
програма, спорта па до иницијатива за
покретање иницијативе око подизања пе
шачког моста на Сави, сремскомитровач
ког крила болнице, спортске хале, обнове
старих храмова... Духовни живот града је
био активан кроз мноштво садржаја и са
радњом са великим бројем институција
културе какве је имала  Сремска Митро
вица. Добио се утисак да смо све могли
кад смо били заједно.
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благостању, а други у патњи и страдању.
Живот реалан и нереалан. Ту нам је ви
дан путоказ у нашој доброј и јединој вери
православној као некога ко нас је поса
дио у овом времену и простору, роду и
народу. Следујући искуства својих преда
ка и топлину садржаја која је штитила и
осмишљавала живот сваког ко је по њој
живио, утрт је пут њему и свим нарашта
јима.
Кризе које су запљуснуле човечан
ство у последњих неколико година
још су актуелне. У њима су се показа
ле неочекиване слабости и нестабил
ности система. Међу људима су за
владали страх а неретко и недостатак
солидарности. Многи се боје за еле
ментарну егзистенцију. Шта рећи пра
вославном вернику, па и свакој људ
ској индивидуи - како да се прилагоди
оваквим околностима?
– Реч „криза“ је благословена, ети
молошки грчка реч чије је значење суд
или просуђивање. Ми се ње сетимо кад
истрошимо многе насладе и испразни
мо духовне житнице своје душе. Али је
боље и тада него никада. Истина је да
живимо у благодетима потрошачког дру
штва али исто тако смо у непрестаном
страху и неизвесностима да те „приви
легије“ ни за длаку не изгубимо. Тим пре
што се пред нашим очима одвијају мо
менти који за тили час могу да нанесу
невиђену несрећу великих размера. Оту
да је присуство страха и грча тако видно.
Између сиромаштва духа данас, и нема
ња осећаја за другога је знак једнакости.
Велики Соловјев је рекао да корен нашег
лажног постојања лежи у непробојности
за другога. Значи, ако немамо осећаја за
другога, пребивамо у преварама овога
света и живота. Ако је тај осећај зајед
ничарења и саборности, ако осетимо да
нисмо сами и једини на свету, свест ће
наша бити потпуно другачија. Бићемо
храбрији и одважнији, упућеније и одго
ворнији. Не заборавимо да на тој полуги
почивају сви животни системи, породице
и друштва, не само у егзистенцијалним
мерама, него и у најширим схватањима
нашега живота.
Кризним временима доминира
ју разне теор
 ије, контрадикторности
и претпоставке. Сматрате ли да је
одговор цркве на савремене изазо
ве довољно јасан, нарочито за људе
којима је он важан а „растрзани“ су
мноштвом информација и различитих
утицаја?
– Треба понекад са сетом размишља
ти о реалности савременог живота. Трка
за сопственом слободом и тражењем
сопственог пута за перспективама рађа
небројене теорије, претпоставке и ко
лосеке. Неко на њима опстаје, а богме,
велики број, посебно данас доживљава
своје склизнуће. То може бити и велика
несрећа. Изазови за лажним животом,
лажним знањем, лажном лепотом, ла
жном храном и егзистенцијом су већ на
јављени преко дрвета познања добра и
зла на почетку Библије, а у Новом завету
кушањем Христа од стране сатане у пу
стињи. Све се поновило и тада као што
се, уосталом, понавља непрестано и да
нас. Будност је потребна на првом месту
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20 година веронауке у школама
На челу сте Одбора за верску на
ставу Епархије сремске. Навршавају
се две деценије од увођења верских
садржаја у наставни процес. Какви су
досадашњи показатељи, да ли су де
ца и родитељи прихватили принципе
овог просветно - духовног рада?
– Двадесет година је и дуг и кратак пе
риод за процену квалитета и доношења
закључака шта се све урадило, а шта
је све могло да се уради када је у пи
тању верска настава. Није најсрећније
све постављено на ноге од почетка што
се манифестује кроз последице да је то
обавезно изборни предмет, да статус ве
роучитеља није до краја уређен, да се
предмет не оцењује... У потсвести до
брог дела ученика па и родитеља стоји
да је част верској настави што има про
центуалан број деце на настави, а не
обрнуто. Уз то су потешкоће ако је вер
ска настава претчас или чак седми час,
па је још једном недељно, онда можете
замислити целу ситуацију којој придода
јемо немање још увек адекватних уџбе
и тражење добра у свему. Понекад кад
се испусти срећа из руку никада се више
вратити неће. Само су то успевали вели
ки и моћни. Генијални Рубљов је пао до
најдоњих животних степеника викајући
да је изгубљен и да нема куд више на
пред. Његов најбољи друг Соколов га је
подигао са земље и узвикнуо: „Не, само
то не, јер си нам управо сада најпотреб
нији!“ Рубљов се усправио и настала су
величанствена дела којима се цео свет
диви. Црква као брижна мати има стр
пљења и љубави јер је богочовечанска
кућа. Мого се у њој говори, саветује, мо
ли и преклиње да се по сто пута ваља
у животу усправити. Више се штампа у
једном дану пробране литературе колико
некада у два века. И других могућности
има само ако воље има.
У духовној литератури каже се да је
Христос увек сваремен. Како на најбо
љи начин приступити младима и поја
снити им у чему је суштина ове тврд
ње?
– Небројено је места у духовном ис
куству где се чује, види и доживи да је
наш животни сапутник управо Богочовек
Христос који је и ради нас људи и наше
га спасења дошао међу нас и ту пребива.
Он, неко ко је ту, а ипак покрај или изнад
нас, ко нам не угрожава дар људске сло
боде и нашег било каквог одабира. Па
чак и по цену када Га се одричемо, гу
рамо од себе, псујемо поганим устима.
И ако смо ми савременици овог време
на онда је по природи ствари и наш са
путник непрестано савремен. Има једна
прича „Трагови у песку“ где је аутору при
че био сапутник сам Господ. Ходећи крај
мора застајали су с веремена на време
и изнад глава су се указивале сцене из
живота овог Христовог саговорника. Кад
су се окренули видели су на неким живот
ним станицама само један траг, те овај
упита Христа: „Што си ме напуштао кад
ми је било најтеже? Видиш само мој траг,
а Твога нема.“ На то ће му Христос одго

ника и пратећег уџбеничког материјала.
Ипак, за ово време имамо добар веро
учитељски кадар који се понекад „до
вија“ око реализације наставе, а позна
вајући прилике, морам нагласити да се
неупоредиво велики број директора са
школском управом и наставним кадром
нашао као одличан сарадник у реали
зацији верске наставе. Надати се да ће
се потешкоће превазићи и да ћемо овај
школски предмет препознати као врло
важан у корелацији са другим школским
предметима али и нечему што би нас
понукала да будемо бољи, трезвенији,
раднији, послушнији, одговорнији... и да
то све пренесемо на децу.
Постоје ли неки искуствени или ста
тистички подаци о томе шта је најви
ше интересовало ученике који поха
ђају верску наставу. Шта су најчешће
питали и за које су садржаје тражиле
посебна објашњења. Како су вероу
читељи одговарали на ове изазове?
– Званични подаци о раду на пољу

целосности око верске наставе не по
стоје. Трудимо се као чланови Одбора
за врску наставу да додатно помогне
мо вероучитељима око реализације
наставе кроз наше сусрете, њихову мо
тивисаност, семинаре, савете. Ту су и
ваннаставне активности до којих нам
је јако стало, школске славе, прославе
Светог Саве и други поводи. Потом кви
зови за ученике, активно учешће на бо
гослужењима колико је год то могуће и
учествовање у животу Цркве кроз разне
видове. Сремска Митровица има одлич
не свештенике који су расположени да
помогну сваку активност школске деце.
Повратну информацију о ономе шта су
деца научила кроз верску наставу до
бијама, понекад, и много касније. Али
су плодови евидентни и различити. А то
шта све они питају своје вероучитеље је
посебна лепота комуникација, од оних
за њих парадоксалних питања са којима
се срећемо кроз живот и наставне садр
жаје до ученикових животних тајни и не
доумица.
ворити: „Не, то је мој траг, а тебе сам тада
ставио на своја рамена и носио те.“ Тако
изгледа и живот свих нас само је питање
колико ћемо доживети нашег Сапутника.

У психосоматској при
роди човека не би
смело бити никакве
подвојености нити по
цепаног односа духа и
интелекта. Разум нам
је дат да уз помоћ њега
провиђамо, да стичемо
знања на сопствену ко
рист али духовна стра
на која нам се даје кроз
други вид искуства мо
ра бити заступљена у
својој правој и основ
ној мери. Критериј је
наша вера и живот по
тој истој вери која је
упућена на све врлин
ске вредности

Који је по Вама најпоузданији пут
човека ка истинској вери. Да ли је то
извесна симбиоза рационалног и ду
ховног која би једина могла да гаран
тује чврстину вере и спречи било ка
кву колебљивост али и искључивост?
– Морам признати да су Вам питања
била дивна, као да сте у правом смислу
теолог. И ово питање које сте ми поста
вили добрим делом сте на њега дали
одговор. Идеално би било када би човек
знао да усклади своја духовна и рацио
нална искуства. У психосоматској приро
ди човека не би смело бити никакве по
двојености нити поцепаног односа духа
и интелекта. Разум нам је дат да уз по
моћ њега провиђамо, да стичемо знања
на сопствену корист али духовна страна
која нам се даје кроз други вид искуства
мора бити заступљена у својој правој и
основној мери. Критериј је наша вера и
живот по тој истој вери која је упућена на
све врлинске вредности. Непребројни су
примери лоших последица када се човек
ослони само на своје знање без дубљих
духовних или етичких искустава. Морам
признати да ми је близу срца једна древ
на кинеска пословица која каже: „Разум
зна често да буде луча (светиљка) у руци
лопова!“ Колико ли је зла учињено у све
ту у име рационалнога, Бог Свети зна?
Али нас понекад ни вера без здравог ра
зума не оправдава. Најбољи је пример,
управо, овај велики дан и празник. То
плина и сведимензионалност Христовог
васкрсења стално нас враћа критерију
живота и непролазним вредностима.
Честитам Вама лично, редакцији „М
новина“, трудбеницима листа и свим чи
таоцима празник Христовог васкрсења
поздравом победе: „Христос воскресе - 
Ваистину воскресе!“
Светлана Ћосић

8

M NOVINE

ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нови апарати
и опрема
Поводом набавке нових апарата и
опреме у Одсеку за клиничку патологију
Опште болнице у Сремској Митровици,
одржана је конференција за медије у
четвртак, 14. априла. Реч је о набавци
ткивног процесора, криотома, апарата
за калупљење, два ротациона микрото
ма, фиока са слајдовима и касетама.
Нови апарати ће допринети напретку у
раду, у смислу брже и јасније хистопато
лошке анализе допремљеног материја
ла, на основу које лекар одређује тера
пију, коју пацијент треба да прими. Због
тога је важно да она буде правилно и
прецизно утврђена.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Где год нађеш згодно
место, ту дрво посади

Петар Самарџић

– Последњи пут је опрема на овом
месту озбиљније занављана пре око
четврт века. Сада се налазимо поред
савременог ткивног процесора, одно
сно, уређаја који ради ноћу, ван радног
времена. За рад се користе хемикалије
које су штетне по здравље, а ово је
један потпуно затворен систем, који
сутрадан омогућава даљи третман
материјала. Он има два, три пута већи
капацитет у односу на старији уређај.
Сва опрема која је овде и раније била у
употреби, користи се и даље. Налази и
парафинске плочице и калупи, које
овде настану, чувају се трајно, објаснио
је прим. др Драган Малобабић, в. д.
директора Опште болнице Сремска
Митровица.
Служба за патологију је једна од нај
оптерећенијих служби митровачке бол
нице и обим посла у односу на број
запослених је велик. Ови апарати ће
знатно унапредити рад одсека.
– Порастао је број дијагностичких
процедура и број биопсијских узорака.
Самим тим, опрема која је старија, као
што је процесор за фиксацију хистоло
шких препарата, чији је капацитет био
96 узорака дневно, више не задовоља
ва потребе. Нови уређај обрађује лабо
раторијски део хистолошке припреме за
даљу обраду препарата у капацитету
од 216 хистолошких узорака дневно. Уз
мање потрошног материјала , опрема
ће се исплатити у наредних годину
дана, објаснио је др Драган Шојић, шеф
Одсека клиничке патологије.
Болница је добила и нов порођајни
сто, а средства за набавку је обезбеди
ла Влада АП Војводине по основу кон
курса Покрајинског секретаријата за
здравство. Укупна вредност нових
медицинских апарата и опреме је виша
од 18 милиона динара.
А. П.
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Овог пролећа, Јавно комунално преду
зеће „Комуналије“ сади више од 370 дво
редних садница и око 300 садница пере
на, ружа и шибља. Велики број садница
је посађен у читавом граду, а улица Ста
ри шор је једна од тих локација. Садило
се и на кружним токовима, не само у
улицама. У Паробродској улици су допу
њени дрвореди, као и у Улици Вука Кара
џића, а није изостао ни Градски парк.
– Мислим да су ове године житељи
Старог шора једва дочекали садњу, јер је
сама улица реконструисана 2005. године

Тамара Милковић

и од тада се вапило за зеленилом. Поса
ђено је 94 садница на зеленим површи
нама. Претежно је то јавор, кугласти
јасен и јапанске трешње. Сам ефекат
садње неће бити естетски, већ ће пред
стављати и заштиту од велике прашине
и јаког сунца током лета, рекла је Тамара
Милковић, портпарол ЈКП „Комуналије“.
У наредном периоду следи спровође
ње једне велике планске акције.
– Озелењавање улица и путних права
ца ће се одвијати према пројекту, који је
израдило предузеће за послове урбани
зма „Урбанизам“ из нашег гра
да. Реч је о пројекту који је
подржало и Министарство за
заштит у животне средине.
Вредност му је 15 милиона
динара. Министарство је одо
брило средства у износу од 12
милиона динара, а остатак
средстава представља учешће
локалне самоуправе. У фокусу
је озелењавање обода инду
стријских зона и Регионалне
депоније „Срем – Мачва“. Обу
хват плана се простире на око
150.000 квадратних метара.
Користиће се око 1.700 садница
различитог сортимента, као
што су црни и бели бор, липа,
бреза, врба, јасен, јавор, брест
и храст. Одобрена су средства
и за инвестиционо одржавање
садног материјала. Циљ је
стварање зеленог појаса око
индустријских зона и да Митро
вица добије што више зелених
површина. На тај начин, са
гасификацијом и другим еколо
шким мерама које ће се реали
зовати, кроз неколико година
желимо да понесемо епитет
зеленог града, рекао је Петар
Самарџић, заменик градона
челнице Сремске Митровице.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ У ГРАДСКОМ ОДБОРУ СНС У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Владимир Павловић нови
председник Скупштине града

Владимир Павловић је дипломирани правник, рођен 1990. године. Једно време се
професионално усавршавао у САД и водио је више одбора у Скупштини града до
сада, рекао је Бранислав Недимовић повереник ГО СНС у Сремској Митровици

У понедељак 18. априла у просторија
ма Градског одбора Српске напредне
странке у Сремској Митровици је одржа
на конференција за медије. Бранислав
Недимовић, повереник Градског одбора
СНС је том приликом говорио о неколико
тема. Најпре се осврнуо на резултате
председничких и парламентарних избо
ра одржаних 3. априла, а затим је пред
ставио Владимира Павловића, кандида
та СНС за новог председника Скупштине
града Сремска Митровица, након остав
ке Илије Недића. (Седница Скупштине
града ће у моменту када овај број М
новина изађе из штампе (20. априла) већ
бити одржана).
–Трећег априла је Александар Вучић,
кандидат Српске напредне странке за
председника Србије, у Сремској Митро
вици добио 27.723 гласа. То је 2.000 гла
сова више у односу на председничке
изборе који су одржани 2017. године.
Резултат од скоро 66 одсто гласова за
Александра Вучића, тако и 50 одсто гла
сова за листу „Александар Вучић –
Заједно можемо све“, говори нам много о
подршци Српској напредној странци у
Сремској Митровици, рекао је Брани
слав Недимовић.
Друга тема о којој је било речи на одр
жаној конференцији, односи се на пред
лог Српске напредне странке одборнич
кој групи листе „Александар Вучић – За
нашу децу“ у Скупштини града Сремска
Митровица, да на седници од 19. апри
ла, дипломирани правник Владимир
Павловић буде изабран за председника
Скупштине града.
– Владимир Павловић је дипломирани
правник, рођен 1990. године. Једно вре
ме се професионално усавршавао у
САД и водио је више одбора у Скупшти
ни града до сада, рекао је Бранислав
Недимовић.  
Говорећи о развоју Града Сремска
Митровица Бранислав Недимовић је
истакао да су неке ствари постале „под
разумевајуће“, као што је изградња
нових фабрика.
– У последњих месец дана је отпочела
изградња две нове фабрике у радној
зони „Језеро“. До пре петнаестак година,
борили смо се за сваку фабрику, инду
стријска зона „Севере“ нам је била пра
зна, а данас када кад се две нове фабри
ке граде, ником то није интересантно. То
је у Сремској Митровици постало нор
мално, а време у овом граду се промени
ло, односно функционисање града и
начин живота. Можемо бити поносни на
то где смо стигли по броју запослених и
проценту незапослених, рекао је Неди
мовић.

Бранислав Недимовић и Владимир Павловић

Он је нагласио да је по истраживањи
ма јавног мњења у Сремској Митровици,
подвожњак најважнији објекат који је
изграђен у последњих неколико децени
ја.
– Цена некретнина у делу града север
но од подвожњака је порасла и до 250
евра по квадрату. У том делу града све
се променило, фасаде се уређују, зидају
се нови објекти... То је доказ колико
велики инфраструктурни пројекти могу
да промене ситуацију на боље. Такође,
захваљујући улагању и инфраструктуру
у појединим селима као што су Бешено
во, Гргуревци или Шуљам, где су куће

Част и
одговорност
Владимир Павловић се захвалио
Градском одбору СНС -  а, на челу са
Браниславом Недимовићем, што је
добио прилику да председава Скуп
штином града Сремска Митровица.
– Могу рећи да је овим СНС испуни
ла још једно обећање, да ће млади
људи бити директно укључени у про
цес доношења одлука у овом граду. Ја
ћу уложити целокупну своју енергију,
уколико будем изабран, да оправдам
поверење и да се у градској Скупштини
води квалитетна дискусија и доносе
одлуке које ће омогућити даљи развој
нашег града. Осећам због свега тога
једну велику част, али пре свега одго
ворност, изјавио је Павловић.

коштале осам или девет хиљада евра,
данас је немогуће продати кућу по цени
испод 27.000 евра, изјавио је Бранислав
Недимовић.
Недимовић је говорио и о другим сфе
рама друштвеног живота, односно о
темама које се односе на спорт.
– До пре пет година највиши ранг так
мичења за сремскомитровачке клубове
су биле војвођанска или српска лига.
Данас можемо да честитамо рукомета
шицама „Срема“ које су победом над
чувеним „Радничким“ из Београда, 99
одсто обезбедиле себи пласман у Супер
лигу. Морамо поменути одбојкашице које
у Супер лиги играју плеј – оф, или Фуд
балски клуб „Раднички“ који игра у Првој
лиги Србије. Ми стварима које сам
набројао и фабрикама „које нико не
види“ долазимо до великих промена у
нашем граду. Због свега тога мислим да
би неки нови, млади људи, који имају
енергије, ентузијазма требало да заузму
руководећа места. Хвала онима који су
до сада обављали функције. Ми немамо
простора за умор или одмарање, већ
само за рад, како бисмо „напали“ нове
циљеве. Ти нови циљеви су између оста
лог, довођење нових лекара у Митрови
цу, слање Митровчана на најпрестижније
иностране универзитете, како би се тамо
усавршавали и вратили у свој град да
раде. Ту је и отварање новог смера за ИТ
стручњаке на митровачкој Високој стру
ковној школи, пројекти из области еколо
гије и много тога о чему ћемо говорити
на наредним конференцијама за медије,
објаснио је Недимовић.
А. Плавшић
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Тихомир Стојаковић и Александра Ћирић

РУМА И ИРИГ: БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО

Заједнички до привлачне
туристичке понуде

Председница Општине Рума Алексан
дра Ћирић и председник Општине Ириг
Тихомир Стојаковић су са сарадницима
13. априла обишли Борковачко језеро.
Велики радови, како на уређењу, тако и у
области планске документације предсто
је када је у питању излетиште Борковац
и само језеро пред обе локалне самоу
праве, поготово што је већи део самог
Борковачког језера на територији ири
шке општине.

Језеро Борковац

За обе општине циљ је да се излети
ште и језеро учине лепшим и приступач
нијим грађанима, али и да се подигну
туристички потенцијали на које озбиљно
рачунају и Румљани и Ирижани. Зато је и
њихова заједничка порука да ће сви про
јекти бити реализовани уз поштовање
еколошких принципа и амбијенталних
карактеристика језера, уз допуну квали
тетним садржајима који ће привући тури
сте.

Александра Ћирић је истакла да језе
ро Борковац има велики туристички
потенцијал и да је циљ, као и у иришкој
општини, да се од Борковца направи јед
на од најлепших туристичких дестинаци
ја. Обнављање читавог излетишта Бор
ковац ће се одвијати кроз три фазе.
Прва фаза подразумева пошумљава
ње шуме Борковац око старог базена.
– За то смо добили средства од Мини
старства за заштиту животне средине у

Простор старог базена
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вредности од 7,5 милиона динара, док
смо два милиона издвојили из сопстве
ног буџета за набавку 1.700 садница,
чија ће садња започети на јесен. Уреди
ћемо и простор око старог базена и
поставити мобилијар за децу, са играли
штем, клупама... Другу фазу   радимо
заједно са Општином Ириг. Изменићемо
план детаљне регулације како бисмо
дефинисали прецизније будући изглед
самог језера Борковац и приобаља –
истакла је председница Ћирић.
За то ће се оформити стручно радно
тело од представника иришке и румске
Општине како би се што ефикасније
радило на том задатку. На ту фазу се
надовезује уређење стазе кроз шуму
Борковац, као и уређење стазе уз Борко
вачки поток која ће излазити на Улицу 15.
август.
– Трећа фаза подразумева уређење
самог језера, плаже, приобаља... Уради
ће се пешачке стазе, трим – стаза, игра
лишта за децу како би Борковац имао
изглед какав  заслужује. Надамо се успе
шној сарадњи две општине и да ћемо
заједно успети да то у наредном периоду
и реализујемо – истакла је председница
Ћирић.
Радови у оквиру прве фазе почињу у
наредних месец дана, дакле уређење
простора око старог базена, као и стаза.
– У складу са прописима радиће се
План измене детаљне регулације тако
да се надамо да ћемо до краја ове сезо
не већ доста тога бити и урађено. Тада
ће већ Борковац добити обрисе оног
како треба да изгледа по окончању свих
планираних радова – рекла је председ
ница Александра Ћирић.
Она је подсетила и на досадашња ула
гања у излетиште Борковац. За набавку
мобилијара је издвојено 2,4 милиона
динара, а за ЛЕД расвету поред стазе
око шест милиона динара.
Председник иришке Општине Тихомир
Стојаковић је истакао да је већи део
Борковачког језера на територији ири
шке општине, односно катастарске
општине Ривица.
– Пре свих ових фаза које се односе
на   уређења Борковца, морамо да ура
димо једну велику ствар, али не тако
једнаставну. То  је уклањање нелегалних
објеката изграђених уз језеро, јер се у
претходних десетак година градило без
икакве контроле и дозвола. Ми у првој
фази, уз одговарајуће пријаве, морамо
да уклонимо те нелегалне објекте, како
би се могло приступити израдама Плана
детаљне регулације, али и осталих пла
нова који нас очекују -  истакао  је први
човек иришке Општине Тихомир Стојако
вић.
Иришка Општина планира да на Бор
ковачком језеру направи још једну попу
ларну туристичку дестинацију. У плану је
да се изгради   стаза око језера уз све
пратеће туристичке садржаје.
– Ово језеро се налази на километар,
два од Руме, а петанаестак километара
од Ирига и нема приступних саобраћај
ница.  Планирамо да урадимо и приступ
не саобраћајнице како би и Ирижани,
али и остали туристи имали олакшан
приступ  овом излетишту са наше стране
– рекао је председник Тихомир Стојако
вић.
С. Џакула
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Посета амбасадора
Словеније

Амбасадор Словеније у Градској кући

Амбасадор Републике Словеније у
Србији Дамјан Бергант посетио је 14.
априла Руму, а у оквиру те посете, раз
говарао је са председницом Општине
Александром Ћирић и заменицом
Биљаном Поповић Јовановић. Са амба
садором Дамјаном Бергантом, били су
и председник Националног савета сло
веначке националне мањине Саша
Вербић, као и Зоран Јовичић, председ
ник Друштва Словенаца „Емона“, које је
и било организатор посете.
Ово друштво у Руми има око 400 чла
нова и представља везу између локал

не самоуправе и словеначких организа
ција и компанија које послују у румској
општини. Ово је прва посета амбасадо
ра Берганта Руми, а у разговору у Град
ској кући, он је изразио задовољство
радом „Емоне“, која негује културу и
словеначки језик.
Било је речи и о привредним активно
стима, потенцијалима румске општине
и могућој даљој сарадњи у привреди,
имајући у виду да у румској општини
већ успешно послују словеначке компа
није.
С. Џ.

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

Велико интересовање за бање

Републички фонд за пензијско и инва
лидско осигурање је расписао oглас за
пријем захтева за упућивање корисника
пензија на рехабилитацију у овој години.
Пријаве трају од 5. до 21. априла. Право
на десетодневну бесплатну рехабилита
цију у бањама и лечилиштима Србије
имају корисници старосних, инвалид
ских и породичних пензија са пребива
лиштем на територији Републике Срби
је, чија пензија износи до 30.978 динара  
и који немају друга лична примања.
Право да се јаве на оглас имају и пензи
онери који добијају иностране пензије,
али под условом да збир домаће и ино
стране пензије не прелази 30.978 дина
ра. Услов је и да пензионер није кори
стио ову бесплатну рехабилитацију у
претходне две године.
Ранг – листа пензионера који испуња
вају услове за упућивање на рехабили
тацију објављује се три недеље од дана
истека огласа. На ранг –листу се може
поднети приговор надлежној комисији у
року од пет радних дана од дана њеног
објављивања на огласној табли.
Како сазнајемо од Светислава Дамјан
чука, председника Општинског удруже
ња пензионера, румска општина је доби

ла могућност да пошаље својих 130
пензионера у неку од 23 понуђене бање.
Лане је ову прилику имало 129 најстари
јих суграђана.
За пријаву треба чек од пензије, лича
карта на увид, медицинска документа
ција, уколико их пензионер поседује и
пријавни образац који попуњавају у
Општинском удружењу пензионера.
– Реч је и о одмору и лечењу,   а о
одласку одлучује надлежна комисија у
Сремској Митровици, коју чине лекари и
људи из ПИО Фонда. Поред висине пен
зије, критеријуми су још и дужина радног
стажа, као и  дужина коришћења пензи
је. Интересовање је велико и до 13.
априла имали смо преко 90 пријава –
каже Светислав Дамјанчук.
Он додаје да се у њиховом Удружењу
пријављују сви пензионери, без обзира
да ли су чланови или не.
Осим у Руми, пензионери се могу при
јављивати и у месним одборима
Општинског удружења пензионера којих
има у готово свим селима румске општи
не. Половином маја би требало да буде
позната листа на коју постоји и могућ
ност жалбе у наредних пет радних дана.
С. Џ.
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Укинута ванредна
ситуација
Ванредна ситуација у иришкој општи
ни је укинута 8. априла. Наиме, на
основу закључка Штаба за ванредне
ситуације општине Ириг, председник
Општине Тихомир Стојаковић је 8.
априла донео одлуку о укидању ван
редне ситуације на територији целе
иришке општине. У одлуци стоји да се
ванредна ситуација укида, јер су пре
стали разлози за њено проглашење и
поменутом одлуком се ставља ван сна
ге она којој је 10. септембра прошле
године проглашена ванредна ситуаци
ја.
С. Џ.

ОПШТИНА ИРИГ
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Одржане музичке
радионице

МАЛА РЕМЕТА

Стручни скуп
о видљивости
библиотека
Стручни скуп на тему „Видљивост
библиотека на културној мапи Србије“
одржан је 8. и 9. априла у Малој Ремети
у организацији Градске библиотеке из
Панчева, „Читалишта“ – научног часо
писа за теорију и праксу библиотекар
ства и Српске читаонице у Иригу. На
скупу о видљивости библиотека уче
ствовали су представници 10 библио
тека, који су имали 12 излагања на ову
тему, док је уводну реч дала Гордана
Ђилас из Библиотеке Матице српске.

Музичка радионица

Ученици првог и трећег разреда
Oсновне школе „Доситеј Обрадовић“ из
Ирига су присуствовали промоцији Му
зичке школе „Теодор Тоша Андрејевић“
из Руме. У склопу пројекта под називом
„Како се слуша концерт“, чији је циљ
упознавање ученика основних школа са
музичким бонтоном, односно правилима
понашања на музичким концертима и у

установама културе, одржане су две ра
дионице у првом и трећем разреду.
Уз звуке музичких инструмената и
композиција које су изводили професо
ри Музичке школе, ученици ове иришке
школе су уживали, али су имали прили
ку и да науче како се треба понашати на
концерту.
С. Џ.

Из учионице у дигитални свет

Наставница Ана Спасојевић из ОШ
„Доситеј Обрадовић“  је, по  оцени струч
ног жирија Издавачке куће „Клетт“ про
глашена међу 30 најбољих дигиталних
ментора. Реч је о учешћу   на конкурсу

О својим искуствима у овој области
говорили су представници  библиотека
из Ваљева, Краљева, Уба, Шапца, Пан
чева и четири сремске библиотеке – из
Сремске Митровице, Шида, Старе Па
зове и Ирига.
– Учесници скупа су били јединстве
ни да је неопх одна и корисна оваква
размена искустава о раду библиотека,
да су оне видљиве и препознатљиве у
својим срединама, али недовољно ви
дљиве на културној мапи Србије.
Ово је наш мали допринос већој ви
дљивости рада и резултата креативних
библиотекара – каже Вера Новковић,
директорка Српске читаонице у Иригу.
Библиотекари су, током овог скупа,  
посетили и манастирске библиотеке у
манастиру Бешеново и Мала Ремета.
С. Џ.

Плакета иришкој школи

„Из учионице у дигитални свет“ .
На свечаној додели награда иришкој
школи је додељена и плакета за изузе
тан допринос развоју и примени дигитал
них технологија.
С. Џ.
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ИРИГ

Радови на канализационој
мрежи у три улице
У Иригу су 12. априла поче
ли радови на изградњи кана
лизације у три улице.
– Прво се канализација
ради у  Карађорђевој улици у
дужини од 300 метара, а
после тога ће се радити у ули
цама Змај Јовинoj  и Вука Кар
џића. Радове финансира
Покрајински   секретаријат за
регионални развој, међуреги
оналну сарадњу и лок алну
самоуправу са 45 процената,  
а наша Општина са 55 проце
ната – каже Тихомир Стојако
вић, председник иришке
Општине.
Ова средства су добијена у
априлу прошле године, а с
обзиром на то да су се цене
мењале, морала су се увећа
ти и средства за радове у ове
три улице.
– Додатна средства ћемо
обезбедити из наших извора,
а од Покрајинског секретари
јата је добијено 7,9 милиона

Радови у Карађорђевој улици

динара – додаје Тихомир Сто
јаковић.
Рок за завршетак радова је
90 дана. По окончању радова
на изградњи канализације у
ове три улице, почеће и радо

ви на новом делу канализаци
је у дужини око 940 метара.
Подсетимо, у априлу прошле
године је, такође од  Секрета
ријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и

локалну самоуправу, добијено
око милион динара за израду
пројектно – техничке докумен
тације за завршетак канализа
ције у Врднику, а та докумен
тација је и завршена.
С. Џ.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИРИГ

Изграђена сувенирница
у Бањи Врдник
Туристичка
организација
Ирига је реализовала проје
кат којим је планирана изград
ња сувенирнице, сређивање
платоа испред Инфо – центра
и уређење паркиралишта.
– Ово је седми инфраструк
турни пројекат који је Мини
старство трговине, туризма
и телекомуникација одобри
ло Туристичкој организацији,
што значи да су наши пројек
ти добро урађени и оправда
ни. Све пројекте смо на време
оправдали и Министарство
није имало замерки на реа
лизацију наших пројеката.
Сувенирница која је урађе
на у склопу Инфо – центра
биће опремљена и почеће
са радом у   наредних месец
дана. Сад имамо један изу
зетно леп објекат и сређен
комплетан плато испред њега
на задовољство запослених и  
гостију – каже Драган Драги
чевић, директор ТО Ириг.
Он је указао и на добру
сарадњу са локалном само
управом, као и донаторима

Туристичка организација Ириг

који су помогли уређење пла
тоа испред Туристичке орга
низације. Туристичка органи
зација је урадила и пројекат
„Инфраструктурно уређење
централног трга у Бањи Врд
ник“ са којим су конкурисали
код Министарства трговине,

туризма и телекомуникација.
– Средства су одобрена,
сада смо у фази потписива
ња уговора и очекујемо да
кренемо у реализацију пројек
та следећег месеца – истиче
Драган Драгичевић.
С. Џакула

Драган Драгичевић
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Друштво „Мој свет“

Ускршњи базар

Друштво „Мој свет“ које окупља
децу и младе са сметњама у развоју
у петак, 15. априла одржало је Ускр
шњи базар испред „Куће Војновића“
у Инђији. Чланови овог друштва су
приказали радове који су настали у
претходном периоду у оквиру радио
ница које се свакодневно одржавају
у просторијама Друштва „Мој свет“.
– После две године паузе због пан
демије, коначно смо изашли из про
сторија нашег Друштва како бисмо
поново приказали шта наши чланови
раде. У оквиру базара се налазе
бројни предмети посвећени предсто
јећем Ускрсу и изложба је продајног
карактера. Такође, наша деца ће
данас, заједно са децом из редовне
популације, правити честитке и
заједно их украшавати. На овај начин
желимо да ширу друштвену заједни
цу упознамо са нашим радом и
активностима Друштва „Мој свет“- 
истакла је Мира Вукас из Друштва
„Мој свет“.

Вукас је подсетила да је Друштво
„Мој свет“ основано   23. јуна 2003.
године са циљем да разбије предра
суде о особама са сметњама у раз
воју , као и да окупи ову популацију и
пружи додатна знања кроз едукацију,
креативност, културно и уметничко
изражавање. Подсећају да су члано
ви покрајинског савеза МНРО, као и
да сарађују са сличним удружењима
грађана те да су учесници много
бројних манифестација и спортских
такмичења. 
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

20. APRIL 2022.

КЕЛТСКО СЕЛО

Нова сезона са новим
садржајима

Нова сезона за посетиоце у „Келтском
селу“ у Инђији биће свечано отворена 7.
маја. Како су истакли представници
Туристичке организације општине Инђи
ја, једна од највећих туристичких атрак
ција у том сремском граду, у нову сезону
улази са потпуно новим садржајима.
– Посетиоцима „Келтског села“ добро
дошлицу ће и даље пружати костимира
но особље и стручни водичи, али у пот
пуно другачијим костимима него што је
то било прошле године. Они ће својом
причом употпунити целокупан доживљај- 
истакао је Милан Богојеевић, директор
Туристичке организације општине Инђи
ја.
Он је додао да је на дан отварања
нове сезоне планиран концерт Леонтине
и Хора „Чаролија“.
– За разлику од прошле године, ове ће
посетиоци моћи да виде предмете који
су припадали Келтима на постаментима
који се окрећу. Ангажовали смо и једну
витешку трупу која ће током целог дана
анимирати децу, а моћи ће и да учеству
ју у перформансу као и да праве оклопе
са њима, рекао је БогојевићОн је истакао да се тренутно гради
летња позорница са 150 места, покрива
се платформа изнад језера, гради се
нова кухиња, постављају озвучење и
декоративна расвета. У новој сезони, у
ресторану који ће бити изграђен до отва
рања,   посетиоци „Келтског села“ моћи
ће да пробају аутентична јела која су
конзумирали и припадници поменутог
народа.
– У току је израда посебног јеловника
у сарадњи са познатим куваром Сашом
Мишићем и до отварања очекујемо да
ћемо имати готов мени. С обзиром на то

„Келтско село“

Милан Богојевић

да немамо више простора за изградњу
нових објеката, наша одлука је да у сва
ку нову сезону улазимо са новим садр
жајима који ће допринети квалитетнијој
понуди -  рекао је директор Туристичке
организације општине Инђија.
Радно време комплекса остаће субо
том и недељом од 9.00 до 21.00 час, док
ће радним данима посете бити могуће за
организоване групе посетилаца уз прет
ходну најаву. Према Богојевићевим речи
ма, посету „Келтском селу“ већ сада је
најавило неколико хиљада туриста.  
Иначе, овај туристички комплекс сме
штен је у спортско – рекреативној зони
Инђије, на уласку у град из правца Новог
Сада. Значајни археолошки налази веза
ни за живот Келта пронађени су на око
60 локалитета на територији општине
Инђија. Инспирисан управо животом
Келта на овим просторима пре око 2300
година, овај комплекс забавно – едука
тивног карактера намењен је пре свега
деци. 
М. Ђ.
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ГАЛЕРИЈА „АДЛИГАТ“

ФАБРИКА ГУМА
У ИНЂИЈИ

Ускоро изложба
Ивана Бекјарева
У недавно отвореној Гале
рији „Адлигат“ у Инђији ускоро
ће бити постављена изложба
Ивана Бекјарева. Његове лич
не ствари заузеће централни
део галерије у којем се тре
нутно налази изложба посве
ћена барду српског глумишта
Павлу Вуисићу. Како су иста
кли представници Туристичке
организације општине Инђија,
задовољни су бројем посета
за првих месец дана рада,
те се много већи број очекује
у наредном периоду када са
радом почне и „Келтско село“.
Галерија „Адлигат“ у Инђији
представља збирку неколико
легата значајних личности из
историје и уметничког миљеа
Србије, у којем ће се чувати
предмети из њиховог личног и
професионалног живота. Ле
гат Милоша Црњанског, као
и збирка принца Ђорђа Кара
ђорђевића, за коју, до пре че
тири месеца, нико није знао,
чине само део тог „блага“.  
Овом непроцењивом делу на
ше историје придружила су се
и писма краља Милана Обре
новића, Саве Шумановића,
одељак јапанске књижевно
сти, легат примабалерине и
кореографа Иванке Лукатели,
легати глумаца Бате Стој
ковића и Ивана Бекјарева,
писца Раше Попова, слика
ра Саве Шумановића, Донке
Шпичек и многих других.
Милан Богојевић, директор

Производња
почиње у јулу

Галерија „Адлигат“ у Инђији

Туристичке организације оп
штине Инђија и иницијатор
целе приче, успео је да у ма
ли град донесе „део живота“
великог Црњанског и његове
супруге.
– Њих двоје нису имали де
це па су своју заоставштину
завештали Народној библио
теци Србије, док је део лич
них предмета добила породи
ца Ружић, родбина Милошеве
супруге. Они су нам уступили
део њихових личних ствари.
Поред намештаја из дневне
собе, код нас се налази и Ви

дина шиваћа машина, књиге
из личне библиотеке и још
неки предмети. Добили смо
потврду да ћемо добити још
личних предмета Милоша Цр
њанског-  рекао је Богојевић
на отварању галерије.
Иначе, сви легати остају
трајно у Галерији „Адлигат“,
а представници Туристичке
организације раде на томе
да лични предмети још неких
звучних имена из културног
живота наше земље нађу сво
је место у Железничкој улици
1б. 
М. Ђ.

Производња у јапанској
компанији „Тојо тајерс“ у
Инђији требала би званично
да почне 1. јула. Како је иста
као председник Општине
Инђија Владимир Гак, већ се
кренуло са пробном произ
водњом у овом погону у севе
роисточној радној зони.
– Почетком јула ће почети
рад у пуном капацитету и оче
кујемо велик у церемонију
поводом званичног покрета
ња производње-  истакао је
Гак.
Изг радњ а
пос тројењ а
јапанског инвеститора у Инђи
ји почела је 15. децембра
2020. године, када је највиши
државни врх присуствовао
полагању камена темељца.
Ради се о једној од најзначај
нијих инвестиција до сада у
Србији, с обзиром на висину
улагања од 367 милиона евра
у првој фази, величину објек
та, као и на чињеницу да „Тојо
тајерс“ припада „Мицубиши“
корпорацији. Хала се налази
на око 20 хектара, а очекује
се да фабрика годишње про
изводи пет до 10 милиона
гума премијум класе за тржи
ште Европе и Русије. Општи
на Инђија је обезбедила
земљиште површине 63 хек
тара и неопходну инфра
структ уру. У „Тојо тајерс“
фабрици у Инђији ће, како је
раније најављено, радити 537
радника, чије плате ће бити
изнад просека у Србији.
М. Ђ.

СЕЋАЊЕ НА КРУНОСЛАВА ИВАНКОВИЋА, КАПЕТАНА ПРВЕ КЛАСЕ

Шиђани одали почаст
хероју са Кошара
Крунослав Иванк овић, Шиђанин,
Сремац, патриота, јунак, погинуо је 14.
априла 1999. Године, бранећи Србију
на караули Кошаре. Иванковић је био
капетан прве класе и један од многих
који је свој живот жртвовао заједно са
припадницима свих националности,
који су Србију сматрали својом отаџби
ном, а био је Хрват. Неговање сећања
на све жртве бесомучног бомбардова
ња НАТО пакта те 1999. године је само
део захвалности, коју им дугујемо. У  
четвртак, 14. априла на католичком
гробљу у Шиду, обележена је годи
шњица погибије капетана прве класе
Иванковића. Поред породице, пријате
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ља, почаст хероју са Кошара одали су
и представници Општине Шид, органи
зације СУБНОР – а Шид и Савеза орга
низација резервних војних старешина
Србије.
– После двадесет и три године, сећа
мо се херојства наших јунака са Коша
ра, капетана Иванковића, који је свој
живот дао за слободу. Локална самоу
права као и цела Општина Шид сећа
се свих који су дали живот за слободу
па и капетана Иванковића. Ник ада
неће бити заборављени, јер дело које
су учинили, борба у којој су учествова
ли и која је била праведна те 1999.
године за време агресије НАТО снага

на тадашњу државу, њихово херојство
и жеља да успеју у тој борби су   над
владали све то. Велика је част   да
можемо да одамо почаст капетану
Иванковићу, да се захвалимо  на свему
што је учинио за нас и да се надамо да
његова жртва и жртва других буду једи
не којих ћемо се сећати и о којима
ћемо причати у времену које долази.
Надам се да су ратови иза нас и да је
мир оно што сви желе на овој планети,
казао је Тихомир Стаменковић, пред
седник Скупштине општине Шид.
У част хероја са Кошара један парк у
Шиду носи име Крунослава Иванкови
ћа.
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ПУ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ
КАМЕНИ”

Еколошка свест
се развија
од малих ногу
Пећиначк а Предшколска установа
„Влада Обрадовић Камени” у оквиру сво
јих редовних еколошких активности при
кључила се пројекту „За чистије и зеле
није школе у Војводини”, у оквиру којег
сакупљају отпад – пластичне флаше,
лименке, чепове, батерије и хартију,
чиме су васпитачи започели са процесом
развијања свести о рециклажи код деце.
Како нам је рекла Анита Волчевски,
директор ПУ Камени, унутрашњост врти
ћа у Пећинцима, као и двориште опре
мљено је контејнерима за разврставање
отпада.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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КУПИНОВО

Велико пролећно уређење

Пролећно уређење Купинова

Месна заједница Купиново ових
дана је завршила велико пролећно уре
ђење центра насеља. Како нам је рекао
председник Савета Перица Одобашић,
акцији уређења прикључили су се и
мештани Купинова, а у оквиру акције
посађено је цвеће на споменику борци
ма и жртвама из свих ослободилачких
ратова, у центру насеља, испред школе
и на дечјем игралишту посађене су
саднице сибирског бреста, а испред
школе је исфрезирана јавна површина

на којој је посејана нова трава.
– Уз подршку пећиначке лок алне
самоуправе успели смо да обезбедимо
средства за ове радове, а имали смо и
две лепе донације од наших мештана –
Благоја Јовановића, који је донирао део
новог мобилијара за дечје игралиште и
Драгана Вланиколина, који је донирао
нове клупе на дечјем игралишту. Ово је
добар пример како сви заједно можемо
да допринесемо лепшем изгледу нашег
Купинова – рекао нам је Одобашић.

ПЕЋИНАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
– Како бисмо лакше разврставали
отпад, ступили смо у контакт са фирмом
„Секопак”, која нам је поклонила контеј
нере за унутрашњи простор вртића.
Њима смо опремили вртић у Пећинцима,
Суботишту, Доњем Товарнику, Обрежу,
Купинову и Ашањи. Пећиначко Јавно
комунално предузеће „Сава” нам је
поклонило контејнере које смо ставили у
двориште нашег вртића у Пећинцима.
Сакупљени отпад даље одвозимо у
оближње рециклажне центре. Све ове
активности деца су пренела и у своје
породице, тако да сада и родитељи
активно учествују у сакупљању отпада –
рекла нам је Волчевски.
Координатор пројекта „За чистије и
зеленије школе у Војводини” је васпита
чица Бранислава Илић која са децом у
пећиначком вртићу путем разних еколо
шких радионица ради на подизању еко
лошке свести код најмлађих.
– Рециклажа доприноси очувању при
родних богатстава и угрожених врста,
смањује стопу загађености и потрошњу
енергије. Имајући све то у виду, у нашем
вртићу већ дуги низ година негујемо еко
лошке активности, кроз дружење и игру,
кроз разне врсте радионица у сарадњи
са родитељима. Трудимо се да што више
времена проводимо у природи како
бисмо је што боље упознали, али и да
увидимо и на који начин можемо да је
чувамо, како да помогнемо животињама,
шта им је потребно, како направити
кућицу за птице. Заједно октривамо тај
не природе од Антарктика до Русије –
казала је Илић.

„Лекција“ једна од осам
најбољих представа у Срему
Комична драма „Лекција“, рађена у
продукцији Културног центра под покро
витељством пећиначке локалне самоу
праве, изведена је 11. априла, као једна
од осам најбољих представа у округу у
оквиру 45. Смотре аматерских позори
шта Срема ФЕДАС, која се одржава у
Беочину од 8. до 15. априла. Жири
публике је наградио Александру Опачић
за улогу ученице и Бојана Наића за уло
гу професора, а о даљем пласману
представе одлучиће селектор зонске

Детаљ са представе

смотре Золтан Фридман.
Ова амбијентална представа рађена
је по мотивима текста „Час“ Ежена Јоне
ска у режији студента позоришне и
радио режије на Факултету драмских
уметности у Београду, Слободана Стан
ковића из Пећинаца, а улоге тумаче
Александра Опачић, Бојан Наић и Мери
ма Радивојевић. Дан пре, у холу Култур
ног центра Пећинци, представа „Лекци
ја” је премијерно изведена пред пећи
начком публиком.
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„Учини“ мали амбасадори
промовишу Обедску бару
Почетком ове школске го
дине, Основна школа „Душан
Јерковић Уча” из Шиманова
ца прикључила се пројекту
„Академија за природу и љу
де”, у оквиру којег су чланови
еко –тима „Уча за природу”,
током посете Специјалном
резервату природе „Обедска
бара“, 6. априла, проглашени
амбасадорима овог бисера
природе.
Како су нам рекли у шима
новачкој школи, мали амбаса
дори ће од сада своје наредне
активности спроводити као
амбасадори пројекта „Акаде
мија за природу и људе”, који
је подржао WWF (World Wide
Fund for Nature) Адриа – свет
ски фонд за природу који се
бави заштитом животне сре
дине. Циљ пројекта је повези
вање образовних институција
са управљачем заштићеног
подручја, а крајњи исход овог
пројекта су ученици амбаса
дори заштићеног подручја.
Како нам је рекла помоћ
ница директора шимановачке
основне школе Милана Паде
жанин, мали амбасадори ће

Амбасадори Обедске баре

промовисати природне лепоте
и културно – историјске вред
ности нашег заштићеног под
ручја - СРП „Обедска бара“.
– Пројекат се спроводи кроз
више различитих области –
од формирање тима под на
зивом „Уча за природу“, који
чини 14 ученика од другог до
седмог разреда и четири учи
тељице, преко прикупљања

података за културно – исто
ријско наслеђе нашег краја па
до биодиверзитета – биљног и
животињског света које је спе
цифично за ово подручје. Ис
траживањем и прикупљањем
података за културно – исто
ријско наслеђе нашег краја,
настала је кратка публикаци
ја „Материјално и нематери
јално наслеђе нашег краја”.

Један од занимљивијих за
датака био је израда модела
заштићеног подручја и његово
презентовање пред комиси
јом WWF тима – рекла нам је
Падежанин, и додала да је за
децу најзанимљивији део про
јакта управо посета Обедској
бари и упознавање на терену
са значајем природе и начини
ма њене заштите.

ПЕЋИНЦИ

Пролећни концерти за основце
Ученици
и
наставници
Основне музичке школе „Те
одор Тоша Андрејевић“ из
Руме, подручног одељења у
Пећинцима, организовали су
12. априла два концерта за
ученике првог и другог разре
да Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ у Пећинцима.
Логистичку и техничку по
дршку обезбедио је Културни
центар Пећинци, а директор
ове установе Јован Деврња
је том приликом изјавио да су
овакви интерактивни концер
ти изузетан показатељ него
вања талената и напретка ко
ји остварују ученици музичке
школе у Пећинцима.
– Музичка школа окупља
децу из скоро свих села пе
ћиначке општине -  Купинова,
Доњег Товарника, Попинаца,
Сибача, Шимановаца, Огара,
Брестача и других насеља.
Следећи корак који ће преду
зети Културни центар у сарад
њи са музичком школом, јесте
организовање оваквих актив
ности и у свим тим мањим ме

Са концерта

стима наше општине– рекао
је Деврња.
Млади музичари су се сво
јим другарима представили
делима на хармоници (на
ставник Никола Пантелић),
тамбурици (наставник Дејан

Ћирковић), клавиру (настав
ница Бранислава Трифуно
вић) и гитари (наставник Вик
тор Ђурић) појединачно, као
и хорским наступима (настав
ница Данијела Хорњак).
Координатор ових актив

ности, Бранислава Трифуно
вић казала је да је деци том
приликом предочено колико
бављење музиком може бити
интересантно, корисно и пло
доносно.
– Овим интерактивним
концертима, у трајању до
30 минута, основци су има
ли прилику да повежу своје
предзнање из области музи
ке са конкретним инструмен
тима, њиховим звучањима и
начинима извођења музике,
а притом су се сусрели са по
знатим мелодијама и разно
врсним ритмичким обрасцима
- изјавила је Трифуновић.
У оквиру истих активности,
у пећиначкој основној школи
наставница Зорка Ухрик и пе
дагогица Милена Златковић
одржале су сутрадан, учени
цима првог и другог разреда
едукативне радионице на те
му „Како се слуша концерт?“,
а исте радионице најавље
не су за наредни месец и у
Основној школи „Душан Јер
ковић Уча“ у Шимановцима.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Почела продаја цвећа

Прихваћен
ребаланс буџета
Први ребаланс овогодишњег буџета
усвојен је на седници Општинског већа,
која је одржана 15. априла телефонским
путем. Коначну реч о ребалансу даће
одборници Скупштине општуне Рума на
седници, која је заказана за 21. април.
Према Закону о буџетском систему,
Скупштина лок алне власти обавља
усклађивање прихода и расхода на
нижем, вишем или истом нивоу.
У случају овог првог ребаланса прихо
ди и примања се усклађују са расходима
и издацима на вишем нивоу и то у изно
су од 478.207.184 динара буџетских при
хода и расхода, док се приходи и расхо
ди из додатних извора усклађују на
вишем нивоу у износу од 900.000 дина
ра. Дакле, укупно општински буџет се
одлуком о ребалансу  повећава у износу
од 479.107.184 динара. Тако ће укупно
планирани приходи и примања општин
ског буџета за   2022. годину бити близу
три
мил ијард е
дин ар а,
тачн ије
2.904.258.822 динара.
У структури, приход од пореза на
доходак, добит и капиталне добитке је
планиран у износу   од 1,4 милијарде
динара,   од чега се очекује приход од
пореза на зараде у износу од 1.2 мили
јарде. Порез на имовину је планиран у
износу од 480 милиона динара, а скоро
трећина се односи на порез на имовину
обвезника који воде пословне књиге, 150
милиона динара. Трансфери од других
нивоа власти су планирани у укупном
износу од 285,8 милиона динара. Исто
времено, укупно планирани расходи и
изд ац и
опш тинс ког
буџ ета
су
2.904.258.822 динара.
С. Џ.

Владимир Јаворац

Пролеће је и време када многи грађа
ни купују цвеће како би украсили своје
баште или терасе, а велики број се одлу
чи да цвеће купи у ЈП „Комуналац“, који
има своју производњу у пластеницима.
Ту се цвеће гаји како за потребе самог
предузећа, које одржава зелене површи
не у граду, али и за продају грађанима.
Ове године у расаднику има око 22.000
саксија различитог украсног биља, најви
ше мушкатли, петунија, сурфинија, као и
разних врсте чокотица, као што су бего
није, винке, копривице и остало ситно
свеће.
– Почетак продаје обележила је вели
ки број купаца већ првог дана, заис та
смо имали велику гужву. Продаја је поче

ла 12. априла и имали смо доста посла
већ првог дана. Имамо велики број
наших   дугогодишњих муштерија, али
долазе и нови купци. Оно што желим да
истакнем је да су цене исте као и прет
ходне године и поред свих поскупљења
која прате производњу – каже Владимир
Јаворац, шеф радне јединице „Зелени
ло”.
Осим тога, сви купци могу да добију и
стручне савете од запослених у расадни
ку, односно како да прихрањују или
ђубре цвеће које су купили.
Радно време расадника у ЈП „Кому
налцу“ је радним даном од 7 до 16 часо
ва и суботом од 8 до 13 часова.
С. Џакула

ЦРВЕНИ КРСТ

Нова акција давалаштва крви

Црвени крст Рума и Покра
јински завод за трансфузију
крви организовали су нову
акцију добровољног давала
штва 15. априла, а посебан
позив су упутили овогоди
шњим матурантима средњих
школа. Потребе за резервама
крви свих крвних група су
повећане, а одзив добровољ
них даваоца, нажалост, није
сразмеран броју потребних
јединица крви на дневном
нивоу.
Овој акцији, која је реали
зована у румском Културном
центру се одазвало 49 дава
лаца, њих 45 је дало крв, а
међу њима је било и петоро  
који су по први пут дали крв.
Један од њих је био Иван
Воларић, ученик четвртог
разреда на смеру пољопри
вредни техничар.
– Сада смо на ускршњем
распусту и одлучио сам да
дођем и дам крв. Раније

Иван Воларић

нисам могао, морао сам да
сачекам да напум 18 година.
Ово је први, али неће бити и
последњи пут да дајем крв,
планирам да то радим редов
но – рекао нам је Иван.
Свакако да не треба гово
рити колико је континуирано

Акција давања крви у Руми

снабдевање компонентама
крви неопходно како би у сва
ком тренутку било довољно
крви за хитне и ванредне
ситуације, витално угрожене
пацијенте, за терапију онко
лошких болесника као и пла
ниране хируршке интервен

ције у Клиничком центру Вој
вод ин е, Дечјој болн ици,
Институту у Сремској   Каме
ници, Општој болници у
Сремској Митровици и дру
гим здравственим установа
ма.
С. Џакула

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Ускршња чаролија на тргу

Олгица Савић

Након паузе због коро
на – вируса, поново је након
две године организована „Ус
кршња чаролија“ у центру
Сремске Митровице и траје
до 24. априла. За то време
ће Митровчани имати прили
ку да пазаре различите укра
се, предмете и накит са ускр
шњим мотивима.
– У овој продајној изложби
смо учествовали пре неколи
ко година, када је организова
на први пут. Примећујемо са
да веће интересовање, јер су
суграђани упознати са оним
што можемо да им понудимо.
Бавимо се пустовањем вуне
већ четири године. Пролазни
ци се распитују, гледају наше
производе, понешто и купе.
Надамо се још бољој продаји,
рекла је једна од излагачица
Олгица Савић.

Зоран Симић

Породица Симић учествује
сваке године, не само на ускр
шњој, већ и на свим осталим
празничним, продајним из
ложбама, које организује Град
Сремска Митровица.
-  Изложили смо ручне ра
дове у духу празника, као и
слике са мотивима Сремске
Митровице, које израђује моја
супруга. Задовољни смо по
сетом суграђана, који дола
зе у већем броју, углавном у
послеподневним часовима,
објаснио је Зоран Симић.
Организатор „Ускршње ча
ролије“ је, традиционално, Ту
ристичка организација Града
Сремска Митровица.
– Као и ранијих година, ова
тематска манифестација одр
жава се у време ускршњих
празника. Ове године је ин
тересовање порасло, с тим

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Акција „Поклони
матурску хаљину“
Канцеларија за младе у Сремској
Митровици поново организује акцију
„Поклони матурску хаљину“. Ова хума
нутарна акција је намењена матуранки
њама, које нису у могућности да себи
приуште хаљину за матурско вече.
Поред хаљина, Канцеларија за младе
ће обезбедити шминку и педикир зајед
но у договору са девојкама које заврша
вају обуку за шминкере и педикире кроз
пројекат „Јачање стручних капацитета
за запошљавање лица из осетљивих
група под утицајем пандемије ковид –
19. Из Канцеларије за младе позивају
све суграђанке које су могућности да се
прикључе овој акцији и поклоне хаљи
не.
Све додатне информације се могу
добити сваким радним даном од 8 до 15
часаова у Канцеларији за младе, Све
тог Димитрија 10 или путем друштвених
мрежа. Акција је потпуно анонимна.

„Ускршња чаролија“

да смо овај пут дали прилику
излагачима да се представе
на чак десет тезги, изјавила је
Бојана Живковић Сантрач из
Туристичке организације.
Први пут је „Ускршња чаро
лија“ одржана 2017. године и
већ тада је привукла велику
пажњу и интересовање уче
сника и купаца. Идеја је била
да обухвати прославу Ускрса
по грегоријанском и јулијан
ском календару и да сви који
се баве различитим ручним
радовима добију прилику да
се представе својим суграђа
нима.
А. П.

Бојана Живковић Сантрач

ЛАЋАРАК

Донација за вртић

Донација лаћарачком вртићу

За малишане у лаћарачком вртићу
компанија „Лукоил Србија“ обезбедила је
донацију чија је вредност 219.000 дина
ра. Реч је о летњиковцу са пешчаником,
који ће деца користити за игру, дружење
и радне активности на отвореном. Дирек
торица Предшколске установе „Пчелица“
Биљана Цвијетић се захвалила донато
рима, с обзиром на то да је у дворишту

вртића бил о неопходно обезбедити
додатни простор у хладовини, за боравак
деце. Ово је пример добре сарадње
између цивилног сектора, привреде и
локалне самоуправе. Циљ је и убудуће,
заједничким деловањем, стварати квали
тетнији и здравији амбијент за боравак
најмлађих.
А.П.
Фото: Б.Т.
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ВОЈК А: После готово 20 година ромска домаћинства прикључена на
водовод

Потекла вода из славине

Пројек ат прикључења 18
породица на водоводну мрежу
у Војки, представљен је у уто
рак, 12. априла приликом оби
ласка представника учесника
пројекта   „Смањење додатне
рањивости Рома и других
маргинализованих група у 18
јединица локалне самоупра
ве”.  
Пројек ат се спроводи у
оквиру програма Немачке раз
војне сарадње „Инк лузија
Рома и других маргинализова
них група у Србији”, који реа
лизује Немачко друштво за
интернационалну сарадњу
ГИЗ у партнерству са Мини
старством за људска и мањин
ска права и друштвени дија
лог, а сарадња са локалном
самоуправом је допринела
томе.
Иако је приступ пијаћој води
основно људско право, поје
дине ромске породице у Ули
ци Драге Јовановића у Војки
су на то чекале око 20 година.
– Нисмо имали воду, ишли
смо по њу пешке, сад коначно
имамо одличну пијаћу воду,
каже задовољан Бранислав
Јовановић.
Обиласку ових породица
прис ус твов ал и
Горд ан а
Чомић, министарка, за људ
ска и мањинска права и дру
штвени дијалог, Ђорђе Ради
новић, председник Општине
Стара Пазова, Кристијан
Шилинг, шеф Одељења за
привредну сарадњу Амбаса
де Савезне Републике Немач
ке, Нинослав Јовановић,
државни секретар Министар
ства за људска и мањинска
права и друштвени дијалог.
Драгана Јовановић Аријас,
менаџерка Тима за социјално
укључивање и смањење
сиромаштва Владе Републи
ке Србије, Јелена Јовановић,
посланица Скупштине АП Вој
водина, Александар Балино
вић, координатор за ромска
питања при Канцеларији за

Инклузија Рома у Војки

инклузију Рома Општине Ста
ра Пазова.
– Ово је добар пример за
целу Србију, али и за Европу.
Основни принцип Министар
ства јесте: ,,Ништа о Ромима
без Рома’’ и управо због тога
се захваљујем свима, а посеб
но ГИЗ – у што је новац немач
ких пореских обвезника добро
инвестирао, а на основу вред
носних ствари којима је Срби
ја привржена. Верујем да
ћемо, као и до сада, заједно
учествовати и сарађивати у
свим осталим сегментима који
се односе на интеграцију
Рома – изјавила је министар
ка Гордана Чомић из Мини
старства за људска и мањин
ска права и друштвени дија
лог.
Ђорђе Радиновић се захва
лио свима који су учествовали
у овом пројекту.
– Воду је у новембру про
шле године добило 18 поро
дица, у наредном периоду
требало би још 8 породица да
добије прикључак на водовод
ну мрежу, а уколико неко још
остане, ми ћемо то као локал
на самоуп
 рава урадити, јер

основно је право свих људи
да имају пијаћу воду. Посебно
сада кад радимо нову водо
водну мрежу, што ће доприне
ти бољем квалитету воде,
рекао је председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радино
вић.
Вредност радова у Војки
износи 4.335 евра (средства
пројекта), а допринос Општи
не Стара Пазова и Јавног
комуналног предузећа „Водо
вод и канализација“ Стара
Пазова је 3.090 евра.
Циљ немачк е развојне
подршке јесте да се пружи
подршка Републици Србији у
процесу европских интеграци
ја, нагласио је Кристијан
Шилинг, шеф Одељења за
привредну сарадњу Амбасаде
Савезне Републике Немачке.
– За мање од шест месеци
смо успели да реализујемо не
само краткорочно решења,
већ и она дугорочна одржива,
која су прилагођена управо
овим заједницама. Као што
смо могли да видимо, омогу
ћен је приступ, односно при
кључење водоводној мрежи
са чистом пијаћом водом за

Најбољим основцима Ромима
уручени таблет рачунари
Најбољи ученици ромске национално
сти из свих основних школа старопазо
вачке општине су за свој рад и успешно
школовање, награђени таблет – рачуна
рима. Ово је знак подршке, коју даје
лок ална самоуправа даљем стицању
знања, поводом недавног обележавања
Светског дана Рома. Пријем је организо
ван у згради Општине у Свечаној сали, а

таблете најуспешнијим ђацима Ромима
уручио је лично председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радиновић. Он је
истакао да је образовање Рома најбитни
је, јер само ако крену тим путем, могу
себи обезбедити боље услове за живот а
касније и својој деци.
– Општина Стара Пазова редовно
спроводи акције подршке  ђацима ромске

ову заједницу.
– На овај начин, средствима
ГИЗ – а су плаћени прикључ
ци за воду, са друге стране су
средствима општинске управе
и покрајинске владе финанси
рани су од прикључка за воду
до точећег места. Оно што је
изузетно важно да би се осе
тила и одговорност заједнице
јесте да су они сами учество
вали у ископавању шахта,
рекао је Александар Балино
вић, координатор за ромска
питања.
Пројекат спроводи Генерал
ни секретаријат Владе Репу
блике Србије као правни
заступник Тима за социјално
укључивање и смањење сиро
маштва, а партнери на реали
зацији пројекта су удружења
Центар за интерактивну педа
гогију и Екуменска хуманитар
на организација. Битна је и
међусекторска сарадња, а у
Општина Стара Пазова је
добар пример подршке инклу
зији Рома. Представљање
пројекта је било део активно
сти поводом обележавања
Међународног дана Рома.
Зденка Кожик

националности у циљу њиховог потпуног
интегрисања у све процесе у локалној
средини и ово је само једна акција у низу.
У плану је да се још више стави акценат
на образовање  Рома, као и на побољша
ње животних услова, истакао је Алексан
дар Балиновић, координатор за ромска
питања из Kанцеларије за инклузију
Рома Општине Стара Пазова. 
Д. Г.
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45. СМОТРА АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА СРЕМА

Проглашени најуспешнији
и спуштена завеса
Усуботу16.априла,прогла
шењем најуспешнијих пред
става, глумачких остварења и
појединих сегмената позори
шне представе, завршена је
45. Смотра аматерских позо
ришта Срема. Селектор Зол
тан Фридман, позоришни
редитељипродуцентизРуме,
донео је следеће одлуке: за
накнадну селекцију на 58.
Фестивал аматерских позори
шних друштава Војводине
(Стара Пазова, 21 – 29. маја)
упућућене су три представе и
то:„Рођене“,Културно–обра
зовног центра Шид и Аматер
ског позоришта „Бранислав
Нушић“ШидурежијиЦветина
Аничића; „Аll shoоk up!!!“
(„Одлепио сам скроз!“) – Гим
назијске сцене „Ruma School
Theatre“ и Гимназије „Стеван
Пузић“, Рума у режији Марије
Ратанчић и „Нека буде ано
нимно“(„Овојемојаприча“)–
Креативног центра „Артеље“,
ИнђијаурежијиТеодореМар
четеиСташеБлечић.
На Позоришни фестивал
нових форми и камерних
представа у Крушчић упућене
су две представе: „Лекција“
(камерне сцене) – Културног
центра Пећинци и Позоришта
младих Пећинци у режији
СлободанаСтанковићаи„Крај
викенда“ – АП КУД „Бриле“
Беочин у режији Сек уле
Петровића.
На Омладински позоришни
фестивал у Кулиу упућене су
двепредставе:„Аllshoоkup!!!“
(„Одлепиосамскроз!“)и„Нека

Нађа Боровић

буде анонимно“ („Ово је моја
прича“).
На Фестивал традиционал
них форми – ФЕТРА у Јаши
Томић упућена је представа
„Путујуће позориште Шопало
вић“ – АП „Мирко Таталовић
Ћира“, Нова Пазова у режији
АлександераБака.
Награде и похвале за поје
дине сегменте позоришне
представедобилису:Илијана
Орешчанин – за најбољу
костимографија за представу
„Рођене“,којајекреативними
функционалним решењем и
израдом допринела укупном
сценском изразу; Теодора
МарчетаиСташаБлечићза
најбољу употребу сценског
простораиреквизитазапред
ставу „Нека буде анонимно“;
Цветин Аничић  – за тотал
дизајн за представу „Рођене“;
АнаКалуђеровић–засценски

Дејан Уцман

покрет и кореографију за
представу „Одл епио сам
скроз“; Ненад Сладић – за
епизоднумушкуулогуДробца
упредстави„Путујућепозори
ште Шопаловић“; Бојана Уро
шевић  – за епизодну женску
улогуГинеупредстави„Путу
јуће позориште Шопаловић“;
АлексаСтрајиниБенд„Одле
пио сам скроз“ – за најбољу
сценску музику, аранжмане и
извођење;  Дијана Влаинић –
специјална награда за рад са
младима,приступимотиваци
ју за представу „Данас мени,
сутра теби“ и  Марија Ратан
чић – за режију представе
„Одлепиосамскроз“.
Похвале за глумачка оства
рења добили су: Михајло
Маљковић за улогу Денис у
представи „Одлепио сам
скроз“; Катарина Драгишић за
улогуМатилде;БењаминТор

дај за улогу Докторке и Јули
јанПетреусзаулогуСестреу
представи „Цунами“; Мерима
РадивојевићзаулогуМаријеу
представи „Лекција“; Емилија
Дељанин за улогу Софије у
представи „Путујуће позори
ште Шопал овић“; Оливера
МиљатовићРадаковићзауло
гу „Она“ у представи „Крај
викенда“иНађаБоровић–за
најбољу женску улогу Натали
и Ед у представи „Одлепио
самскроз“.
Жири публике у саставу
Неда Пацек, Карло Шетало и
Милоје Кнежевић наградио је
МеримуРадивојевићзанајбо
љу женску споредну улогу,
Марија у представи „Лекција“;
НенадаСладића–занајбољу
спореднумушкуулогу,Дробац
упредстави„Путујућепозори
штеШопаловић“;НађуБоро
вић–занајбољуженскуглав
ну улогу, Натали и Ед у пред
стави „Одлепио сам скроз“;
Дејана Уцмана – за најбољу
главну мушку  улогу, Он  у
представи „Крај викенда“ и
„Одлепио сам скроз“ – за нај
бољупредставунаСмотри.
Меморијална награда „Пе
тарЈовановићПеђа“–најбо
љем редитељу аматеру на
Смотри, додељена је Марији
Ратанчићзарежијупредставе
„Одлепиосамскроз“.
У част награђених Позори
ште „Castellum“ из Костолца
извело је представу „Љубав“
МарејаШизгалаурежијиФуа
даТабучића.
Фото: Исмет Адемовски
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КО НАМ РУЖИ ГРАД И УНИШТАВА ОКОЛИНУ?

Ко сте ви и како се усуђујете
тако безбрижни и сити?
Ових дана слушамо прегореле политичке аналитичаре, који кажу како су
први пут гласале генерације рођене и одрастале у деведесетим. Па, грешите
господо. Генерације деведесетих су гласале енти пут, а по први пут су гласали
они рођени после 2000. године, који нису морали више да чекају 19:15 или
недељу преподне да гледају цртани филм, које су престали да се оцењују у
првом разреду

С

ремска Митровица је леп град,
наш град. Дивна рек а, дивно
лето, Фрушка гора на дохват
руке, природа на све стране, много
зеленила у граду и ван њега. Релатив
но чист град, што је и чест коментар
оних који сврате овамо. У последње
време, често се нешто ново направи,
обележи или постави. То је лепо. То је
позитивно. Опет, не значи да то баш
свима треба да се допада, али када се
нешто нађе „пободено у земљу“ поста
је чињеница и што је још важније,
постаје јавна имовина, наша имовина и
ни ми нити ко други нема право да је
наружи. А ми ћемо се углавном око
свега овога лакше посвађати на Феј
сбуку него уложити ту енергију да се
нешто очува.
Некако ми је жао оних који шарају
туђе зидове. Испразни су и емоционал
но тупи. Да, графити су увек постојали,
али уместо исписивања погрдних паро
ла, које то и нису, веће неко логореично
пискарање, како би било да они који су
већ потрошили новац на спреј, направе
нешто креативно, направе уметност од
тога. Истина, постоји неколико зани
мљивих графита у граду, некако су већ
и легендарни: У шест те чекам код
музичке, Када ниси са мном, споро
теку сати, то је лепо, носи неку пусла
сту младост и креативност са собом и
мора свакоме да набаци осмех када то
види. И имамо оне који само хоће да

Занима ме, мајчин сине,
шта се то теби деси да
узмеш па извалиш сла
вину. Морам да питам
твоје родитеље, је л’
ваше дете у реду са гла
вом?! Да ли код куће
узмеш папир, натопиш га
и зафрљачиш у зид? Ако
се не потпишеш мами
маркером изнад кревета,
што се потписујеш на
дечјем игралишту. Зале
пи навијачку налепницу
тати на кола, не на пења
лицу у „Матије Хуђи“!

истакну да навијају за „Звезду“ и „Пар
тизан“. И шта ћемо са тим.
Ових дана слушамо прегореле поли
тичке аналитичаре, који кажу како су
први пут гласале генерације рођене и
одрастале у деведесетим. Па, грешите
господо. Генерације деведесетих су
гласале енти пут, а по први пут су гла
сали они рођени после 2000. године,
који нису морали више да чекају 19.15
или недељу преподне да гледају црта
ни филм, које су престали да се оцењу
ју у првом разреду. Онда су они после
њих све мање и мање морали да желе,
траже и чекају. И онда се окренемо и
видимо да су то генерације одрастале
у изобиљу, али остали тупи од емпати
је, пристојности, срамоте. Међутим, не
могу само њих да кривим, од кога су
они то па видели да се пикавац и смеће
баца у корпу за отпатке. Узмите само
како лагано успут у ходу испустимо
папир који нам не треба. Криви смо ми.
Оно што треба да нас забрине. Ко их
је научио да злочин није храброст и да
се љубав према нацији и земљи осли
кава на зиду, јер застави је место на
зиду, а кривцу на служењу кривице. Ко
их је научио да буду гласни и ружно
говоре. У школи кажу, све иде из куће,
у кући кажу, ништа у школи не раде са
њима. Минус и за школу и за породицу,
и нула за државу, учиш дете од када се
роди само да има права, а где су
дужности. Ко их је научио да буду гру
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би. Не могу да генерализујем, то су они
који се виде, јер они који поседују врли
не и етику, невидљив су. Гре`ота.
На све ово, подстакли су ме неки
догађаји који су се десили последњих
дана у граду. Неко се усудио да разбије
стакло на базилици! Како ти је то пало
на памет?! Шта није у реду са тобом,
када узмеш из досаде, занимације,
поена у друштву и разбијеш градски
излог? Па, што је тај излог другачији од
прозора твоје куће. Срам те било, то је
градски излог, то је јавна имовина, то је
баштина мог града, то је мој прозор. Ко
си ти и како се усуђујеш да бациш
каменицу, циглу, флашу на њега. Не
може, то је моје и имам право да буде
читаво и мени на понос лепо! Суграђа
ни, како се то понашате, кога сте то
гајили. Када ће вам нешто бити добро
и потаман? Све нас кривим што пуца
стакло над коренима нашег постојања!
Срамота је наша! Отрезнимо се, чак и
да је ситница, проблем ће бити много
већи, па после „лупај главом“.
рошле године смо добили обно
вљен јавни тоалет у центру гра
да. Фала Богу, какви смо, прво
смо повикали, свашта, отварају клоњу!
Нисмо помислили да то нешто кошта,
да смо то ми платили да имамо и да је
то наше сада да се послужимо тиме,
јер природа нам налаже да се тоале
том служимо. Уместо тога, шта види
мо. Видимо маме и тате које уместо да
децу уче да уђу у тоалет и исправно га
користе, сакривају их иза жбунића по
парку, па пишкило дете или пас, у чему
је разлика, јелте. Поврх свега, недуго
после стављања „клоње“ у употребу,
неки храбри и забавни клинци су ухва
тили па ишарали тај простор. Ухвати
ше их, али да зло буде веће, сада како
чујем јавни тоалет је девастиран. Зани
ма ме, мајчин сине, шта се то теби
деси да узмеш па извалиш славину.
Морам да питам твоје родитеље, је л’
ваше дете у реду са главом?! Да ли код
куће узмеш папир, натопиш га и зафр
љачиш у зид? Ако се не потпишеш
мами маркером изнад кревета, што се
потписујеш на дечјем игралишту. Зале
пи навијачку налепницу тати на кола,
не на пењалицу у „Матије Хуђи“!
Коме ломите клупе, шарате зграде.
Уместо што сте патриоте на зидовима,
будите патриоте према својим људима.
Чувајте околину, поносите се изгледом,
историјом, сваким знаком који чини
историју. Те слике су лепе и без вас и
када нису на Инстаграму. Мој град је
моја имовина и не можеш да је узурпи
раш! Свака клупа у парку је моја клупа.
Сваки папирић који си оставио изван
корпе за смеће је уништавање моје
имовине. Не може! Не узимајте јавну
чистоћу здраво за готово, то је велики
посао у коме сви морамо да учествује
мо. Не можете да појмите да су у цен
тру Лондона и Рима стајале гомиле
смећа због штрајка комуналних слу
жби. Визуализирајте град пун смећа,
уместо да је сређен и чист, чисто да
бисмо имали обе слике у глави. Дакле,
чувамо јавну имовину за себе, да нама
буде лепо. Али гледајући куд идемо,
остају ми страх и брига.
Читанка

П
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ВРДНИК

Семинар о женском
активизму

Семинар у Врднику

Семинар о женском активизму „Сто за
будућност, 100 за будућност“ одржан је
од 15. до 17. априла у Врднику. Одвијао
се кроз четири сесије са по 25 учесница
и свака група је прошла кроз два семина
ра.
У поподневним сатима 15. априла,
семинар је отворен обраћањем органи
затора, а говорили су Нинослав Јовано
вић, државни секретар у Министарству
за људска и мањинска права и друштве
ни дијалог, Љиљана Михајловић, дирек
торка Канцеларије за  инклузију Рома АП
Војводине, и Здравка Симић из Центра
за развој ромске заједнице „Амаро
дром“.
О запошљавању Ромкиња и Рома у
Србији је говорила Весна Видовић, виша
менаџерка пројекта у оквиру ГИЗ – овог
пројекта инклузије Рома.

ТОПЛИ ПОЗДРАВИ
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Град добио
разгледницу
Сремска Митровица после низа го
дина коначно има поново своју раз
гледницу, која ће ускоро бити промо
висана, како сазнајемо у Туристичком
инфо – центру. Наиме, руководство је
о раду ауторке Јелене Степановић са
знала путем друштвених мрежа, када
је објављена слика Сремске Митрови
це, а након тога је успостављена са
радња. Одштампан је, за сада, један
мањи број разгледница које се могу
набавити у Туристичком инфо – цен
тру, а након званичне промоције, биће
штампана у већем броју и подељена
грађанима Сремске Митровице ка
ко би и они сами могли да учествују у
промоцији нове разгледнице. Такође,
у плану је спровођење конкурса путем
кога ће бити одабрани и додатни мо
тиви за нове митровачке разгледнице,
које ће бити у понуди.
А. П.

Другог дана у јутарњим сатима је и
званично отворен семинар уз обраћање
Гордане Чомић, министарке за људска и
мањинска права и друштвени дијалог,
Далибора Накића, председника Нацио
налног савета Ромске националне мањи
не и   Николе Вучена, председник а
Општине Смедеревска Паланка.
О женском активизму у служби борбе
за остваривање људских права говорила
је Гордана Чомић, док је о мобилизацији
заједнице у служби борбе за остварива
ње људских права говорила ромска
активисткиња Марина Симеун
 овић.
Последњег дана семинара на тему сиро
маштво и рани бракови говорила је  
Љиљана   Михајловић, а о образовању
Рома и Ромкиња у Србији Ружица Нико
лић из Едукативног центра Рома у Субо
тици.
С. Џ.
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ЗОРАН ПРЕДИН, МУЗИЧАР И ПИСАЦ

Причам са својим ликовима
Мој колега Рам
бо Амадеус је
рекао у једном
интервјуу да је
особна скром
ност први услов
за личну слобо
ду. Вероватно
сви више – више
осећамо како су
се ствари про
мениле, како је
рецимо, амбала
жа постала
важнија него
садржај. У том
новом турбо
капиталистич
ком свету и
реалности,
мораш стајати
сам на ветру

Зоран Предин

По први пут ове године члан стручног
жирија „Арт Тема феста“ је био Зоран
Предин, већини знан пре свега као
музичар, кантаутор и фронтмен позна
те словеначке групе „Лачни Франц“.
Његово ангажовање на
„Арт Трема фесту“ је била и прилика
да се одржи промоција књиге  „Главом
кроз зид“ – збирка 32 кратке приче – као  
и његовог албума „Гастарбајтер труба
дур“, пред бројном публиком.
За многе је можда изненађујуће
сазнање да је Предин написао књигу,
јер је знатно   познатији као музичар,
али се као млад управо бавио писа
њем. Када се ради о музици, Зоран
сматра да заправо онда нико није био
свестан је Југославија била трећа најја
ча музичка сцена у свету.

Док нисам почео писати, нисам могао верова
ти да ће се обис
 тинити то да ћу моћи разговара
ти са својим ликовима, да ће ти ликови сугери
сати шта да напишем. Неке ликове сам убио па
су протестирали, а највеће изненађење је када
усред ноћи скужим да ликови сами један са
другим разговарају, без мене. То је доста чуд
но, али је углавном забавно
– То се тек касније показало, свако је
тражио неки свој оригинални израз,
могло се експериментисати, слушали
смо омиљене бендове, а данас се

музика слуша у рикверц. Ја мислим да
је то била сретна околност, да је таква
душа као што је тада била моја, могла
да рашири своја крила на такав начин.
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Већ тада сам био позван у новине да
пишем путописе, дневнике, понеку
колумну и та љубав према писању
извире од тада. Касније, следећих 30
година посветио сам се искључиво кан
тауторству и остваривању својих снова.
Кроз разне жанрове сам ту тражио неки
свој израз, преко етна, џипси свинга,
поп ме никад није привлачио. У једном
тренутку, када писање текстова постаје
занат, онда скужиш да је текст у песми
роб ритму, аранжману, мелодији, и да
ти мораш у неких педесетак речи пуно
тога рећи. У прози имаш све речи света,
можеш писати о било чему на било који
начин, пуно слободније. Једна је при
медба пала баш због ових кратких при
ча. Наиме, једна новинарка је рекла да
ја тако споро говорим да не могу напи
сати кратку причу, али ипак сам успео
– каже Зоран Предин.
У данашњим условима кризе, рата у
Европи, слома комунизма и социјали
зма битно је да се одредимо и према
идеалима које познајемо још од Фран
цуске револуције: слободи, једнакости,
братству...
– Сад је на родитељима да своју децу
науче те постулате, сами системи су се
променили и служе бизнису и скупља
њу пара. Мој колега Рамбо Амадеус је
рекао у једном интервјуу да је особна
скромност први услов за личну слобо
ду. Вероватно сви више – више осећа
мо како су се ствари промениле, како је
рецимо, амбалажа постала важнија
него садржај. У том новом турбо капи
талистичком свету и реалности, мораш
стајати сам на ветру. Ја сам још као
гимназијалац објашњавао да ми кому
низам никад није био близак, никад
нисам био ни у једној странци. Прожи
вео сам три фазе младог панкера –
прва је била забрана, нас су хтели
забранити јер смо употребили придев
гладни /лачни/, а у Југославији тада
није било званично гладних. Тада се
морало у полицијској станици пријавити
два месеца пред концерт сваки текст
којих желиш певати на концерту – каже
Предин.
Према његовим речима, друга фаза
је било игнорисање, што значи да нема
појављивања у медијима. Затим следи
асимилација, односно, када те партија
награди.
– Поносим се наградом Седам секре
тара СКОЈ – а. То је била прилично
значајна награда и у прекрасном сам
друштву, када гледам уназад коме су је
све дали. После тога, те привидне аси
милације, оставе те на миру. Оно што ја
мислим да је значајно и иза чега ја сто
јим, то је да је сада на нама одговор
ност за те постулате на којима стоји
наша цивилизација, а то су постулати
Француске револуције, то нема веза са
комунизмом. Морам да кажем да ја
поштујем и за мене су партизани били
хероји и партизански бој исто тако. То
да се идеологија истовремено увукла у
партизанство, то су за мене две разли
чите ствари. И кад се појавила у тим
нашим државама реакција и кад се
почело пљувати по партизанима, то за
мене значи нешто друго и то је та зве
зда о којој ја пишем и која нема везе са
комунизмом – истиче Зоран Предин.

Поносим се наградом
Седам секретара СКОЈ
– а. То је била прилич
но значајна награда и
у прекрасном сам дру
штву, када гледам уна
зад коме су је све
дали. После тога, те
привидне асимилаци
је, оставе те на миру.
Оно што ја мислим да
је значајно и иза чега
ја стојим, то је да је
сада на нама одговор
ност за те постулате
на којима стоји наша
цивилизација, а то су
постулати Француске
револуције, то нема
веза са комунизмом.
Морам да кажем да ја
поштујем и за мене су
партизани били хероји
и партизански бој исто
тако. То да се идеоло
гија истовремено уву
кла у партизанство, то
су за мене две разли
чите ствари. И кад се
појавила у тим нашим
државама реакција и
кад се почело пљува
ти по партизанима, то
за мене значи нешто
друго и то је та звезда
о којој ја пишем и која
нема везе са комуни
змом – истиче Зоран
Предин
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Он додаје да се у његовој књизи „Гла
вом кроз зид“ говори о озбиљним тема
ма које се тичу свакога од нас, а данас
је интерес капитала најважнији.
– Хумор је моје средство и мислим да
се могу на такав начин, елегантно, неке
ствари објаснити, а да нису досадне.
Највише се плашим досаде, коју би
читалац могао да осети, али се тешим
тиме да таква књига на крају може
послужити за борбу против комараца –
нашалио се Предин.
Имајући у виду своје године, Предин
каже да полако одлази.
– Ако је то последња четвртина, ако
ми више силе дају још 20 година одмах
бих то потписао. Писање је свакако јед
на од активности која се препоручује и
као један вид борбе против деменције.
Кроз писање можеш на особној разини
да се обрачунаш са неким својим стра
ховима. Са друге стране, док нисам
почео писати, нисам могао веровати да
ће се обистинити то да ћу моћи разго
варати са својим ликовима, да ће ти
ликови сугерисати   шта да   напишем.
Неке ликове сам убио па су протестира
ли, а највеће изненађење је када усред
ноћи скужим да ликови сами један са
другим разговарају, без мене.   То   је
доста чудно, али је углавном забавно.
Ти си господар од почетка до краја, и то
је једна посебна врста задовољства –
каже о писању које му причињава вели
ко задовољство.
Наравно, неизбежно се наметнуло и
питање како му је било у Руми, каква су
његова прва искуства.  
– Нисам одмах себе видео као члана
жирија. Већ је прошло неко време кад
сам последњи пут радио у казалишту,
али сам посећивао представе у
љубљанској Драми и театру у Марибо
ру. Ушао сам у позориште кроз једну
малу улогу у једној представи „Ноћне
слике“ Драге Јанчара, у режији нажа
лост, прерано умрлог Томажа Бандура,
који је био један од великих режисера.
Радио сам и музику за низ представа,
тако да сам упознао живот у театру. Но
скупио сам храбрости и Золтану Фрид
ману сам рекао да ћу доћи. Имам среће
да сам поред себе у жирију имао пред
седницу, која је врло духовита. Реч је о
Тањи Бошковић и ја сам се поред ње
осећао сигурно, као  и поред професо
ра Зијаха. Шегрт сам жирија који ме
сваки дан за време доручк а научи
нешто о театру, тако да сам сада квали
фикован жирант и сад сам на тржи
шту... Шалим се, драго ми је да смо се
усагласили – каже о свом раду у жирију.
А о Руми каже:
– Рума ме је потпуно изненадила. У
том делу Војводине још нисам био.
Сваког дана једно изненађење, упознао
сам Јолета и његове џипси гитаре и
слике, па сам онда био у Словенском
друштву „Емона “ׅи упознао свог имења
ка Зорана. Ту сам добио боксерске
рукавице. Био сам и на проби код групе
„Врело“... Веома   сам љубазно при
мљен и вратићу се.
А по свему судећи, на јесен ће Зоран
Предин у румском Културном центру
одржати и свој концерт, те ће то бити
прилика за ново дружење са Румљани
ма.
С. Џакула
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„СВЕТ ЈЕ ПОЗОРНИЦА НА КОЈОЈ СВАКО ИГРА СВОЈУ УЛОГУ“

Вилијам Шекспир је својим
пером освојио свет

Опус Шекспирових дела која су сачувана до данас састоји се од 38 позоришних
комада, 154 сонета и неколико поема. Његови позоришни комади су преведени на
многе живе језике и изводе се широм света чешће него било који други. Немогуће је
издвојити најбоље или најуспешније Шекспирово дело, али према неким истражива
њима, трагедије „Хамлет“, „Краљ Лир“ и „Магбет“ су позоришни комади који се
убрајају у најбоље позоришне комаде на енглеском језику. „Шекспир је писац који
означава вероватно почетак модерних времена. Од њега до данас скоро да је фор
миран целокупни свет идеја у којем ми живимо“, Љубиша Ристић, редитељ

П

остоји много освајача
који су желели да вла
дају овим светом. Рат
ници различитих нација, тем
перамената и особености...
Алекс анд ар
Мак ед онс ки,
Наполеон, Џингис Кан, Сулеј
ман Величанствени, разни
Цезари и многи други... Побе
ђивали су и губили, кретали
су у походе и стајали, заузи
мали територије и повлачили
се. Историја их памти и сме
шта у одређене контексте.
Насупрот њиховом оружју,
које се разликовало од епохе
до епохе, Шекспир је у потпу
ности освојио овај свет пером
и позориштем.
Свуда на свету постоје
људи који можда никад нису
и неће читати Шекспира, али
ће га радо цитирати, ни
незнајући да га цитирају.
Обично репликама из Хамле
та „Бити ил` не бити питање
је сад“ и „Нешто је труло у
држави Данско“ без обзира о
којој држави је реч.
То Шекспирово освајање
јасно демонстрира снагу
талента и литературе и ста
вља је на највиши пиједестал
моћи. Шекспир је најпознати
ји писац на свету, планетарни
синоним за позориште. Нико
после њега није достигао
такву моћ и славу.   Интере
сантно је да је Шекспир упр
кос слави, до данашњих
дана остао прилично мисте
риозан. И данас се распра
вља о његовом личном живо
ту, верској припадности, сек
суалној оријентацији као и
низу многих контроверзи,
које се везују за Шекспира.  
До данашњих дана постоје
научници који проучавају
живот и дело Шекспира.
Вилијам Шекспир је рођен
26. априла 1564. у Стратфор
ду на Ејвону, Краљевина
Енглеска. Мада, из неких
извора можемо сазнати да је

Вилијам Шекспир (Wikipedia)

Данас услед разних метежа и муке на
овом свету, док нас покоравају разни
вируси и терају у осаме, док се престро
јавају светске силе, док светом дефилују
разни Магбети, Ричарди III, Цезари и мно
ги други, обичан човек се повлачи и скри
ва у својим заветринама и чувеним, радо
помињаним, микрокосмосима где сами
можемо створити личне светове
рођен 23. априла, али да је
тек три дана касније уписан у
матичне књиге. Преминуо је
23. априла 1616. године,
поживео је 51 годину.
Живот који је трајао 51

годину шаље своје одсјаје
вековима. Постоје животи
јачи од сваке смрти.
Може се стећи утисак да је
управо то прихватање Шек
спира широм света помогло у

стварању позоришта као кру
га оивиченог слободом, јер
су позоришта места у којима
се срећу и стварају људи раз
личитих националних при
падности, различитих поли
тичких опредељења, разли
читих сексуалних оријента
ција.
Позор иш ни
људ и
широм света се добро разу
меју. Позоришта су идеална
места за изливање темеља
мостова који мире све разли
читости овог света и лако
поново граде све уништено и
разорено.
Опус Шекспирових дела
која су сачувана до данас
састоји се од 38 позоришних
комада, 154 сонета и неколи
ко поема. Његови позоришни
комади су преведени на мно
ге живе језике и изводе се
широм света чешће него
било који други. Немогуће је
издвојити најбоље или нају
спешније Шекспирово дело,
али према неким истражива
њима, трагедије „Хамлет“,
„Краљ Лир“ и „Магбет“ су  
позоришни комади који се
убрајају у најбоље позори
шне комаде на енглеском
језику. „Шекспир је писац који
означава вероватно почетак
модерних времена. Од њега
до данас скоро да је форми
ран целокупни свет идеја у
којем ми живимо“, Љубиша
Ристић, редитељ
Позориште Шекспировог
времена је позориште елиза
бетанског доба. Како наводи
Ирена Вуксановић, профе
сор књижевности: „За време
владавине краљице Елиза
бете I (Elizabeth I Tudor),
Енглеска је доживела препо
род. Процветале су економи
ја, култура, филозофија и
уметност. Златно доба Енгле
ске винуло је драму у небе
ске висине и популаризовало
позориште као основни вид
забаве и интересовања људи
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свих сталежа. У другој поло
вини 16. век а, Лондон је
изгледао као средњовековни
град. Људи су се окупљали и
у гостионицама, па су прве
позоришне представе игране
на свим местима где је било
публике: у црквама, школа
ма, двориштима гостионица,
на улици, али и на дворови
ма)“. Идеја позоришта је оду
век наилазила на различите
препреке и проблеме са који
ма се суочавао позоришни
свет. И сва та оспоравања
позоришта учинила су га још
више посебним и ванвремен
ским местом. (Међу проте
стантима било је пуританаца
који су испољавали презир
према позоришту. Како су
били веома строгих морал
них начела, сматрали су да
позориште шири неморал, па
је 1572. године глумцима
забрањен рад, осим ако нису
били под заштитом неког
племића. Тако настају бројне
глумачке трупе, у оквиру
којих су глумци радили, а
драмски писци писали своја
дела која су постајала вла
сништво те трупе. Када се из
Стратфорда доселио у Лон
дон, Шекспир (William Shake
speare) је прво радио као
глумац, да би тек касније
почео да пише драме. Како је
поп ул арн ост
поз ор иш та
расла, тако је забрањено
играње представа на улица
ма и почеле су да се граде
прве зграде позоришта. Нај
познатије лондонско позори
ште које данас има велики
историјски значај, саградила
је 1599. године Шекспирова
глумачк а дружина чувени
„Глоуб театар“. Глумци су
могли бити само мушкарци,
женама овај посао није био
доступан. Њих су тумачили
дечаци и то они који још нису
ушли у пубертет, па им глас
није мутирао.)” То објашњава
зашто у ренесансним драма
ма има тако мало женских
улога. Што се свакако може
рећи за нашу и светску драму
до данашњих дана, женски
ликови су у мањини. Исто
тако можемо рећи да је и
дан аш њем
поз ор иш ту
потребна краљица Елизабе
та или бар заштита неког
племића. Јер су позоришта
одувек финансирале мецене,
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Крлежа о Шекспиру
Шекспир у позориште улази
као и било који други мла
дић, који кад једном осети
даске и мирис сцене, праши
ну, светла, остаје инфици
ран, или лепша реч, заведен
позориштем до краја живота.
Одлази са овог света, али не
и из позоришта, и чини ми се
да за вечност оставља пита
ња и недоумице око којих се
до данас срећу научници и
велики позоришни ствараоци
широм света. Мирослав
Крлежа каже: „Пред низом

загонетак а, пред огромном
гомилом неријешених пита
ња, пред најразноврснијом
проблематиком многобројних
стварних дилема Шекспир се
креће са сигурношћу компа
са, пред којим се отварају
нови свјетови. (...) Без обзира
на географске дистанце и
политичке прилике, његова
ријеч одјекује већ кроз вјеко
ве. У огромној европској
дискусији, која траје око
његова дјела већ 300 година,
Шекспиров лик типичног уни

верзалног ренесансног човје
ка влада још увијек читавим
ј ед н и м
е в р о п с к и м
раздобљом, тако богатим
генијалним спознајама. Он је
заправо градитељ и компози
тор монументалних визија,
мислилац необично супти
лан, проповједник нових
назора и социјални анатом
читавог једног феудалног
круга, у једном лицу.” Про
шло је времена од ове Крле
жине изјаве, а чини се као да
је то рекао данас.

а оспоравали и нападали су
нек акви провинцијални и
уски умов без духовности и
образовања, који су радо
себе називали интелектуал
цима.
озоришне представе
увек су игране дању,
углавном око 14 часова
и трајале су око два сата. С
обзиром на време извођења,
представа глумци су носили
свећу да би дочарали ноћ.
Представе су игране без
реквизита и сценографије,
осим појединих симболичних
предмета и костима који су
имали огромну симболику.
Костими су били изузетно
раскошни, а ако су глумили
личности из вишег сталежа,
глумци су носили скупоцену
одећу посуту правим златом.
Носили су плашт уколико је
требало да дочарају неви
дљивост, жуте чарапе за
заљубљеност, црну боју за
жалост, белу за невиност…
Још из тог доба, а и раније,
глумце бије глас да су немо
рални, склони разним видо
вима блуда, разврата и слич
но. Занимљив је тај подвојен
однос човечанства према
позоришту, са једне стране
сатанизовано, а у исто време
дубоко усађено у свест чове
ка, место сусрета неопходно
историји и животу.
Данас је „Глоуб театар“ јед
но од најпознатијих позори
шта у свету. Наша публика је
имала прилике више пута да
погледа изведбе овог позори
шта. Широм света постоје
позоришни фестивали на
тему Шекспира, а захваљују
ћи нашем прослављеном

редитељу Никити Миливоје
вићу „Шекспир фест“ постоји
и код нас у Војводини у Чор
тановцима.
Прошле године, кад смо
имали прилику да гледамо
пренос до најситнијих дета
ља изрежиране сахране Бри
танског принца Филипа, вој
воде од Единбурга, јавио ми
се осећај даљине у односу на
те светове. Као да не постоји
начин да нађемо било коју
везу са светом дуговечне
енглеске краљице. Можемо
да је поштујемо или не, али
да гледамо на ту целу ствар
као на представу нек аквог
блазираног позоришта са
којом наш живот нема ника
кве везе, у смислу ментали
тета, протокола и многих дру
гих ствари. И тако разми
шљамо док се не сетимо да
је Вилијем Шекспир потекао
из темеља те цивилизације.
Шекспир, који је давно напи
сао све што се може догоди
ти, осетити и преживети у
животу човековом. Ништа на
овом свету није ново, све је
већ нек ад одживљено. И
вођени тим мислима, полако
почињемо да разумемо да су
разлике међу људима широм
света декларативне, врле у
ментал итет у,
васп итањ у,
обредима, искуствима наро
да али се исто тако бришу
пред осећањима и унутра
шњим животом човека. Чове
ка који лудује од љубави и
љубоморе, умире од жеље
за влашћу, грца у најситнијим
поривима и живи у свему што
је познато свести овоземаљ
ског искуства. И тако дођемо
до тога да нема неке велике

разлике између енглеске кра
љице и било ког човека на
свету, јер смо сви само људи
и ништа више.
анас услед разних мете
жа и муке на овом свету,
док нас пок оравају
разни вируси и терају у оса
ме, док се престројавају свет
ске силе, док светом дефилу
ју разни Магбети, Ричарди III,
Цезари и многи други, оби
чан човек се повлачи и скри
ва у својим заветринама и
чувеним, радопомињаним,
микрокосмосима где сами
можемо створити личне све
тове. И све више желимо да
се нађемо на неком простору
између збиље и сна. И све
више бежимо и све више
сањамо.
   „Ми смо грађа од које се
праве снови, и наш мали
живот нам је сном заокру
жен.”  В. Шекспир „Бура“.
„У Шекспировом свету сно
ва границе између живота и
смрти, стварности и ирацио
налног су замагљене, разли
чити светови се спајају и раз
двајају. Оно што ме суштин
ски интересује у представи
јесте управо тај тренутак у
којем се ти светови стварног
и нестварног толико прожи
мају да их је понекад немогу
ће разликовати. Мислим да
је ова идеја нарочито добила
на оштрини у последње две
године, од када имамо пан
демију као заједничко иску
ство читаве планете. Имам
утисак, да је пандемија
направила много видљиви
јим то осећање да нам се
понекад, као многим Шекспи
ровим ликовима, стварност
око нас чини толико неверо
ватном да нисмо сасвим
сигурни где тачно престаје
стварност, а почиње фикција.
Многи догађаји око нас и
широм света све више изгле
дају као ружан сан, сценарио
за неки бизаран „science fic
tion movie”, Никита Миливоје
вић, редитељ
Јелена Јанковић

П

Данас је „Глоуб театар“ једно од најпознатијих позоришта у
свету. Наша публика је имала прилике више пута да погледа
изведбе овог позоришта. Широм света постоје позоришни
фестивали на тему Шекспира, а захваљујући нашем просла
вљеном редитељу Никити Миливојевићу „Шекспир фест“
постоји и код нас у Војводини у Чортановцима
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Празник којем се највише
радују деца

Врбица у Митровици

Православна црква и верници обеле
жили су у суботу 16. априла Лазареву
суботу – Врбицу. Празник је посвећен
васкрсењу праведног Лазара из Витиније,
кога је Исус Христос, васкрсао из мртвих
и према предању, након тога је Лазар
живео још тридесет година као епископ
на Кипру. Његове мошти данас почивају у
Цариграду, где су пренете 890. године са
Кипра. На Лазареву суботу се беру младе
врбове гране које се освештавају у цркви
и деле верницима. Због тога се празник
још зове и Врбица. У суботу се у попо
дневним сатима окупио велики број вер
ника у православним храмовима у Срем
ској Митровици, а нарочито деце, која се
највише радују том празнику. Родитељи,
баке и деке, као и малишани, правили су
венчиће од врбових грана, које су после
тога стављали на главу, а добили су и
звончиће. Према Јеванђељу, Христос је
улазећи у Јерусалим рекао „Пустите децу
мени, јер таквих је Царство небеско“, зато
се Врбица сматра дечјим празником.
Многе породице Лазареву суботу про
слављају као крсну славу, а славска трпе
за би требало да буде посна. Тај дан
најављује и празник Цвети, који је обеле
жен у недељу 17. априла, дан када је
Исус Христос ушао у Јерусалим.

СУЂЕЊЕ ЗА УБИСТВО У ЈАРКУ

Саслушање сведока
У понедељак 18. априла је пред
Вишим судом у Сремској Митровици
настављено суђење у кривичном пред
мету против окривљеног Дејана Ерића
због дела тешко убиство. Претресу су
приступила три сведока Ратко Ј., Свети
слав С. и Младен И., међутим претресу
није приступио сведок Стеван Б. и
вештак судске медицине, као ни вешта
ци и представници СЗБ Београд, нити
стручни саветник. Подсећамо, за уби
ство два брата Предрага и Станислава
Јеличића из Футога, терети се Дејан
Ерић из Јарка. Убиство се одиграло у
шуми, недалеко од Јарка, због тартуфа,
у децембру 2020. године. Поново су се
испред Палате правде у Сремској Митро
вици окупили родбина и пријатељи уби
јене браће, тражећи правду за своје нај
милије.
- Окупили смо се како бисмо апелова
ли на суд да очекујемо и надамо се пра
ведном суђењу, односно да ће за почи
њено дело онај који се терети, добити
одговарајућу казну. Нећемо одустати од
тога, изјавила је Маја Јеличић, супруга
убијеног Предрага Јеличића. 
А. П.

20. APRIL 2022.

PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Зашто не могу
да признају да
нешто не знају?
Чак је и Платон давно рекао:
„Знам да ништа не знам“. Па,
ако то може Платон да каже,
кога цитирамо и читамо и
дан данас – што не би могао
и ти?

Н

еколико пута сам се себи поста
вљала баш ово питање у животу и
то врло често на улици, а ево и
како. Шетала сам са другом кроз Кнез
Михаилову и зауставио нас је човек да
нас пита где се налази једна улица. Како
обоје нисмо из Београда, ја сам отворе
но одмах рекла да заиста не знамо и да
нисмо одавде и да је можда боље да
пита на трафици. Како моје женско
мишљење уопште није битно, или како
ми се бар чинило у том тренутку, а и зна
ла сам да мој друг Чачанин сигурно не
зна где је улица, те ме је изненадило
што је човек одмах погледао њега равно
у очи. А, још више ме је изненадило
када је другар отворио уста и прогово
рио.
„Друже (јер су сви они другови),
мислим да је улица иза следећег ћошка
па десно“, одговорио је.
Незнанац се захвалио и кренуо пута
њом која му је наведена, а ја сам са
одушевљењем погледала у свестраног
Чачанина. С обзиром на то да смо тада
били у Београду тек нешто више од
шест месеци, а да се он и није баш мно
го кретао по граду, није ми било јасно
како зна где се улица налази.
„Ма нисам ни ја сигуран, али нек про
шета“, биле су његове речи и све ми је
било јасно. Како ми увек нешто не да
мира када мушкарац мисли да је у пра
ву, а постоји шанса да није, морала сам
да испитам. Укуцала сам назив улице у
телефону и увидела да је човек упућен у
потпуно погрешном правцу... Зашто га је
упутио ако није сигуран?
Слична ствар се десила и када сам
шетала са момком. Зауставили су нас и
питали где се налази нека продавница –
што ја дефинитивно нисам знала. Момак,
рођени Београђанин из „круга двојке“,
одговорио је тако сигурно да сам и ја
пожелела да одемо до тамо да видимо
шта има, јер се радило о арми – шопу.
„Е, ићи ћемо други пут, морам проверити
тачно где је’’, избрбљао је мој дечко и
кренули смо даље. Али, мени ово поново
није дало мира и морала сам мало да
испитам феномен: Да ли мушкарци могу
да кажу да нешто не знају?
У разговору са бројним женама из свог

окружења, закључиле смо исто – не, нај
чешће не могу. Како он да каже некоме
тако да нешто не зна? То је просто
неприхватљиво. Да ли зна да ми попра
ви компјутер? Наравно да зна… И поква
ри га још више. Да ли зна да промени
утичницу? Наравно да зна, и на крају
смо морали да зовемо мајстора. Није
проблем у незнању и наравно да треба
покушати све у животу, али ја кад не
знам нешто углавном питам неког за
савет, макар одговоре тражила и на
интернету.
Знам, вероватно постоји наметнути
притисак и на мушкарце да знају одгово
ре на многа питања, неке путање напа
мет и већину поправки по кући, али
зашто је толико тешко изговорити једно
ставно не знам – јер нико није дужан да
зна сваку улицу у Београду. Такође ми
се неколико пута при упознавању и
састанцима са момцима догодило да се
очигледно праве да знају о чему причам,
био то филм, књига или бенд, што је
касније наравно био само много већи
блам када би морао да призна да ипак
нема појма о чему говорим.
одинама уназад, када сам тек поче
ла да живим сама звала сам друго
ве да ми помере машину, виде где
нешто цури, и једном сам имала прилику
да ми већ мокро купатило потпуно
поплави због мајсторисања мог другара.
Водокотлић је цурио, он је одлучио да
пусти воду и одвије га са цеви али – није
затворио вентил. Зашто? Зато што јед
ноставно није могао да ми призна да
нема појма шта ради и да долази тек ето
да не би морало до тог признања доћи.
А, што не би дошло? Да ли сама та
реченица ‘не знам’ смањује њихову
мушкости? Или не желе да делују слаби
пред женом којој треба помоћ? А, у
супротном испадну још слабији, баш јер
не могу да признају своје слабости –
које су врло лако решиве и већина тих
ствари се може научити, па макар то
била и мала завучена улица у Београду.
Чак је и Платон давно рекао: „Знам да
ништа не знам“. Па, ако то може Платон
да каже, кога цитирамо и читамо и дан
данас – што не би могао и ти?
ЛА Луна
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поскупела јаја пред празник

На градској пијаци у Срем
ској Митровици је пред Васкрс,
врло осетно по новчаник, ско
чила цена јаја. Конкуренција
никад јача, али и јаја никад
скупља. Продавац који је
желео остати анониман, каже
да је цена порасла у складу са
скоком цена других намирни
ца, а купује се исто као и рани
јих година, само се много више
бира.
– Цена је таква каква је, да је
мењамо не можемо, нити
желимо, јер су све цене скочи
ле, па онда и јаја. Код мене су
сва свежа јаја и домаћице се
неће преварити. Онај тамо, на
суседној тезги продаје старија
јаја, а цену не спушта. То је већ
проблематична конкуренција.
Док дође Васкрс и фарбање
јаја, ко зна шта ће да буде.
Народ не зна... А купују прете
жно она јефтинија, иако су сит
нија, рекао је анонимно, нерас
положени продавац.
На Градској пијаци нема јаје
та испод 12 динара и то су
углавном веома ситна јаја. На
појединим тезгама домаћа јаја,
од кокошака које се хране при

Милена Васић

родно и живе у сеоским двори
штима, коштају 16 динара.
Продавци кажу да је то реална
цена. Међутим, има и оних чија
цена достиже чак 20 и 25 дина
ра.
– Бела крупна јаја коштају 20
динара, од црно – белих коко
шака, а ова јаја која су 16 дина
ра, то су од домаћих кока из
Шашинаца. Јаја од 13 динара
по комаду су јаја са фарме.
Цену јаја диктира и њихова
величина, али и услови у који

Вера Вујић

ма су кокоши одгајане, каже
Вера Вујић, дугогодишњи трго
вац и додаје да је цена хране
за кокошке виша неко прошле
године у ово доба, те је то још
један од разлога за поскупље
ње јаја.
Домаћице се чешће одлучују
за куповину тамнијих јаја, јер
су та погоднија за фарбање на
Велики петак. Сматрају да
таква јаја боље примају фарбу
и буду раскошнија.
– Фарбам само домаћа јаја.

Трудим се да испоштујем тра
дицију и сваке године да их
фарбам у луковини. Тако доби
ју ону лепу, тамну и браон боју.
Све што је природно, то је
здраво. Слажем се са тиме да
боље приме фарбу тамнија
јаја, а бела су погодна за шара
ње воском. Када је у питању
украшавање јаја, углавном се
одлучујем за лепљење сличи
ца и увек буду лепа јаја. Слаже
се са бојом коју јаја добију од
луковине, објаснила је домаћи
ца Милена Васић.
Добра вест је да на митро
вачкој пијаци нису повећане
цене боја за јаја и украса. Јед
на кесица боје кошта од 10
динара па навише, а најскупља
варијанта може се купити по
цени од 50 динара и то су
модерне боје, као што је злат
на боја или поједине флуоро
сцентне. Њих најчешће купују
младе домаћице. Сличице се
могу купити по цени од 20
динара, али како кажу продав
ци, још увек су веома популар
не врећице у које се јаја умота
вају, са различитим празнич
ним мотивима. 
А. П.

ОДГОНЕТНУТА МИСТЕРИЈА ЗАЗИДАНЕ КУЋЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Гастарбајтер зазидао прозоре
и врата због наркомана

Фотографије  зазидане куће
у Мариборској улици 34 у
Сремској Митровици запали
ле су друштвене мреже у
Србији! У напуштеној кући,
прозоре и  врата  власник куће
на раду у Немачкој зазидао је
због упада  наркомана!
– Ово је сада кућа страве!
Власник а нико овде видео
није већ седам година,  коров
џикља на све стране. Ми, ком
шије смо принуђени да сами
косимо њихово двориште,
жали се комшиница, која је
захтевала анонимност, пошто
власник има родбину у Срем
ској Митровици.
Кућа у Мариборској улици
без броја, мада јој по следу
припада број 34, изграђена је
крајем шездесетих година
прошлог века. Нема ни струје,
воде,   нити канализације, а
сплет несретних околности,
причају комшије, почиње
након смрти баке, која је ту
живела.
– Играли смо се ту, у тој
кући као деца сви из улице.  

Када је  бака умрла, иза ње је
остало четворо деце.   Какви
су имовински односи, односно
ко је кућу наследио, нико од
нас не зна. Углавном, препу
штена је годинама уназад
сама себи и нама комшијама.  
Са власником куће, гастарбај
тером у Немачкој, нико од нас
нема контакт, а његова родби
на овде у Митровици за наше

проблеме не хаје!   Двориште
је лети права џунгла од расти
ња, а змије и пацови трче као
зечеви! - прича нам један ком
шија.
Испред куће, налази се  
жичана ограда са капијом, док
двориште са задње стране  на
излазу на пругу,   није ограђе
но. Комшије  тврде  да је тиме
био омогућен неометан при

ступ бескућницима и наркома
нима, који су се раније у кући
окупљали, те претпостављају
да је власник зато и зазидао
два прозора са улице и врата
са бочне стране. Како се на
фотографијама и види, улаз
са задње стране, врата и про
зор са ролетнама власник још
увек није зазидао, јер другачи
је не би у кућу ни могао ући.
– Власник би час продао
кућу, час не би. Тражи, навод
но, како се прича за ту кућу  
30.000 евра, што је превише  
за кућу без струје и воде!  
Њему се, изгледа уопште не
жури да је прода,  док  би сви
ма   нама овде, а поготово
првим комшијама,   свануло  
када би се кућа коначно про
дала и неко  нормалан дошао
ту да живи!-  кажу комшије из
Мариборске. Како кажу, за
помоћ су се обраћали и над
лежним инспекцијама, али су
добијали увек негативне одго
воре,   пошто се ради о при
ватној својини.
Нарциса Божић
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ДЕЧЈИ КУТАК

Три Теине приче
Рок дете

Било једно сиромашно дете које је стално било
испред музичке школе где се учили како да се свирају
бубњеви.
Још од рођења, она је била ту. Све је знала о бубње
вима. Једном се тако дивила песми да је случајно ушла
и почела да свира, али није знала да је управо концерт.
Сви су јој аплаудирали! Учитељица ју је после концерта
питала како се зове? Она није знала, јер никада није ни
имала име, па је рекла учитељица: „ Па ти си оно сироче
испред моје школе?“. Да, рече сироче. А учитељица
бубњева каже: „Ти имаш талента за бубњарку. Можеш
да будеш у мом стану“, каже јој учитељица бубњева.
Уписала се у школу и учитељица бубњева се више није
звала Учитељица, него МАМА.
И тако је она већ порасла и звала се Хана. Била је рок
звезда и свима помагала тако што су схватили да и
сироче може постати неко и нешто!

Немој ићи у шуму,
појешће те дрекавац!
Живела је једна мала девојчица, сама са бабом и
дедом, у шуми.
Још је била беба, када је отишла сама у шуму и изгу
била се. Једва су је нашли.
Тада јој је деда рекао: „немој ићи у шуму, појешће те
дрекавац“. Од тада она из куће није излазила, јер се
није усудила. Али ипак то је није спречило да сазна како
дрекавац изгледа. Из куће га је посматрала, али није га
никада видела. А онда једне вечери, када је имала 10
година, угледала га је. Изашла је напоље после 9 годи
на. Узела је конопац, и тражила га. Није одустајала, али
док га је тражила, видела је много лепих ствари: водо
паде, жирафе, дуге...
А онда га је нашла, повређеног.
Пришла му је, а дрекавац каже: „Ти си прва особа која
није одмах побегла“. Девојчица се насмејала и помогла.
„Хвала“, рече дрекавац.
„Нема не чему“, рече девојчица.
„Зовем се Ђина“, рече дрекавац, „Знам где живиш,
одвешћу те кући“.
„Хвала“, рече девојчица.
И дрекавац је одведе кући.
Девојчица виде да је Ђина тужна, од како јој је сишла
са леђа, и питала је да ли жели да живи са њом и њеним
бабом и дедом?
Ђина је радосно климнула главом, и схватила, да не
можеш да упознаш једног човека и тако мислиш о сви
ма.

Прави друг
Деда је седео у дворишту са гостом, путником из далека
краја. Пили су чај и тихо разговарали. Одједном са ули
це се зачула нека галама. Оба човека окренуше се у том
правцу да виде о чему се ради.

То је била породица која се уселила у кућу поред њихо
ве.  Деда је видео да има дечак истих година као његов
унук Семи, па је позвао Семија да се упознају.
Семи је био пресрећан што напокон има друга за игру.
Семи му је пришао и питао како се зове?
– Дики, одговорио је.
Семи је рекао: „Хајде дођи, идемо у школу! Једва чекам
да ти све покажем!“
Дики се обрадовао и кренуо да га прати до школе. Када
су стигли неки дечак из 6.разреда им је дао позивницу
за журку.  Дики се зачудио, пошто су они 2.разред, а он
их је позвао са његовим пријатељима из 6.разреда. На
позивници је писало, да је журка у школи, али ноћу.
Дики је на то рекао: „Али школа је ноћу затворена, то
значи да ћемо морати да проваљујемо а још смо мали,
и не пуштају нас да идемо сами по мраку било где. Ја не
идем.“
„Јао, превише си плашљив. Какав си ти то друг?“, упи
тао је Семи.
„Упашћеш у невољу, ако тамо одеш!“, прокоментарисао
је Дики.
„Е нећу!“, рече Семи.
И тако се Семи стварно искрао на журку.
Када је дошао био је мало на журци, али ускоро су се
чуле сирене полицијског аута. Полицајци су ушли у шко
лу, и замало да виде Семија. Дики га је повукао за руку,
како га полиција не би видела.
Семи је схватио да је прави друг онај који ти каже, када
радиш нешто погрешно.
Теа Ћирић је ученица III-5 разреда
О. Ш. „Јован Јовановић Змај“
у Сремској Митровици
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ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ СМРТИ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА

„Остао сам дужан
тушањским рударима“
„Задовољан сам што сам проживио вијек, а нисам никоме нашкодио.
Оно што је мени штете нанесено, давно сам заборавио, губитак је лакше
поднијети него кајање. Не говорим то да бих те преварио, или учинио
љепшом своју слику у твоме сјећању, ништа више не очекујем од људи
и мирно разговарам са собом и о себи, лаж је за живот, а не за смрт, а ја
сам близу смрти, иако сам још у животу.“ М. Селимовић

М

ехмед Меша Селимовић је
рођен 26. априла 1910. године у
Тузли. Писац, који је оставио
немерљив траг у југословенској култу
ри и књижевности. Скроман, несигу
ран, човек титанске воље, раскошног
књижевног дара. Велики писац.
Генерације и генерације, укључујући
и моју са дивљењем су читале и читају
Мешине романе „Дервиш и смрт“, „Твр
ђава“,“ Сећања“, „Тишине“, „Острво“...
Ту су монолoзи ликова из романа због
којих смо плакали, са којима смо сазре
вали, којима смо се враћали, желели
да верујемо да постајемо бољи људи...
Ту су цитати које смо често наводили,
јер смо их разумели, јер нас нису мимо
илазили ни живот, ни љубав, ни неправ
де, ни грехови, ни кајања. Ту је Босна
расна и прекрасна, која нас је опијала
својим темпераментом узаврел ог  
караказана. Ту смо ми сами, разоткри
вени, прокужени до најскривенијх дело
ва наше душе, најинтимнијих осећања.
Потпуно огољени, сами на овом свету
угрејали смо се и нашли заклон у делу
Меше Селимовића.
И данас након више од 100 година од
Мешиног рођења, доживљавамо га као
савременика, његово име изговарамо
са оним страхопоштовањем које није
могуће наметнути, које се стиче истин
ским квалитетом ствараоца.
Меша је савременик сваког времена,
а сигурна сам да ће то и остати. Пре
стројаваће се светске силе, мењаће се
центри моћи, ратови ће почињати и
престајати, мењаће се животи, али
човек се неће променити. Са свим сво
јим рањивостима и недоумицама човек
ће увек постојати. Толико мали и нева
жан на мапи света, са искушењима,
страховима, жељама толико јаким, које
лако пробијају зидине сопствене тврђа
ве. Меша мајсторски пише живот тог
малог човек а са великом душом и
великим бременом, човека са наших
простора.
Меша Селимовић потиче из истакну
те   муслиманске породице. Мешин
отац, Алија Селимовић, изјашњавао се
као Србин муслиманске вере. Прилич
но честа појава на почетку прошлог
века. Био је јако строг отац, дистанци
ран у односу да децом. Није био строго
религиозан, само би поштовао највеће
муслиманске празнике. Изразито крут,

Меша Селимовић (Фото: jutarnji.hr)

није сину пружио топлину и разумева
ње које му је било потребно.
Селимовић је имао изузетно сложен
и тежак живот па је због тога правио
изборе који су неретко наилазили на
осуду околине. Током Другог светског
рата због сарадње са НОП – ом, Мешу,
његову сестру и средњег брата 1942.
године ухапсиле су усташе.
„Све троје смо везани у ланце (били
смо везани 42 дана) и стављени у
самице полицијског затвора“, писао је.
После четири месеца пуштен је из
затвора због недостатка доказа. Оти
шао је у шуму, на Мајевицу, у партизан
ску бригаду и постао члан Комунистич
ке партије Југославије. Управо из  пар
тизанских редова је стигло наређење
да се Мешин старији брат Шевкија

стреља, који је и сам био партизан, јер
је узео из магацина Главне управе
народних добара неколико комада
намештаја (кревет, ормар, столицу и
још неке ситнице), којим је хтео да
опреми своју опљачкану кућу како би
се у њу из логора вратила његова
супруга Десанка.
Други Мешин брат Теуфик, био је на
високом положају у Озни и брату Шев
кији није желео да помогне.
„Доживио сам шок. Лежао сам немо
ћан да ишта схватим, и непрестано
плакао. Након неколико дана, дошао
ми је шофер УДБЕ који је донио поруку
од мртвог човјек а. Шефкија је био
миран пред стријељање; рек ао је:
„Поздрави Мешу, и реци му да сам
невин”, сећао се писац. Таква   поро
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дична драма, која на тај начин дође са
свим тим испреплетеним околностима
у живот човека отвори питања цене
људског живота, судбине, издаје друго
ва, брата, система, стицаја околности,
трагедије као такве. И заувек се наста
не разочарење и бол. Управо тај дога
ђај је Мешу испунио презрењем према
власти и систему. Тај догађај је разлог
за настанак можда највећег свевре
менског књижевног дела на нашим про
сторима „Дервиш и смрт“.
„Дервиш на најдубљем нивоу може
представљати нови мит о садашњем
тренутку. Према овом миту, сталне
борбе, идеолошких раздора, национа
лизам и помама за влашћу уништили
су структуру човечанства до те мере да
људи више немају воље за животом, ни
поверења у друге људе. Човек којим
манипулишу ради политичких циљева,
осећа у данашње време атрофију при
родних инстинката и изумирања основ
них људских емоција.” Томас Ј. Бетлер
позориштима на нашим просто
рима „Дервиш и смрт“ живи као
познато штиво публике народа са
ових простора. Због Меше Селимови
ћа, због маестралне игре Николе
Ристановског и осталих глумаца Народ
ног позоришта у Београду, „Дервиш“
Егона Савина је представа која и четр
наест година после премијере попуња
ва и последње место у позоришту.
Стиче се утисак да је Меша Селимо
вић, по својој природи нежној и узвише
ној цео живот желео да побегне из
дубоке летаргије и окова провинцијал
не свести. Али, управо то и јесте тој
провинцијалној и полуинтелектуалној
свести и те како сметало. Био је Меша
Селимовић честа мета напада и оспо
равања муслиманских екстремиста
одавно – због свог јавног, јасног и непо
колебљивог српског националног осе
ћања. („Муслиманским екстремистима
је то много сметало, јер нису могли, а
ни хтели да схвате да може муслиман
бити Србин. За њих је муслиман у то
време могао да буде само Муслиман и
ништа друго.“) Проф. Салих Селимо
вић
У породичној историји Мешине поро
дице, може се наћи податак да је њего
ва православна породица давно при
мила ислам из економских разлога.
Можда одатле потичу та осећања
наклоњена српском народу, а можда и
не? А ја се питам зашто је на овим про
сторима било и некад и сад национал
но опредељење од суштинске важно
сти? Без обзира о ком националном
осећању је реч. Зашто људи морају да
се правдају, објашњавају? Зашто мора
ју да буду на мети напада, зашто мора
ју да се бране? Зашто су схваћени као
нечији противници? Да ли је то излечи
во? Зашто је од суштинске важности
кад за неког кажемо он је Србин или
Хрват или Муслиман? Мислим да је
сасвим довољно рећи, он је Меша
Селимовић. Али чак ни он велики Меша
Селимовић није поштеђен таквих обра
чуна.
„Да бих заштитио свој лични и књи
жевни интегритет, ја се обраћам Срп
ској академији наука и уметности, чији
сам редовни члан, с молбом да се у
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Стиче се утисак да је
Меша Селимовић, по
својој природи нежној
и узвишеној цео живот
желео да побегне из
дубоке летаргије и
окова провинцијалне
свести. Али, управо то
и јесте тој провинци
јалној и полуинтелек
туалној свести и те
како сметало. Био је
Меша Селимовић
честа мета напада и
оспоравања мусли
манских екстремиста
одавно – због свог јав
ног, јасног и непоколе
бљивог српског наци
оналног осећања
Ми другари одувек,
склони филозофира
њу и кужењу света, ми
читалачка публика,
наклоњена позоришту,
филму, различитости
ма, изнова и изнова се
враћамо Меши Сели
мовићу и питамо се
шта је то у Меши што
нас фасцинира? И
долазимо до опречних
мишљења, али смо се
скоро сложили око
закључка да је он
писао страшћу наших
људи, ранама ових
система блиским
животима нашим,
срцем, жељом и суза
ма балканског човека.
Под пурпурним и
немирним небом ових
простора
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њој нађе и сачува ова моја писмена
изјава.
Потичем из муслиманске породице,
из Босне, а по националној припадно
сти сам Србин. Припадам српској лите
ратури, док књижевно стваралаштво у
Босни и Херцеговини, коме такође при
падам, сматрам само завичајним књи
жевним центром, а не посебном књи
жевношћу српско – хрватског језика.
Једнако поштујем своје поријекло и
своје опредељење, јер сам везан за
све оно што је одредило моју личност и
мој рад. Сваки покушај да се то раздва
ја, у било какве сврхе, сматрао бих
злоупотребом свог основног права,
загарантованог Уставом.
Припадам, дакле, нацији и књижев
ности Вука, Матавуља, Стевана Срем
ца, Борисава Станковића, Петра Кочи
ћа, Ива Андрића, а своје најдубље
сродство са њима немам потребе да
доказујем.”
Мехмед Меша Селимовић
Овај документ се налази у Историј
ској збирци Архива САНУ у Београду,
под редним бројем 14441.
Неки су сматрали да је његова прича
о националном пореклу чиста изми
шљотина и његов својеврстан чин
освете друштву из којег је потекао.
Ми другари одувек, склони филозо
фирању и кужењу света, ми читалачка
публика, наклоњена позоришту, фил
му, различитостима, изнова и изнова
се враћамо Меши Селимовићу и пита
мо се шта је то у Меши што нас фасци
нира? И долазимо до опречних мишље
ња, али смо се скоро сложили око
закључка да је он писао страшћу наших
људи, ранама ових система блиским
животима нашим, срцем, жељом и
сузама балканског човека. Под пурпур
ним и немирним небом ових простора.
а мене једно од најдирљивијих
Мешиних сећања је: „Остао сам
дужан тушањским рударима.“
(Познавао сам све рударе и њихове
жене, посећивао их у њиховим сиро
тињским кућама, играо се с рударском
децом, срећан кад су хтели да ме при
ме као равноправног учесника, јер су
некако били зрелији и више су знали
него ми, иако смо били истих година.
Волео сам заиста те људе које је дру
штво потпуно одбацило, а они су из
очајања свој положај чинили још тежим.
Трезни, били су меки и добри људи.
Готово у исто време кад сам се упознао
с Достојевским, прочитао сам и „Жер
минал“ Емила Золе, и одушевио се том
суровом слик ом рударског тешког
живота: све је исто као у моме Тушњу,
и сиротиња, и ускраћене наднице, и
пиће, и катастрофе у руднику, и стра
шне смрти у затрпаним окнима.) М.
Селимовић
Сведоци смо недавне велике траге
дије, страшне смрти рудара из околине
Алексинца. Потпуно неми после те
вести у души смо запалили свећу тим
честитим људима који су хлеб и досто
јанство своје породице ископавали
дубоко под земљом. Слава им. Слава
њима и свим честитим и праведним
људима са ових простора, из којих смо
потекли ми и великани као што је Меша
Селимовић.
Јелена Јанковић
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ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ПОРОДИЦЕ ФИЛИПОВИЋ ИЗ КУЗМИНА

Утростручили производњу

Надамо се добром пласману и томе да ће прилике на тржишту бити повољне.
Забрињава нас отворена трговина, односно, имамо страх да ће тржиште преплавити
увозно поврће, као што су албански производи, каже Стефан Филиповић и додаје да
се и у повртарству осети повећање цене производње
Породица Филиповић из Кузмина
бави се пластеничком производњом
поврћа. На свом имању гаје парадајз,
краставце и паприку. Такође, у њиховој
породици постоји традиција узгајања
бостана, скоро пола века. Тренутни
мањак хране, који се помиње на свет
ском тржишту, младе пољопривредни
ке је охрабрио да увећају своју произ
водњу и надају се доброј цени.
– Одабир на културе, које имамо у
пластеницима, пао је врло лако. То су
производи који се највише купују, иако
има много повртара који са њима
раде. Најтраженије је и најисплативи
је, истовремено. Парадајз је у овом
моменту у фази цветања и заметања
плодова, а ми скидамо заперке. Кра
ставци и паприка су у фази расађива
ња. Радимо све сами претежно, али
имамо и помоћ, каже млади Стефан
Филиповић, повртар из Кузмина.
Филиповићима је ово породични
посао. Стефан са оцем, мајком и бра
том је ове године утростручио произ
водњу, а све је почело пре око пет
година. Стефан има 24 године и одлу
чио је да остане да живи на селу, јер
како је сам истакао, од малена добро
зна шта је пољопривреда и никада се
није устручавао да ради са својом
породицом.

– Планови за наредни период су
излазак на веће тржиште. До сада смо
успевали продати на митровачком
кванташу производе, а идеја је да пла
сман усмеримо на београдске, веће
пијаце, потврђује Стефан.
Имати сопствену производњу хране,
данас је спас када се све чешће гово
ри о несташицама на светском тржи
шту. Није лако, али је мање стресно,
када имате своје парче хлеба, земље
и неба.
– Надамо се добром пласману и

Први парадајз ове године

томе да ће прилике на тржишту бити
повољне. Забрињава нас отворена
трговина, односно, имамо страх да ће
тржиште преплавити увозно поврће,
као што су албански производи, каже
Стефан Филиповић и додаје да се и у
повртарству осети повећање цене
производње.
– Поскупела је земља, прихрана,
гориво, зато се надамо се да ће цена
производа, такође, бити у складу са
тим. Тренутно, поврће још увек није
пристигло за продају, па не знамо шта
да очекујемо. Активно радимо у својим
пластеницима и радни дан нам траје
од ујутру до касно поподне, објашња
ва млади Филиповић.
Када је у питању пластеничка произ
водња, предност се огледа у томе што
се у заштићеном простору осигурава
интензивна производња и ван сезоне.
Самим тим, омогућава се и већа кон
трола болести и штеточина. Пласте
ничка производња осигурава ранију
бербу и конкурентност, али захтева и
додатне трошкове. Иако су цене про
извода ране производње поврћа често
више у односу на производе са отво
реног простора, уједначеност, квали
тет и брзина плодоношења обезбеђују
добро тржиште и бољи пласман.
А. Плавшић
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Вељко Савић у комбајну

МАЛИ ПОЉОПРИВРЕДНИК, СЕДМОГОДИШЊИ ВЕЉКО САВИЋ ИЗ МАРТИНАЦА

Вози комбајн као велики

Ове недеље смо тата и ја посејали сунцокрет, а мало пре тога и кукуруз. Није ми
тешко са њим да идем на њиву, а науч
 ио сам и да возим комбајн, каже седмогоди
шњи Вељко Савић
Да деца у сеоским средина
ма науче да баратају пољо
привредном механизацијом
још у раном детињству, потвр
ђује и мали пољопривредник
Вељко Савић из Мартинаца.
Иако је ученик првог разреда
основне школе, што значи да
има само седам година, још у
предшколском узрасту је први
пут упалио комбајн и трактор.
Вози и квад. Његови родите
љи кажу да је сам пожелео да
буде део пољопривредних
послова, а да отац Жељко
врло често није без њега
могао трактором да изађе из
дворишта, јер је Вељко много
плакао, уколико га не поведе
на њиву.
– Од најранијег детињства
је показивао велико интере
совање за пољопривреду.
Чим је изговорио своје прве
речи, тражио је да иде са
оцем на њиву, а први пут је
ишао на орање. Иако је тад
имао две и по године, по цео
дан је желео да буде на њиви.
Проводио је време у трактору,
а ми смо му купили и специ
јално седиште у ком је седео
и пио млеко. Веровали или
не, дешавало се и да одспава

у трактору, каже Драгана
Савић, Вељкова мајка.
Вељко воли да помаже и
својој мајци и оцу. Ништа му
није тешко и често их запитку
је око њихових редовних
пољопривредних обавеза.
– Иако је још мали, много
тога је научио. Рецимо, мени
помогне тако што ми укључи
мешаону за сточну храну, зна
где је који тастер и чему слу
жи, наравно, све уз наш над
зор. Када хранимо свиње, иде

Драгана Савић

са мном, помаже нам да сипа
мо гориво у механизацију или
семе за сетву. Нама таква
помоћ није потребна, нарав
но, да супруг и ја то све може
мо сами, али поштујемо дете
тову вољу и жељу да буде
део свега онога што се ради у
једном домаћинству, рекла је
Драгана.
Она додаје да је и њој то
било изненађујуће што се
Вељко одмалена веома инте
ресује за пољопривреду, а

сада већ привлачи пажњу и
комшија који су сазнали за
Вељкова интересовања.
– Ове недеље смо тата и ја
посејали сунцокрет, а мало
пре тога и кукуруз. Није ми
тешко са њим да идем на
њиву, а научио сам да возим
комбајн. Ни то није тешко,
довољно је да се окрене
кључ, поред се налази упра
вљач и служи за померање
комбајна како ја желим. Не
знам зашто то толико волим,
али кад порастем желео бих
да будем прави пољопри
вредник. Све послове са
татом волим да радим и
немам омиљени задатак,
испричао је дечак Вељко
Савић.
Вељко је вредан ученик и
како сам каже, слуша своју
учитељицу Зору, а и она њега.
Воли да иде у школу и да се
дружи са другарима из оде
љења. Пракса му је да се
пресвуче по доласку из шко
ле, учествује у кућним посло
вима, а онда када је „радни
дан“ завршен, остане му
довољно енергије за домаће
задатке.
Александра Плавшић
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ДИРЕКТОРКА „УРБАНИЗМА“ ОСВАЈА ПЛАНИНСКЕ ВРХОВЕ

Мирјана Вашут
сања Анде и Хималаје!

Хималаји

Због повреде сам
стигла до висине
од 6.220 метара,
али као да сам
освојила свет.
Само присуство на
тој магичној плани
ни је апсолутно
неописиво! Чини
да се осећате без
гранично моћним,
али и рањивим, јер
тек тамо, док стоји
те пред Еверестом
опчињени снежном
белином, стичете
свест о томе да је
човек само перце у
васељени

Митровачка алпинисткиња
Мирјана Вашут, директорк а
„Урбанизма”  освајала је
Килиманџаро, Кавказ, Атлас
иевропскеврхове!Вративши
се са рекреативног планина
рења по Хрватској, планира
путнаАнде!
– Последњих година висо
когорскиалпинизамзаменила
сам рекреативним планина
рењем – трекингом. Финан
сијски трошкови освајања
планинских врхова  постали
сунедостижни,агодинепола
ко стижу, те сам своје старе
гојзерице заменила штикла
ма, са осмехом, њеним
заштитним знаком, започиње
несвакидашњупричунадале
копознатаМитровчанкаМир
јанаВашут,дугогодишњипро
сторнипланеруДирекцијиза
изградњу Града Сремска
Митровица, а последњих
година успешна директорка
ЈП„Урбанизам“.
Са старим животом опро
стила се сентиментално и са
пуно емоција 2011. године,
када је након освајања Атла
сасвојестарегојзерицеоста
вила трговцу у мароканском
граду Имлилу да их изнајм
љујетуристимаипланинари
ма.
– Кад сам видела како их
односикнедламијезасталау
грлу, а сузе саме потекле!
Зналасамдасестариживот
завршава, а почиње нови.

Рекреативно планинарење
има својих чари, то је чисто
хедонистичк о уживање у
мирисима, звуцима и бојама
природе и чудесних пејзажа.
Заразликуодалпинизма,где
јеувекпуностресаисвепра
ћено изузетним физичким
напорима,овојерелаксирано
пешачење, праћено друже
њем са дивним људима и
природом, уверава Мирјана,
која се управо вратила са
планинарењапоХрватској.

Љубав према природи и
планинарењузањујепочела
давно,удетињству.Најпреса
извиђачима, рониоцима, да
би се алпинизам наметнуо
као нормалан след. Живећи
увек у складу са природом,
упис на Природно – матема
тички факултет, Одсек про
сторно планирање, за Мирја
нујебиологичанизбор.
Листајући старе дневнике,
срце ју је поново одвело на
Велебит,којијеосвојиладав

Поход на Хималаје
– Те 2003. године, војво
ђанскаекспедицијаусаставу
Андор Лухвић из Суботице,
Миодраг Јововић из Врбаса,
Миливоје Ердељан из Новог
Сада,ГоранФерланизРуме
и ја крећемо на Хималаје.
Како се у Непалу плаћају
дозволе, а на сваки врх се
пење по различитој цени,
одлучилисмосезаБарунце
на 7.129 метара надморске
висине.Тежак,ајефтинврх,
јер смо паре морали чувати
за даљи развој експедиције
на Еверест. Сваког од нас
укупнитрошковипењањана
Барунце, са трошковима
пута до Хималаја, коштали
су око 8.000 евра, док сам
Еверест изискује недости
жних 35.000 евра, прича
Мирјана.

Какокаже,већдругогдана
успона десио пех да јој,
услед незгодног пада, пукне
лигамент и напрсне мени
скус.
–Збогповредесамстигла
до висине од 6.220 метара,
аликаодасамосвојиласвет.
Самоприсуствонатојмагич
ној планини је апсолутно
неописиво! Чини да се осе
ћате безгранично моћним,
алиирањивим,јертектамо,
док стојите пред Еверестом
опчињениснежномбелином,
стичете свест о томе да је
човек само перце у васеље
ни.Аондаугледатеускутра
кужутеземље,којавијугака
подножјуисрцевамубрзано
закуца, јер знате да тај пут
води кући, онима који вас
чекајуикојеволите.
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ССТШ „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“ РУМА

Успех на ракетном
такмичењу

Мирјана Вашут
Учесници такмичења

Најусамљенија
планина на свету

Килиманџаро

После обиласка свих
већих планина са простора
бивше Југославије, уследи
ло је освајање Кавказа, да
би потом 2002.године пао и
Укуру Пик, врх Килиманџара
„најусамљеније планине на
свету, која са снежним пади
нама израња из зеленила
саване“.
Африку ће, како каже,

памтити по незаборавном
сафарију, Масаи племену,
те невероватно издржљи
вим Чага црнцима, водичи
ма на Килиманџаро, међу
којима је упознала и правог
обожаваоца Југославије,
који је на течном српском
узвикивао:’ „Тито – Њерере,
Дуб ровн ик,
ћев апч ић и,
Сарајево!“

не 1980. године. На пут ужи
вања кренула је са посинком
Андрејем, уз дружење са пла
нинарима из Новог Сада.
– Море и планина, небо и
земља, шетња са драгим
људима, алпинистима по
голом отоку Пагу! Ништа леп
ше на свету целом! Потом је
уследио успон „Сто жена на
Мосору“, планини изнад пре
лепог Сплита, коме сам се
вратила након толико година.
Симболик а бројева, са 32
године освојила сам Мосор, а
сада му се враћам након 32

године!, прича пуна утисака
са недавног путовања.
Чаробни Анди и неосвојени
врх Аконгаква, сан је који ће
ускоро осварити. Али, не екс
педицијски, већ опуштеним
планинарењем и ужитком,
који је испланиран за 24.
март, али због је због епиде
мијске ситуације одгођен.
– Надам се да ће Чиле,
Перу и Боливија до краја
године широм отворити врата
за туристе. Дотле отворених
очију сањам Анде, каже Мир
јана.
Нарциса Божић

Нац ио н алн о
„CanS at“
ракетно такмичење, које је
било и квалификација за кон
тинентално WCRC такмиче
ње у Италији, одржано је 8. и
9. априла  на спортском аеро
дрому у Великим Радинцима,
а организовао га је
Комитет за развој свемир
ског програма Србије. На
овом такмичењу су учество
вале и две екипе из Техничке
школе „Миленко Брзак Уча“
из Руме, као и четири из Вра
ња и једна екипа из Бечеја. У
свакој екипи је било по пет
такмичара, док је ментор
тима био професор информа
тике Игор Томић.
Током такмичења, тимови
су имали задатак да обаве
две мисије: лансирање воде
не ракете без „CanSat – а“ и
лансирање ракете на чврсто
гориво са „CanSat – ом“ /мали
аналогни сателит/.
У тиму Техничке школе су
били ученици треће године
машинског и електросмера,
тако да се они могу такмичити
и наредне године, али са
искуством које су стекли на
овом првом такмичењу. Они
су постигли изузетан успех и
задовољили квалификациону
норму и тако су стекли право
да представљају Србију на
континенталном такмичењу у
Италији.
– Констатовали смо које су
нам предности, а које грешке
морамо да исправимо. Ово је
наше прво такмичење, нисмо
очекивали да ћемо остварити
норму за Италију, јер су друге
екипе много искусније од нас
и бар три до четири године у
предности у односу на нас. За

сада није познато када ће се
такмичење у Италији органи
зовати,   а на нама је да се
снађемо за новац како бисмо
успели да одемо тамо. Захва
лио бих се свим ученицима и
професорима који су нам
помагали на овом пројекту –
рекао је  професор информа
тике Игор Томић.
Урош Кнежевић је био члан
екипе и он је ученик треће
године на смеру   машински
техничар за компјутерско кон
струисање.
– Припреме за такмичење
су трајале око три месеца.
Хтели смо да научимо нешто
ново, што нам је до сада било
прилично непознато. Буквал
но смо све правили од почет
ка ‑0 постоље за ракете, раке
те, сателит... Овак ав успех
нисмо очекивали, а надам се
да ћемо успети да одемо у
Италију – каже Урош.
Алекса Малбашић је ученик
треће године на смеру елек
тротехничар рачунара.
– За нас је ово све било
ново, јако смо задовољни што
смо успели да се пласирамо
за међународно такмичење у
Италији и да тамо предста
вљамо Србију. Наравно, ако
успемо да обезбедимо сред
ства да нас оволико оде –
истиче Алекса Малбашић.
Екипе Техничк е школе
„Миленко Брзак Уча“ су чини
ли Славко Поповић, Урош
Ерцеговац, Алекса Малба
шић, Вукашин Крнић, Јован
Павловић, Душан Планинац,
Јасмина Шивољицки, Јован
Божић, Урош Кнежевић и
Милош Младеновић.
С. Џакула
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ИЗ ПРОШЛОСТИ РУМЕ ...

Румски соколи

У Руми, у периоду од 1905.
до 1944. године, деловала су
три гимнастичарска друштва:
„Хрватски соко“, „Српски соко“,
Немачко – гимнастичарско
друштво.
Хрватски соко основан је 31.
маја 1905. године. Његова
споменица носи мото: „У
десници снага, у срцу одва
жност, у мисли домовина“.
Први старешина био је Матија
Зима, шеф Поште, секретар,
Арнолд Шрајер, учитељ, вођа
Јоцо Левачић, порески чинов
ник. Друштво је за вежбање
користило просторије школе
„Краљ Петар I Велики Ослобо
дилац“ до 1912. године. Управ
ни одбор „Сокола“ 1906. годи
не доноси одлуку да се изгра
ди Хрватски дом. У моменту
градње, носилац и инвеститор
био је „Хрватски соко“, који са
још пет хрватских породица
купује плац од властелинства
Пејачевић на углу улице Вели
ки сокак и Бадањачке (данас
улице Главна и Владимира
Назора). Плац величине 3,5
јутра коштао је 18,5 хиљада
круна, а целокупна изградња
Дома стајала је 75. хиљада
круна.
Хрватски дом завршен је
1912. године. Изнад улазних
врата, на фасади стајао је
велики натпис „Хрватски дом“.
Такође, на фасади са леве и
десне стране стоје мотиви из
песме Чика Јове Змаја „Деда и
унук“. Изнад натписа „Хрват
ски дом“ стајала је статуа
сокола раширених крила. За
време Првог светског рата,
Дом није радио, јер се у њему
налазила војна болница. Тада
су и уништене све справе за
вежбање.
Прва седница после рата
одржана је 30. децембра 1918.
године, а на седници од 31.
августа 1919. године дозвоља
ва се „Српском соколу“ да
може три пута недељно
вежбати у дворани „Хрватског
сокола“, да се једна трећина
трошкова расвете и пола тро
шкова плате подворника, сама
употреба справа остаје бес
платна.
На седници од 12. септем
бра 1920. године под председ
ништвом Алберта Ловашића
донета је одлука да Хрватски
дом, као власништво „Хрват
ског сокола“ пренесе на све
хрватске културне институци
је: Хрватска сељачка задруга,
Хрватска ратарска читаоница,
Хрватска читаоница, Хрватско

Српски соколи

„Српски соко“ је основан 19. маја 1905. године са циљем
ширења соколске идеје. Био је међу првим соколским дру
штвима основаним у овим крајевима. На оснивачкој скупштини
изабрани су Жарко Миладиновић као старешина, Душан Попо
вић, његов заменик, др Младен Симоновић, вођа. Друштво је
вежбало у дворани државне основне школе „Краљ Петар I
Велики Ослободилац“, а неко време користило је и справе
„Хрватског сокола“ и салу. Соколско друштво са више стотина
чланова учествовало је на слетовима у Београду, Скопљу,
Љубљани, Сарајеву, Загребу, а пет његових чланова на слету у
Паризу

Немачко гимнастичко друштво

певачко друштво „Јединство“
и Соко друштво за тјеловежбе.
На седници Управног одбо
ра од 15. маја 1949. године
донесена је одлука да се иде у
ликвидацију Кредитне хрват
ске сељачке задруге, а Хрват
ски дом као нераспоређена
имовина прелази у власни
штво Народноослободилачког
одбора Општине Рума. Реше
њем од 23. јула 1950. године
НОО Руме, Дом се преноси у
трајно власништво Југосло
венске народне армије. На
седници Скупштине општине
Рума одржаној 30. августа
2019. године, тадашњи пред
седник Општине Рума, госпо
дин Слађан Манчић обаве
стио је одборнике да ће до
краја те године бити завршени
преговори о куповини зграде
Дома Војске Србије и да ће
Општина обновити тај објекат.
„Српски соко“ је основан 19.
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маја 1905. године са циљем
ширењасоколскеидеје.Биоје
међу првим соколским дру
штвима основаним у овим
крајевима.Наоснивачкојскуп
штини изабрани су Жарко
Миладиновић као старешина,
Душан Поповић, његов заме
ник, др Младен Симоновић,
вођа. Друштво је вежбало у
дворани државне основне
школе „Краљ Петар I Велики
Ослободилац“, а неко време
користило је и справе „Хрват
ског сокола“ и салу. Соколско
друштвосавишестотиначла
новаучествовалојенаслето
вима у Београду, Скопљу,
Љубљани, Сарајеву, Загребу,
апетњеговихчланованасле
тууПаризу.
Године, 1938. „Соколи“
добијајусвојдомуОрловиће
вој улици, касније „Партизан“,
који је само до пола био
завршен.ЦеопројекатСокол
ског дома био је пре рата
изложен у продавници мешо
вите робе (шпецерај) Браће
Весковић, иначе пред рат,
Весковићи су били најбољи
соколи. Покојни Чика Милош
Воркапић сачувао је заставу
југосоколаионјебиоједанод
виђенијихсоколаша.
Зграда Српског сокола сру
шена је седамдесетих година
прошлогвека.
Немачк о гимнастичарско
друштво у Руми, први савез
оваквеврстеуСрему,основа
но је 10. септембра 1905.
године са геслом „У здравом
телу,здравдух“.ОснивачДру
штва био је индустријалац
АлександарРиг(власникмли
на „Браћа Риг“), а први пред
седн ик друш тва Стефан
Ташнер (фабрика за израду
грађ ев инс ког
матер ијал а
„Ташнер“). До изградње турн
– сале, која се налазила на
углу улице Гргурове и Улице
Светог Ивана (данас улице
Партизанска и ЈНА), вежбало
сеусали„Бадеровегостиони
це“.
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Хрватске соколарице 1912. године

Хрватски дом завршен је 1912. године. Изнад улазних врата,
на фасади стајао је велики натпис „Хрватски дом“. Такође, на
фасади са леве и десне стране стоје мотиви из песме Чика
Јове Змаја „Деда и унук“. Изнад натписа „Хрватски дом“ стаја
ла је статуа сокола раширених крила. За време Првог светског
рата, Дом није радио, јер се у њему налазила војна болница.
Тада су и уништене све справе за вежбање
Друштвене вежбе су се
одвијале на плацу за јахање
науглуВрдничкеиСтеванове
улице (данас улица Вељк а
Дугошевића). Бивши стадион
„Словена“, где је данас Дом
здравља је био немачки турн
– плац, на коме су Немци
организовали слетове. То је
биоуређенпросторсаодржа
ваномживомоградом.
Данас су Руми, да нас под
сећа на некадашње румске
соколе,осталесудвеграђеви
не:Хрватскидом,власништво
ОпштинеРумаиНемачкатурн
–сала,приватновласништво.
Марко Мијић

Немачко гимнастичарско друштво у
Руми, први савез овакве врсте у Срему,
основано је 10. септембра 1905. године са
геслом „У здравом телу, здрав дух“. Осни
вач Друштва био је индустријалац Алек
сандар Риг (власник млина „Браћа Риг“),
а први председник друштва Стефан
Ташнер (фабрика за израду грађевинског
материјала „Ташнер“). До изградње турн
– сале, која се налазила на углу улице
Гргурове и Улице Светог Ивана (данас
улице Партизанска и ЈНА), вежбало се у
сали „Бадерове гостионице“

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ
Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650002, 650118

HRISTOS VASKRSE
VAISTINU VASKRSE!
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Плеј оф група:
Војводина – Напредак 2:0;
Раднички Ниш – Вождовац 0:0;
Чукарички – ТСЦ 2:3; Црвена
Звезда – Партизан 0:0.
Плеј аут група:
Спартак ЖК – Нови Пазар
1:3; Колубара – Металац 2:0;
Радник – Раднички 1923 1:1;
Младост – Пролетер 0:0.

Плеј оф група:
Јавор Матис – Железничар
1:1; ИМТ – Раднички СМ 5:0;
Инђија – Младост НС 1:2; ОФК
Жарково – Лозница 1:0.
Плеј аут група:
Будућност – Златибор 1:1;
Мачва – Тимок 1919 1:0; Рад –
ОФК Бачк а 2:0; Графичар –
Кабел 5:0.

Врдник: Рудар – Фрушкого
рац 1:4; Обреж: Граничар (О) –
ПСК 5:1; Крушедол: Крушедол
– Јединство 2:0; Сремски
Михаљевци: Срем – Напредак
7:0; Буђановци: Младост – Хај
дук 1932 2:4; Чортановци: ЧСК
– Шумар 0:2; Полет је био сло
бодан.

Ердевик: Ердевик 2017 –
ОФК Бачинци 1:1; Лаћарак:
ЛСК – Обилић 1993 1:3; Срем
ска Рача: Срем – Змај 2:1;
Вишнићево: Хајдук – Фрушка
Гора 5:0; Бикић До: ОФК Бикић
– Зека Буљубаша 1:3; Бешено
во: БСК – Јединство 2:0; Ада
шевци: Граничар (А) – Грани
чар (К) 0:2.

01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Чукарички
04. ТСЦ
05. Војводина
06. Вождовац
07. Раднички
08. Напредак
09. Младост
10. Радник
11. Колубара
12. Спартак
13. Раднички
14. Пролетер
15. Н. Пазар
16. Металац

01. Младост НС
02. Инђија
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
15. ОФК Бачка
16. Кабел

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

01. Хајдук
02. Јединство
03. Гранич. (К)
04. Обилић
05. Зека Буљ.
06. ОФК Бикић
07. БСК
08. ЛСК
09. Гранич. (А)
10. ОФК Бачин.
11. Ердевик
12. Змај
13. Срем
14. Ф. Гора

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

26
25
14
12
12
11
9
10
10
8
11
9
8
8
6
7

4
5
12
8
6
8
14
7
7
13
4
7
7
6
10
6

1
1
5
11
13
12
8
14
14
10
16
15
16
17
15
18

79:17
68:10
50:30
47:43
40:40
41:37
32:33
31:38
38:44
25:32
34:56
36:52
28:51
23:49
28:50
36:54

82
80
54
44
42
41
41
37
37
37
37
34
31
30
28
27

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

17
17
15
15
14
13
13
11
11
11
10
9
8
9
6
1

9
7
12
8
10
7
6
8
9
5
8
9
11
6
15
6

5
7
4
8
7
11
12
12
11
15
13
13
12
16
10
24

37:18
49:31
47:23
43:32
54:30
39:34
36:32
29:27
27:37
49:43
30:34
31:42
29:36
29:36
22:32
12:76

60
58
57
53
52
46
45
41
42
38
38
36
35
33
33
9

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Бечеј: Бечеј 1918 – ОФК
Кикинда 4:2; Стара Пазова:
Јединство – Омладинац 2:1;
Бачка Паланка: Стари Град –
Раднички 1912 3:1; Панчево:
Динамо 1945 – Текстилац 3:2;
Адорјан: Тиса – Феникс 1995
0:3; Зрењанин: Раднички (З) –
ОФК Вршац 2:3; Сакуле: Борац
(Са) – Хајдук 1912 3:1; Шајкаш:
Борац (Ш) – Први Мај 0:0.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
12
11
11
11
10
9
10
8
8
7
7
7
6
6
5

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

2
5
5
6
8
6
7
9
8
9
11
13
13
13
13
15

44:19
39:30
30:14
42:23
31:27
22:25
42:28
36:28
19:22
33:36
24:34
29:38
23:38
33:46
27:43
17:40

50
41
39
38
36
36
33
33
30
29
25
23
23
21
21
17

37:15
45:20
32:20
33:18
20:16
39:27
30:22
27:33
22:22
29:37
31:35
18:23
20:28
16:41
23:40
18:43

46
41
40
39
36
34
33
31
30
29
27
25
21
21
17
17

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Шид: Раднички (Ш) – Дунав
0:2; Бачки Јарак: Младост –
Доњи Срем 2015 1:0; Беочин:
Цемент – РФК Н.С. 1921 0:3;
Нова Пазова: Раднички (НП) –
Слога (Е) 0:2; Салаш Ноћајски:
Будућност – Подунавац 0:1;
Дивош: Хајдук – Слога (Т) 3:1;
Доњи Товарник: Слобода –
Ветерник 2:3; Руменка: Једин
ство – Индекс 3:0.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13
11
12
11
10
10
9
9
9
8
8
6
5
6
4
4

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

2
3
6
5
6
8
7
9
10
9
11
9
11
13
13
13

Рума: Словен – Напредак
5:1; Мачванска Митровица:
Подриње – Сремац (В) 2:2;
Добринци: Сремац (До) – Фру
шкогорац 1:2; Витојевци: Пар
тизан – Раднички (И) 2:1; Мар
тинци: Борац (М) – Слога (В)
2:0; Љуково: Љуково – Желе
зничар 0:2; Кленак: Борац (К) –
Сремац (Дч) 3:0; Голубинци:
Јадран – Хајдук 4:2.

16
14
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
0

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

0
2
7
5
8
9
6
9
8
11
10
11
18

55:4
48:10
52:26
45:27
36:31
31:32
24:28
29:33
42:35
22:52
19:32
13:35
12:83

49
43
33
32
28
25
25
23
21
19
17
17
0

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
14
13
12
12
10
7
7
6
6
5
6
4
1

1
2
3
6
2
3
2
1
1
1
4
0
0
0

1
3
3
1
5
6
10
11
12
12
10
13
15
18

73:7
38:14
42:16
36:16
43:17
38:23
38:55
24:32
26:42
27:49
22:48
31:49
14:35
14:63

52
44
42
42
38
33
23
22
19
19
19
18
12
3

8
8
8
8
8
8

5
4
4
3
1
0

3
3
1
3
2
2

0
1
3
2
5
6

25:9
17:10
11:5
26:18
9:26
5:25

18
15
13
12
5
2

10
10
9
9
9
10
9

8
6
5
5
4
1
1

1
1
1
1
1
1
0

1
3
3
3
4
8
8

48:14
39:19
17:18
17:22
25:15
14:40
9:41

25
19
16
16
13
4
3

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Група А:
Јарак: Сремац (Ј) – ОФК
Босут 0:1; Сремска Митрови
ца: Митрос – Слога (З) 7:2;
Велики Радинци: Борац (ВР)
– Борац (Р) 2:2.

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

Група Б:
Чалма: Слога (Ч) – Трговачки
0:2; Сремска Митровиц а:
Срем – Спарта 1:4; Шашинци:
Слобода – Напредак 2021 6:3;
Планинац је био слободан.

1. Срем
2. Трговачки
3. Планинац
4. Спарта
5. Слога (Ч)
6. Слобода
7. Напредак

Борац (ВР)
Борац (Р)
ОФК Босут
Митрос
Слога (З)
Сремац (Ј)

ОФЛ ШИД
Вашица: Напредак – Брат
ство 5:0; Шид: Једнота – Омла
динац 4:2; Моровић: Јединство
(М) – Синђелић 7:1; Илинци:
Борац – Граничар 2:1; Љуба:
Јединство (Љ) – ОФК Бингула
2:2.

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

11 10 1 0 40:4 31
11 9 2 0 42:7 29
11 5 3 3 34:13 18
11 5 2 4 27:24 17
11 4 3 4 21:25 15
11 4 2 5 20:24 14
11 4 0 7 21:38 12
11 3 2 6 15:28 11
11 2 1 8 13:37 7
11 1 0 10 14:47 3

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Цар Урош – Војводина
3:0 (прекид); Јарковци: Борац
– 27.Октобар 0:3; Ривица: Пла
нинац – Слога (К) 2:1; Нови
Сланкамен: Дунав – Слога (М)
1:0.

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

15 11 2 2 35:15 35
15 10 3 2 40:18 33
15 8 1 6 40:28 25
15 7 4 4 34:26 25
15 7 0 8 22:24 21
15 4 2 9 20:24 14
15 3 3 9 25:56 12
15 1 3 11 18:43 6

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

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

17
17
18
17
18
18
17
18
17
18
17
18
18

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
18
12
11
11
10
9
9
8
9
8
7
7
3
4
3

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

0
2
6
6
9
10
8
9
8
10
9
12
12
13
16
16

65:9
63:14
47:28
45:28
40:45
34:32
30:29
35:33
37:35
34:41
33:37
36:44
28:47
21:44
30:82
23:53

56
56
40
38
35
32
32
31
30
30
29
24
24
15
14
12

Ашања: Камени – Купиново
2:1; Сибач: Словен – Витез 1:1;
Карловчић: Ловац – Младост
1935 5:2; ОФК Брестач је био
слободан.

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

Камени
Купиново
ОФК Брест.
Словен
Младост
Витез
Ловац

7
7
6
7
7
7
7

6
5
4
3
2
1
1

0
0
0
1
0
2
1

1
2
2
3
5
4
5

18:10
23:8
27:9
11:13
11:24
5:16
8:23

18
15
12
10
6
5
4

ОФЛ РУМА
Краљевци: Јединство –
Доњи Петровци 2:6; Мали
Радинци: Фрушкогорац – Борац
(С) 2:0; Хртковци: Хртковци –
Полет 1:1.

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

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

14 12 1 1 48:12 a
14 8 3 3 34:21 27
14 7 2 5 37:35 23
14 7 1 6 37:31 22
14 3 0 11 20:45 9
14 1 1 12 21:53 4
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РАТОМИР КОПЧИЋ – БРЊА, ДОАЈЕН МИТРОВАЧКОГ ФУДБАЛА И СПОРТСКОГ
НОВИНАРСТВА

Бркијеве фудбалске
и друге приче

На спортским и професионалним путевима Ратомира Копчића – Брње биле су две
полазне и завршне тачке, Сремска Митровица и Фудбалски клуб „Раднички, „мирне
луке“ из којих је увек могао да оде а да им се ненајављено врати. Као актер и врстан
познавалац фудбалског живота у Митровици и Срему Ратко је и данас активан у
функцији фудбалског репортера у овој, готово заборављеној форми спортског нови
нарства. Свој литерарни таленат поделио је са градом који воли осмишљавајући
неке од најлепших музичких мелодија посвећених њему

Б

ројећи мирне године
пенз ио н ерс ког стаж а
Ратомир Копчић – Брња
остао је активан у спортском
животу Митровице и Срема
пратећи актуелна збивања на
нашим травнатим теренима.
Чика Брња, или како га од
миља многи зову „Брки“, важи
за једног од најбољих хрони
чара прошлости регионалног
и градског фудбалског живо
та. На интересантну играчку
и тренерску каријеру и про
фесију спортског службеника
надовезао се Ратков свестра
ни рад у медијским кућама у
којима је данас на изазовном,
помало заборављеном нови
нарском задатку у функцији
спортског репортера. Његова
директна укључења и прено
си фудбалских утакмица
зачињени су „шмеком“ старих
извештача због којих је некад
недељн о
поподн е
било
резервисано за седење крај
радио и телевизијских апара
та. У тренуцима пензионер
ске разбибриге Брки је усавр
шио свој литерарни а касније
и музички таленат. Поред
мноштва складно исписаних
спортских стихова, доказао
се као награђивани песмопи
сац и композитор предивних
тамбурашких песама посве
ћених Митровици и Срему.
На седам узастопних град
ских тамбурашких фестивала
освојио је десет вредних
награда. На спортским и про
фесионалним путевима Рато
мира Копчића – Брње биле су
две полазне и завршне тачке,
Сремска Митровица и Фуд
балски клуб „Раднички“ - 
„мирне луке“ из којих је увек
могао да оде а да им се нена
јављено врати.
Брњина фудбалска карије
ра почиње сада већ давне
1954. године када је попут
многих „Хеснераца“ постао

Радно место на позицији репортера
са фудбалског стадиона

део пионирског погона „Рад
ничког“. Као најмлађег у сво
јој генерацији прва „случај
ност“ сачекала га је већ 1958.
године када је са непуних 16
година у недостатку голмана
стао међу стативе свог тима
на куп утакмици у Врднику.
Иако је тренирао као „полут
ка“, у првом тиму „црвених“
дебитовао је као голман и
временом се усталио на тој
позицији. Већ наредне године
Митровчани су победници
тадашње митровачко -  шид
ске фудбалске лиге а убрзо

остварују и најбоље после
ратне резултате клуба. У при
лог чињеници да је „Раднич
ки“ био не само прва, већ и
истинска љубав говори и
податак да је Брња само јед
ну званичну утакмицу против
„Мачве“ у Шапцу бранио за
екипу „Срема“ после чега је
напустио митровачки ривал
ски клуб у који су многи желе
ли да оду јер је својевремено
имао један од бољих тимова
у југословенском фудбалу.
Изузев тада младог Копчића,
цео пионирски тим клуба из

Хесне дефинитивно је обукао
„црно-беле“ дресове „Срема“.
–Три пута сам позиван и
одлазио сам у „Срем“ али јед
ноставно нисам могао да
останем и да се ту задржим.
Ја сам одрастао на „Раднич
ком“ и кад тако волиш један
клуб не можеш да играш или
браниш за други клуб а
мислиш на свој омиљени
клуб. Први пут су ме звали
док сам био пионир јер је тада
основана Млада фудбалска
лига у којој су били „Партизан“
и „Звезда“, каже Брња Копчић
који је стрпљиво чекао шансу
да у „Радничком“ лакше дође
до првог тима.
Међу играчима који су тада
прешли у „Срем“ је био и
његов клупски друг и прија
тељ Милутин Петковић - Кри
ка, касније један од најистак
нутијих играча овог клуба који
је кумовао Ратомировом
данашњем надимку. Брња му
није остао дужан па је и он
њему наметнуо надимак.
–На једној утакмици под
млатка „Срема“ ја сам бранио
и ми смо водили 9:0. У једном
моменту ја до мене је дошла
лопта, па сам покушао да
изведем егзибицију и предри
блам нападача противник а.
Примили смо гол. Мој саиграч
Петковић био интересантан,
чврст и енергичан играч. Она
ко љут, он се затрчи према
мени и уместо да каже - 
„брљо“, јер сам очигледно тим
дриблингом забрљао, он изго
вара „брњо“ и ја заувек оста
дох Брња. Стицајем околно
сти и ја сам се реванширао
њему. Пошто је имао нешто
„ситнији“ глас ја сам му једном
приликом добацио нешто у
стилу „шта крикиш“, уместо
„шта крештиш“ и он је постао
Крика до краја живота, каже
наш саговорник.
Пре него што је своју гол
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манску каријеру после 13
година активног играња завр
шио у својој 29. години, Рато
мир Копчић направио је неко
лико фудбалских излета ван
Сремске Митровице. Био је на
припремама румског „Слове
на“ а позиван је у богатићку
„Мачву“ и „Инђију“. Посебно
лепа сећања везују га за игра
ње у „Радничком“ из Шида.
Неки од ових „излета“ претво
рили су се у праве авантуре.
Једна од њих је одлазак на
професионалне фудбалске
припреме у екипи „Челика“ из
Зенице када је овај босанско
херцеговачки клуб по други
пут ушао у тадашњу југосло
венску прву лигу.
–Тада је бивши тренер „Сре
ма“ Жељко Варагић прешао
из „Вардара“ у „Челик“ и
буквално у пола ноћи дошао у
Митровицу по мене и Бранка
Херцега. Бранко је остао у
„Челику“ а мој суграђанин Дра
ган Мутибарић, Бандук а из
„Партизана“ и ја после неких
десетак дана вратили смо се
из Зенице. Наиме, ја сам тада
радио у митровачком гарнизо
ну, при војсци. Пошто се ником
нисам јавио кад и где одла
зим, нисам смео тек тако да се
не појављујем на послу. Ипак
је то била војска и имао сам
оправдан страх, каже попу
ларни Брки.
Шестомесечни наступ за
екипу „Претиса“ из Вогошће,
тадашњег босанскохерцего
вачког трећелигаша, убрајамо
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Голмани Радничког Воја Ђурић, Ратомир Копчић Брки и Бошко Давидовић

у још једну фудбалску и живот
ну авантуру нашег саговорни
ка. Овом занимљивом иску
ству претходило је служење
војног рока у некадашњем
Титограду, где је Ратомир Коп
чић препознао свој новинар
ско -  медијски и списатељски
таленат. Трудећи се да себи
олакша војну службу, активи
рао се у организацији дру

штвено - спортског и културног
живота у огромном војном гар
низону. Руководио је радом
гарнизонске разгласне стани
це и тада је први пут стао пред
микрофон. По одслужењу вој
ног рока са једним од другара
седа на воз и одлази у Сараје
во. Појавио се на тренингу
тадашњег ФК „ФАМОС“, али
се претходно показао као

добар фудбалер, односно
нападач, па су се сви зачуди
ли кад је обукао голмански
дрес. У наставку сарајевске
авантуре голобради митро
вачки тек свршени војник
завршава као првотимац ФК
„Претиса“, одлично организо
ваног клуба из Вогошће иза

„Митровица нема Скадарлију“
Таленат у писању и компоновању песа
штву Ратомира Копчића – Брње. Бавио
слободно време, али је први Фестивал
2001. године у том смислу имао одлучују
фестивала његове песме десет пута су
песму и два пута за другопласирану ком
извођења Брњиних песама везује се још
– Пошто сам својевремено у свом лока
мена па сам током дана записивао неке
ушао млађи човек да купи пет литара
узео папир са мојим стиховима. Интере
рио да су стихови моји а он ме је замо
образован човек али могу да напишем
песама. Негде пред први фестивал
две карте да дођем у Позориште. Поми
звао на музички фестивал. Мора да се
у парку и да ме зафркавају кад се поја
супруга и ћерка. А тамо моја песма „Има
публике и жирија. То је била баш она
ру. Следеће године – други тамбурашки
имам трему већу него икад, трему већу
дем мојих пет-шест другара а ја се сакри
сав напет и под тремом, после извођења
тељка позива аутора песме „Да ја имам
на бину. Моји ми кажу -  „видиш да тебе
награду публике. Таман да сиђем са бине,
Водитељк а фестивал а обавеш тава
награду жирија освојила моја песма
коју многи сматрају тамбурашком химном
Од тада је све било лакше и на сваком
песму и по неку награду, завршава своју

Ратомир Копчић - Брки
Сремачка дијета
Кажите ми да л може на свету
неки Сремац да држи дијету.
Шешир доле ко може и уме
да гладује крај пушнице пуне.
Поред шунке, крвавице,
љуте сремске кобасице,
подгрејаних чварака, осушених папака.
Ту су ребра и буткице
и димљене вешалице, па кулење зрело,
То је сремско јело.
И на крају ко шака дебела,
она сремска сланиница бела.
Па сад види да л може на свету
Прави Сремац да држи дијету.
За Сремице измислили шале,
да су бесне, дебеле, па мале.
Јер од кад се чуло за дијету,
Сремице су најлепше на свету
Сремци воле кад се вино пени
па су зато ко ружа румени.
Mало дрчни а не предебели,
елегантно само попуњени

ма било је посебно откриће у стварала
се он стиховима током војске и понекад у
тамбурашке песме „Митровачка песма“ из
ћи значај. За седам година постојања овог
награђиване, чак два пуна за најбољу
позицију. За пут до овог фестивала и прва
једна интересантна прича.
лу држао продавницу вина, имао сам вре
стихове. У једном моменту у радњу је
вина. Док сам точио вино он је са стола
сује се за име аутора. Ја сам му одгово
лио да му их уступим. Ја нисам музички
текст и отпевам мелодије свих својих
„Митровачка песма“ добијем ја позив и
слим - „ма није могуће, што би мене неко
ови моји другари шале, планирају да седе
вим.“ Међутим, на фестивал оду моја
један градић покај Саве“ добија награду
песма коју сам оног дана дао композито
фестивал. Ја одлазим са две песме, али
него у својој голманској каријери. Пове
јем у последњи, сећам се, 15 ред. Онако
свих композиција ја не разумем да води
коње вране“ Ратомира Копчића да изађе
прозива“. Изађем на бину и примим
кажу ми „останите овде још који тренутак“.
публику да је награду за најбољи текст и
„Митровица нема Скадарлију“. За песму
Митровице добијам другу вредну награду.
наредном фестивалу имао сам по неку
причу Ратомир Копчић – Брки.
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кога је стајала моћна фабрика са огром
ним бројем радника.
–После једне утакмице за тим из Вого
шће, један од мојих саиграча Макић и ја
одлазимо на железничку станицу у Сара
јеву на вечеру. Тамо је његова девојка
била шефица кухиње у станичном ресто
рану. Брзи воз из Сарајева за Београд
стоји на четвртом колосеку и ја чујем глас
са разгласа да тај воз треба да крене у
правцу Београда. Онако у папучама, како
сам ту дошао после утакмице, негде
између десет и пола једанаест увече, ја
изненада решим и устанем са ресторан
ског стола, седнем у воз и крећем за
Митровицу. Чак сам морао позајмити
паре јер их нисам имао довољно. Једно
ставно, у мени се нешто преломило.
Недостајала ми је Сремска Митровица и
морао сам коначно да се вратим, каже
Ратко Копчић.
Фудбалска каријера, али и будући про
фесионални позив у једном тренутку
нашег саговорника одводе у оближњи
Шид. Овде постаје првотимац ФК „Рад
нички“ и налази запослење у некада
шњем шидском Пољопривредно -  инду
стријском комбинату где је радио као
референт за спорт и рекреацију и систе
му који је бројао 3000 радника. Фудбал
ски боравак у Шиду потрајао је три године
а радна каријера много година дуже.
Жесток ритам свакодневних путовања,
службеничког рада и тренинга приморао
је Брњу на промену спортске средине.
Услов да оде из шидског „Радничког“ био
је да доведе голмана равног себи или
бољег. Из митровачког „Радничког“ Брња
тада доводи Радета Јовичића, голмана је
који је направио значајну каријеру и оти
шао у Шибеник. Тамо је био толико попу
ларан да је био други спортиста који је
после Дражена Петровића добио стан у
овом приморском граду.
– Чим сам се вратио из Шида „ухвати
ли“ су ме моји из „Радничког“ у Сремској
Митровици на челу са Слободаном Батом
Лакатушем и поставили за тренера првог
тима. У том тренутку у тиму је било бар
шест играча старијих од мене. Како је
дошло време да се екипа мало „прочи
сти“ мени је у почетку било незгодно и
непријатно али све се завршило на најбо
љи начин. Три пута сам се враћао у своју
кућу, односно „Раднички“. Тренерски
посао сам радио још у Бачинцима и Ерде
вику. Интересантно је да као тренер пре
стајем да радим у 42. години, баш у тре
нутку када већина тренера започиње сво
ју каријеру. И место међу стативама напу
стио сам у најбоље доба, у својој 29.
години. Једноставно, усредсређеност на

СПОРТ

Ратко Копчић на тренингу Радничког

друге ствари у животу и обавезе путова
ња удаљиле су ме од наставка каријере,
закључује Ратомир Копчић - Брња чији се
спортски живот наставља кроз рад у
спортским редакцијама многобројних
медија.
Тешко је навести радио, телевизијску
или новинску кућу са којом није сарађи
вао. Посао спортског извештача, одно
сно репортер, а било је нешто што му
највише прија. Реч је о захтевном сег
менту спортског новинарства у коме се
мали број новинара добро сналази, јер је
слушаоцу неопх одно што верније доча
рати атмосферу утакмице и стање на
терену. Неретко ћете на сремским стади
онима и утакмицама митровачког „Рад
ничког“ чути Брњино гласно укључење у
„живи“ пренос „Сремског радија“, баш на
начин како су то некад чинили Радивоје
и Марко Марковић. Данашњи клинци не
сећају се времена када није било теле
визијских преноса и интернета, па је
репортер имао задатак да слушаоца

Преносио сам многе утакмице у различитим лигама.
Чак сам са некима путовао да бих радио тај посао. Са
репортерским талентом човек се рађа и врло је важно
како се слушаоцу презентује утакмица. Ја волим много
да причам и причам углавном гласно. Фокус приликом
укључења мора бити на терену а не на осталим збива
њима и небитним информацијама које одвраћају пажњу
слушаоца, каже наш саговорник који не крије да прили
ком преноса „Радничког“ осећа неку емоцију али се тру
ди да буде објективан и крајње професионалан
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поред радио апарата претвори у учесни
ка фудбалске представе коју преноси.
–Преносио сам многе утакмице у раз
личитим лигама. Чак сам са некима путо
вао да бих радио тај посао. Са репортер
ским талентом човек се рађа и врло је
важно како се слушаоцу презентује утак
мица. Ја волим много да причам и причам
углавном гласно. Фокус приликом укљу
чења мора бити на терену а не на оста
лим збивањима и небитним информаци
јама које одвраћају пажњу слушаоца,
каже наш саговорник који не крије да
приликом преноса „Радничког“ осећа неку
емоцију али се труди да буде објективан
и крајње професионалан.
Није сваки детаљ репортерског посла
пријатан. У Ратковом сећању остала је
незгодна ситуација када је на једном
финалу Купа Срема у Белегишу прили
ком „живог“ укључења, окружен домаћом
публиком, гласно оспорио захтев за
пенал у корист њиховог тима. „Љубазни“
домаћини побринули су да репортерски
сто и микрофон заврше на поду.
Међу колегама, нарочито младим нови
нарима, тешко да у овом моменту види
наследника и будућег квалитетног репор
тера, јер се по Бркијевом мишљењу, наше
спортско новинарство налази у дубокој
кризи. Младих репортера у Срему готово
да нема а и новинара је све мање.
– Изгледа да је дошло време да овај
посао раде углавном пензионери, речи су
нашег саговорника којима заокружујемо
тему о изазовима спортског новинарства.
При крају овог разговора нисмо одоле
ли да Ратка као доајена и врхунског
познаваоца фудбала не замолимо да упо
реди ову игу некада и сад.
– Фудбал је фудбал, без обзира кад се
и како играо. Раније се играло спорије
али је фудбал био лепши. Данас се игра
жустро и снажно. У сваком периоду посто
јали су добри играчи и они су као „звезде“
привлачили публику. Лепота фудбала је у
добрим потезима и добрим играчима.
Другачији је и данашњи начин тренинга
где се инсистира на неким другим ствари
ма и многи играчи не сазревају довољно
у фудбалском смислу. Често не савладају
ни основне техничке вештине без којих се
не може играти озбиљан фудбал. Данас
се фудбал много брже напушта и зато
што играчи имају много других разонода и
више новца а није ретко да се родитељи
умешају сматрајући да свако може да
постане Пеле или Меси. Уосталом, фуд
бал се у моје време играо из љубави. Чак
су играчи у Првој југословенској лиги
играли за радио апарат или ново одело.
Ми о великом новцу нисмо ни размишља
ли а данас и код ангажовања просечног
играча прво причаш о новцу. Једностав
но, у игри су новац, велики трансфери и
фудбалски менаџери, оцењује наш саго
ворник, са жељом да у години стогоди
шњег јубилеја похвали стање у ФК „Рад
нички“.
Копчић сматра да је уз подршку мини
стра Недимовића митровачки клуб дошао
у врх српског фудбала. Једино што му је
жао јесте најава нове локације будућег
стадиона, јер сматра да би изградња
фудбалског стадиона ван града било
лоше и крајње неповољно решење.
Дејан Мостарлић
Фото: Приватна архива Р. Копчић
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ФК „ИНЂИЈА“

Пораз у дербију кола

ФК „Инђија“ Инђија – ФК „Младост ГАТ“ Нови Сад 1:2 (0:1)

ФК „Инђија“: Чупић, Вукај
ловић, Ковачевић, Десанчић,
Јовановић, Игњатовић, Ђурић
Стефан, Недељковић Никола,
Бојовић, Бађи, Стојановић.
Играли су још: Србијанац, Жа
кула, Вукчевић, Милосављев.
Тренер: Милан Куљић.
ФК „Младост“ ГАТ: Милоје
вић, Илић Милијан, Поповић,
Димитров, Караћ, Видаков,
Ожеговић, Мијић, Секулић,
Илић Немања, Севић. Играли
су још: Савановић, Петровић,
Гојков. Тренер: Љубомир Ри
стовски.
Пред око 700 гледалаца на
стадиону „Тојо Тајерс арена“
у Инђији је одигран меч првог
кола плеј – офа Прве лиге Ср
бије у којем су се састале пр
вопласирана „Инђија“ и друго
пласирана „Младост ГАТ“ из
Новог Сада. Већ у 10. минуту
меча припретили су гости пре
ко Димитрова, који је шутирао
са неких десет метара, али
голман Чупић добро интер
венише. Три минута касније
добра акција зелених, Бађи
оставља лопту за Десанчића,
али он шутира далеко преко
гола. Први гол виђен је у 26.
минуту. Поповић после аси

Пораз „Инђије“ у дербију кола

стенције Севића доводи госте
у вођство, 0:1.
У 58. минуту гости појачава
ју вођство на 0:2. После гре
шке домаће екипе лопта до
лази до Видакова који излази
сам пред Чупића и рутински
постиже погодак. У 77. минуту
сусрета виђен је одличан цен
таршут Србијанца, Жакула

ДРЖАВНО ЈУНИОРСКО
ПРВЕНСТВО

Џудистима
„Сирмиума“
две медаље
На Првенству Србије у џудоу за
јуниоре које је протеклог викенда, 17.
априла 2022. године одржано у бео
градској дворани „Шумице“ у конку
ренцији 165 такмичара и 57 клубова
најуспешнији је био Џудо клуб „Пар
тизан“ чији су такмичари освојили
два злата, четири сребра и три брон
зе. Џудо клуб „Сирмиум“ из Срем
ске Митровице у јакој конкуренцији  
освојио је две медаље и петнаесту
позицију у укупном клупском пласма
ну. Огњен Трогрлић је у категорији до
81 килограма освојио бронзу а исто
одличје припало је и Катарини Трећа
ковић у категорији преко 78 килогра
ма. Милица Манојловић је била пета
у конкуренцији до 70 килограма.
Председник клуба Велимир Вуко
лић презадовољан је оствареним
резултатима јер су ови такмичари
први пут у јуниорској конкуренцији.
Катарина је носилац државне меда
ље у кадетској конкуренцији а Огњен
који је у клубу од своје седме године
освајао је одличја у свим узрасним
категоријама.

главом шутира, али сигуран
погодак спречава голман Но
восађана. Инђинчани смањују
предност осам минута касни
је, када је судија свирао пенал
за домаћина. Милијан Илић је
направио фаул за најстрожу
казну, а сигуран са беле тачке
је био је Владан Милосављев,
после чијег поготка је пост

ваљен и коначан резултат на
овом сусрету, 1:2.
Након 31. кола Прве лиге
Србије ФК „Младост ГАТ“ је
преузео лидерску позицију на
табели са 60 бодова. У наред
ном колу „зелено – бели“ го
стују ФК „Железничар“ из Пан
чева, а тај сусрет игра се 21.
априла.
М.Ђ.

ЖРК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Нерешено са „Медицинаром“

Нерешено у Шапцу

Рукометашице инђијског „Железничара“
у оквиру 20. кола АРКУС лиге Србије го
стовале су екипи „Медицинара“ из Шапца.
Сусрет је завршен нерешеним резултатом,
29:29. Рукометашице из Инђије имале су
предност од 16:18 на крају првог полувре
мена, да би у другом делу сусрета биле,

углавном, егал. Инђинчанке су се бориле
на терену и заслужено донеле бод кући.
За најбољег играча утакмице проглашена
је голманка „Жеље“ Јована Васиљковић.
Након 20. одиграног кола рукометашице
„Железничара“ налазе се на трећем месту
на табели АРКУС лиге са 31 бодом. М.Ђ.
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ЗЕБЊА МИТРОВАЧКИХ ОДБОЈКАША ОКО РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА

Осмо место не гарантује
останак у лиги

Пратећи утакмице митровачке мушке одбојкашке екипе извештавали смо о персонал
ним проблемима који су из утакмице у утакмицу приморавали стручни штаб да покуша
са „бацањем у ватру“ младих и недовољно искусних, углавном кадетских играча. Они
су у једном тренутку наговештавали да њих може да се рачуна, да би у другом делу и
на крају самог првенства, поједини кадети својим односом према обавезама и клубу у
доброј мери изгубили поверење шефа стручног штаба „Срем Итона“ Зорана Ковачића
У последњем првенственом
колу Друге мушке републичке
одбојкашке лиге – Север, екипа
ГОК „Срем Итон“ поражена је од
новосадске „Војводине 3“ резул
татом 3:2, тако да је такмиче
ње у овом одбојкашком рангу
завршила на осмој позицији.
С обзиром на низ неповољних
околности које су сремскоми
тровачке одбојкаше пратиле од
почетка минуле сезоне, оства
рени пласман у конкуренцији 12
екипа није у суштини тако лош,
с обзиром да се екипа „Срема“
и у претходне две године дру
голигашког надметања стабил
но „држала“ средишњег дела
табеле.
Оно што у овом тренутку јесте
проблем односи се на чињени
цу да је због великих трошкова
у Другој лиги „Север“ најављена
њена реорганизација, при чему
би само шест најбоље пласира
них екипа из ове сезоне наста
вило такмичење у овом рангу,
док би преостале екипе испале
и биле прекомандоване у ново
формирану лигу која би имала
вероватно регионални карактер
а њен назив још није познат.
У клубу се тренутно сумира
учинак у минулој сезони и праве
планови за наредни такмичар
ски циклус. Под условом да се
„сложе и поклопе све коцкице“
амбиције за пласман у првен
ствени врх у следећој сезо
ни биле би реалније. Пратећи
утакмице митровачке мушке
одбојкашке екипе извештавали
смо о персоналним проблеми
ма који су из утакмице у утакми
цу приморавали стручни штаб
да покуша са „бацањем у ватру“
младих и недовољно искусних,
углавном кадетских играча. Они
су у једном тренутку наговешта
вали да њих може да се рачу
на, да би у другом делу и на
крају самог првенства, поједи
ни кадети својим односом пре
ма обавезама и клубу у доброј
мери изгубили поверење шефа
стручног штаба „Срем Итона“
Зорана Ковачића.
Кроз разговору са тренером
Ковачићем начинили смо кратак
хронолошки осврт на околности
које су од јесени 2021. године
пратиле „Сремове“ одбојкаше.

Одбојкаши Срем Итона са тренером Зораном Ковачићем (Извор ГОК Срем Итон)
По речима првог човека стру
ке, већ средином септембра
екипу неочекивано напушта
либеро Срђан Бугариновић
који је претходно тренирао и
радио са тимом, што је захте
вало нека изнуђена решења.
Из екипе су убрзо, после неко
лико првенствених кола изашли
примач Никола Лазаревић и
средњи блокер Урош Ђорђић.
Током наступа у лиги уследила
је озбиљна повреда кандида
та за репрезентацију и важног
играча „Срем Итона“ Владими
ра Ћорића на утакмици у Шиду.
Повреда ручног зглоба удаљи
ла је младог кадета два месе
ца са терена. Када су у екипи
и стручном штабу Митровчана
помислили да је овим пеховима
крај уследио је још већи шок јер
је у првом сету утакмице у Бачу,
пред крај првог дела првенства
капитен Јован Ковачић поло
мио прст. Двомесечно одсуство
првог дизача екипе итекако се
осетило а муке су се настави
ле када је други резервни дизач
Бојан Петковић доживео исту
повреду пред почетак другог
дела сезоне. На захтев трене
ра Ковачића у зимској паузи
ангажован је Зоран Алексић,
играч који је раније наступао
за „Срем“ и као дизач, односно
средњи блокер оправдао је оче
кивања. На половини пролећ

ног дела првенства повредио се
и либеро Немања Бабић, захва
лан и универзалан играч који је
на захтев тренера квалитетно
одиграо више позиција у тиму.
Поменимо да су већ у првих
неколико првенствених кола
корона вирусом били инфици
рани тренер Ковачић, Огњен
Љубишић и капитен Ковачић.
Уз то, поједини играчи „Срем
Итона“ везани су обавезама
на факултетима а неки од њих
имају и активан радни однос.
–У досадашњим такмиче
њима када су из лиге су испа
дале једна или две екипе ми
би смо имали сигурну позици
ју, али овај стицај околности
може допринети да, на жалост
не останемо у лиги. Евидентно
је да смо од почетка првенства
имали низ нежељених ситу
ација које су се одражавале
на сам састав и игру екипе. Ја
сам као тренер практично на
свакој утакмици тражио најбо
љу комбинацију и решење. За
мене је то била отежавајућа
околност и велики терет. Током
сезоне смо били у позицији да
се боримо за то шесто место
али смо забележили и неколи
ко неочекиваних киксева, попут
оних против „Стражилова“ или
„Дунав волеја“. У нашој еки
пи увек је било младих играча
којима дајемо шансу и то је на

неки начин наша судбина, као
и већине малих клубова. Подр
жавамо децу која стасавају у
нашој одбојкашкој школи. Екипе
које су се бориле за прво место
у овој лиги практично немају
млађе категорије. Ми смо се са
најбољим екипама у лиги добро
носили и увек били на неколико
поена разлике али нисмо имали
играча који би квалитетно завр
шавао поене и сетове, каже
тренер Зоран Ковачић који се
нада добрим потезима управе
клуба на основу извршене ана
лизе.
То подразумева да се косту
ру тима у коме би евентуално
остали Тривунчић и Алексић
прикључе три до четири пио
нира али и да се размотри да
ли су поједини кадети који су
тренера Ковачића прилично
разочарали, вољни и спремни
да преузму одговорност игра
ња у првом тиму. Ово су усло
ви да „Срем Итон“ у новом
такмичарском рангу „појури“ ка
првом месту. Што се тиче рада
са најмлађима школа одбојке
„Мој први смеч“ коју води Јован
Ковачић у „Бајићевој“ основној
школи тренутно броји 16 -  17
клинаца а многи од њих већ
су „инфицирани“ одбојкашком
игром и намера им је да остану
у овом спорту.
Дејан Мостарлић
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Каратисти „Сирмиума“
најбољи у Војводини

У недељу 17. априла одржано је 24.
Првенство Војводине и Куп пријатељ
ства у Беочину. Домаћин овог такмиче
ња је Карате Унија Србије у организаци
ји карате клуба „Yu карате до“ и карате
клуба „Будо“ Нови Сад.
На овом такмичењу је учествовало 15
клубова са 215 такмичара у свим узра
сним категоријама у катама и борбама.
Карате клуб „Сирмиум“ је учествовао на
овом такмичењу са 39 такмичара и 21
екипом.
У генералном пласману карате клуб
„Сирмиум“ је првопласирани са 197 бо
дова, другопласирани „Yu карате до“ са

81 бодом и трећепласирани карате клуб
„Будо“ са 64 бода.
Наши такмичари су освојили укупно
55 медаља, од којих 28 златних, 17 сре
брних и 10 бронзаних. Злато су осво
јили: Мила Станић, Дејан Јокић, Лука
Петровић, Лена Тешић, Алекса Ми
лићевић, Младен Марковић, Немања
Жунић, Вук Петровић, Андреа Аничић,
Срђан Илић, Тијана Ивковић, Нина Дра
гојловић, Александар Сикин, сребро су
освојили: Нина Ерак, Анђела Паровић,
Коста Петковић, Лука Петровић, Лазар
Коризма, Андреј Аћимовић, Маша Кри
вошија, Ђурђина Илић, Дуња Падров,

Јелена Томић, Мила Миљковић, Лазар
Миљковић, бронзане медаља освојили
су: Ања Ерак, Милица Коризма, Бранка
Карага, Милица Станојевић, Вук Војно
вић, Владимир Бировљев, Теа Станоје
вић, Анђела Кунић, Алекса Томић, Ма
теја Мишчевић, Урош Поповић, Филип
Петковић, Јован Војновић, Михајло То
мић, Калина Максимовић. За најбољег
такмичара проглашен је Срђан Илић из
карате клуба „Сирмиум“ са освојених
четири златне и једном сребрном меда
љом. Првенство Србије одржаће се  15.
маја у Осечини.
Извор КК „Сирмиум“

ПРВЕНСТВO СРБИЈЕ У ФУЛ КОНТАКТУ

Душан Жеравић постао првак Србије
На Првенству Републике Српске у
кик боксу Душан је као старији кадет
обезбедио још једно златно одличје
Душан Жеравић, тринаестогодишњи члан Jiu Jitsu
и ММА клуба „Безбедност“ из Сремске Митровице
о коме смо писали у прошлом броју „Митровачких
новина“ као једном од најталентованијих бораца и
освајача многих трофеја у кик боксу окитио се новим
златним медаљама. Он је победио у класи старијих
кадета на кик бокс такмичењу Првенства Србије у
фул контакту које је 16. априла одржано у Зајечару.
На овој борилачкој манифестацији наступило је око
200 бораца из 40 клубова. У категорији до 54 кило
грама Душан је имао два меча и у њима је остварио
оба тријумфа. У првом мечу победа је била једногла
сном судијском одлуком, док је у другом мечу усле
дила победа прекидом - нокаутом у другој рунди. На
Првенству Републике Српске у кик боксу (кик лајту)
које је у Источном Сарајеву протеклог викенда оку
пило 150 бораца Душан је као старији кадет у кате
горији до 52 килограма доминантно тријумфовао у
оба меча и обезбедио још једно златно одличје.

Д. М.

Душан Жеравић (десно) најбољи у Србији
међу старијим кадетима у кик боксу
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Лаћарци одлични

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

П
У недељу, 17. априла, одржан је турнир
у Кикинди у организацији Џудо клуба „Пар
тизан“ (Кикинда). На овом такмичењу је
учествовало 287 такмичара из Молдавије,
Руминије, Црне Горе, Белгије, Мађарске,
Бугарске, Италије, Северне Македоније и
Србије. На овом такмичењу из реда Џудо
клуба „ЛСК“ из Лаћарка наступило је чети
ри такмичара: Славко Лончаревић (старији
пион
 ир, категорија преко 73 килограма), ко
ји је освојио прво место, Александар Анто
нић (старији пионир, категорија до 38 кило
грама), који је освојио друго место, Атарац
Ивана (јуниорка у категорији до 48 кило
грама) је освојила друго место и старији
пион
 ир Страхиња Бировље је освојио пето
место у категорији до 46 килограма. Кон
куренција је била жестока, али такмичари
Џудо клуба „ЛСК“ су оправдала очекивања.

КУП ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ
БЕЧЕЈУ

Пет медаља за
каратисте „Срема“

Овог викенда у Спортској Хали у Новом
Бечеју одржан је Куп Војводине за кадете,
јуниор
 е и сениоре у организацији Кара
те савеза Војводине. Карате клуб „Срем“
наступио је са осам такмичара и освојили
су пет медаља и то два злата и три бронзе.
Златне медаље су освојили кадети Жана
Ђурђевић и Бранислав Лазаревић у кате
горијама кате. Бронзу су освојили у истој
категорији кадеткиње Елена Милошевић и
Сара Глумац, као и јуниорка Миа Тешевкић.
На овом такмичењу су наступили још
и Александар Марић, Сара Старчевић и
Тамара Тимић који су изборили пласман за
Куп Србије који се одржава у мају.
Извор : КК „Срем“

рошле недеље добили смо полуфи
налисте фудбалске Лиге шампиона.
Међу четири најбоље екипе на кон
тиненту пласирали су се Ливерпул, Ман
честер сити, Виљареал и Реал Мадрид.
У четвртфиналу се десио „ицидент“ зва
ни Виљареал. Ако је неко и помислио да је
пролазак против Јувентуса у осмини
финала био случајан, сада је већ јасно да
се ради о озбиљној екипи. Овога пута, нај
ебао је немачки Бајерн.
Баварци су у реванш ушли са голом зао
статка. Очекивало се да ће рутинирати
Шпанце на свом терену и надокнадити
разлику. Уместо тога, нерешен исход и
дандара од које звече уши.
Ако се погледа статистика, може се
рећи да Виљареал није био равноправан
противник у овом двомечу, али сви знамо
ону изреку о статистици и бикинију. Исти
на је таква да су Шпанци били фокусирани
и дисциплиновани на терену, а своје шан
се су, за разлику од Бајерна, искористили.
Треба скинути капу тренеру Виљареала
Унае Емерију, који је уштеловао свој тим
до максимума и успео да их доведе у саму
завршницу најелитнијег европског такми
чења. Успеси са жутом подморницом сва
како су му дигли цену на тржишту. Човек је
мајстор свог заната.
У осталим мечевима није било већих
изненађења. Ливерпул је прилично лако
изашао на крај са Бенфиком. Посао су
одрадили већ у првом мечу у гостима
победом од 3:1. У реваншу је Клоп мешао
карте и поштедео поједине звезде тима, с
обзиром на то да их чека паклен распоред
и трка за титулу у Енглеској до самог краја
сезоне. На крају, 3:3 у реваншу и заказано
полуфинале са шпанским изненађењем
Виљареалом.
Биће занимљиво видети како ће се Кло
пова дружина носити са екипом која је
тако добро уиграна и ретко греши. Свака
ко да нас чека спектакл у режији два
врхунска тренера.
У трилеру који су нам приредили Реал и
Челзи, дебљи крај су ипак на крају извукли
Енглези, иако су успели да дођу до чак три
гола предности у реваншу који се играо у
Мадриду. Реал се провукао кроз иглене
уши, прво изборивши продужетке голом у
80. минуту. Карим Бензема, који је завио у
црно прегршт противничких голмана ове
сезоне и игра као у трансу, закуцао је еки
пу Томаса Тухела у наставку и обезбедио
својој екипи полуфинале. Треба спомену
ти и Луку Модрића који је нестварном аси
стенцијом код првог гола поново показао
класу.
Челзи је платио цену очајне партије на
домаћем терену недељу дана раније. Јед
ноставно, надокнадити заостатак од два
гола против великог Реала звучи као немо
гућа мисија, посебно када реванш играте
на гостујућем терену. Остаје да се види у
којем правцу ће ићи судбина овог клуба у
наредним годинама, с обзиром на то да су
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у великим проблемима и да траже новог
власника. Цена је папрена, па се нешто и
не отимају око овог клуба.
Двомеч који је имао највише набоја на
терену, а да при том нисмо ништа од фуд
бала видели, одигран је између Ситија и
Атлетика. Гвардиола је некако успео да са
својом екипом учачка тај један гол у првом
мечу, који је, испоставиће се, био довољан
за пролаз.
Не треба пуно трошити речи о стилу
игре који гаји Дијего Симеоне и његов
Атлетико. Додуше, ни Сити се није баш
прославио, барем што се тиче лепоте
фудбала. Али против Атлетика другачије и
не можеш да играш.
У реваншу у Шпанији смо видели акцију
тек после 70. минута. Није баш јасно шта
је Симеоне чекао до тад и зашто му на
клупи седи Луис Суарез, док се Гризман и
Феликс понашају као скретничари у напа
ду. Али то је његова фудбалска филозо
фија. Вероватно је очекивао да ће његови
пулени умувати неки гол у току меча. Само
не знам на који начин.
Ту долазимо и до једног битног податка,
а то је да се Гвардиолина екипа одлично
бранила у другом мечу. Када је дошло вре
ме да се игра бункер и чува резултат, игра
чи Ситија су почели да се излежавају по
терену и задржавају време. Тешко да
Шпанци могу нешто томе да приговоре,
узевши у обзир да је то њихов патент.
другом полуфиналу нас чека окршај
Ситија и друге шпанске екипе – Реал
Мадрида. У нормалним околности
ма, рекло би се да су Енглези чисти фаво
рити. Међутим, Карло Анћелоти у својим
редовима има звер која је подивљала.
Бензема у овом моменту игра фудбал свог
живота, а зна се о каквом пакленом играчу
је реч. Ако томе додамо и Модрића који
уме да измисли гол из ничега и да асисти
ра као руком, јасно је да ће Сити имати
све, само не лак задатак у овом двомечу.
Од осталих вести, издвојила се брука
Барселоне у Лиги Европе. Наш Филип
Костић их је завио у црно у реванш мечу
који се играо на „Камп Ноу“. Са два гола и
асистенцијом, био је играч утакмице и
одвео свој Ајнтрахт у полуфинале. Ипак,
његова партија каријере остала је у сенци
срамоте која дуго није виђена на стадиону
Барселоне. На неки волшебан начин, на
трибинама се појавило 30.000 Немаца.
Сви су остали у чуду, а челници клуба су
најавили да ће испитати случај, с обзиром
на то да је Немцима било загарантовано
тек 5.000 улазница.
У суштини, десило се то да је гомила
незаинтересованих Каталонаца своје кар
те уступила навијачима противничког
тима. Ово је уједно и порука тим истим
главешинама из управе који би да свале
кривицу на неке друге. Господо, клуб вам
је у банани, а народ губи интересовање.
Тешко ће успети да напуне стадион у
наредним годинама.

У
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СУПЕР Б ЖЕНСКА РУКОМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ

Сремице боље од
реномираних Београђанки
ЖРК „Срем“ Сремска Митровица - ЖРК „Раднички“ Београд 31:26 (13:12)

Са утакмице рукометашица Срема и Радничког

ЖРК „Срем“: Блажић (4 гола), Шер
фези (3 гола), Ожеговић, Кнежев, Раду
ловић (2 гола), Мијаиловић (1 гол),
Булатовић (3 гола), Ђулинац (4 гола),
И. Петровић, Д. Петровић (1 гол), Скен
џић, Гутеша, Васиљевић, Ћетковић (8
голова), Кленковски (5 голова). Тренери:
Душан Дрча и Саша Којовић.
ЖРК „Раднички“: Јанковић, Костић,
Мандић, Оровић (2 гола), Тепша (2 гола),
Панић (7 голова), Игњатовић, Живковић
(6 голова), Вукосављевић, Радоњић (2
гола), Милојковић, Тејић, Тепша, Зелић
(5 голова), Васић (4 гола). Тренери:
Радиша Марић и Иван Мијатовић.
Судије: Марко Обрадовић и Владимир
Вучић
У још једном сјајном издању пред

својом публиком рукометашице „Сре
ма“ савладале су у недељу 17. априла
реномираног противника, екипу бео
градског „Радничког“ и после 19. кола
женске рукометне Супер Б лиге заузи
мају лидерску позицију на првенственој
табели.
Прво полувреме утакмице са клубом
који је носилац традиције вишеструког
првака државе и Европе протекло је у
прилично изједначеној игри, што говори
и резултат на полувремену. У овој резул
татској клацкалици играло се практично
„гол за гол“ и оваква игра настављена
је у првом делу другог полувремена.
Забележена је добра игра у одбрани и
неколико лепих потеза као што је био
контранапад у 40. минуту који је Наташа

Ћетковић успешно реализовала и поди
гла публику на ноге.
Чврста екипа „Радничког“ добро се
држала до 26 гола домаћих рукомета
шица када су Митровчанке у последњих
десетак минута оствариле значајнију
предост и сачувале је до краја меча. За
најбољег играча утакмице проглаше
на је Ања Кленковски из екипе „Срема“.
Наташа Ћетковић била је најефикаснија
домаћа играчица са осам голова.
У наредном колу екипа ЖРК „Срем“
гостује у Кикинди, директном ривалу и
екипи која се налази на другом месту на
табели, па ће и ово бити још један дерби
меч Супер Б лиге. Победник тог сусре
та може се надати уласку у женску руко
метну елиту Србије.
Д. Мостарлић

ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ

Убедљив пораз „Радничког“
ФК ИМТ Нови Београд - ФК „Раднички“ Сремска Митровица 5:0 (1:0)
ФК ИМТ: Којић, Глишић (од 79. минута Вука
шиновић), Стефановић, Ивковић (од 74.
минута Бони), Лучић (од 74. минута Гаинов),
Стаменић, Савић, Џиновић, Стевановић (од
72. минута Стојановић), Лукић, Радочај (од
72. минута Вукић). Тренер: Бојан Круљ.
ФК „Раднички“: Бурсаћ, Јанковић (од 79.
минута Ратковић), Димитрић (од 68. минута
Рашић), Илић, Новић (од 68. минута Кри
жан), Видић, Ракић, Спасојевић, Матковић,
Пејовић, Шкорић (од 74. минута Гајић). Тре
нер: Дејан Николић.
Жути картони: Савић (ИМТ), Димитрић (Рад
нички)
Главни судија Мирослав Милетић

Екипа „Радничког“ је у првом колу плеј - офа
Прве лиге Србије у суботу 16. априла имала
тешко гостовање београдској екипи ИМТ-а.
Домаћа екипа почела је нешто агилније али
су митров
 ачки фудбалери у 23 и 31. минуту
преко Луке Пејовића покушали да угрозе гол
ИМТ-а. Домаћини су пред крај полувремена
у најнезгоднијем тренутку меча, казнили гре
шку играча „Радничког“ и преко расположе
ног Владимира Радочаја повели су резулта
том 1:0. Исти играч центрирао је Ђорђу
Ивковићу за водство домаћина од 2:0 у 58.
минуту утакмице. Гости претходно нису успе
ли да реализују изгледан контранапад. Јунак
утакмице Владимир Радочај побринуо се и

за трећи погодак у 64. минуту после одлич
ног продора са десне стране. Исти играч
оборен је у 71. минуту у шеснаестерцу гости
ју а сигуран извођач најстроже казне био је
Стефан Стефановић. За пети гол тада већ
нокаутираним гостима побринуо се Никола
Вукић при крају меча, у 80. минуту, када је
прецизно шутирао са ивице казненог просто
ра и сместио лопту иза леђа голмана Бурса
ћа. У наставку плеј -  офа „Раднички“ ће у
Сремској Митровици дочекати екипу ОФК
„Жарково“ у среду 20. априла. Клуб из
митровачке „Хесне“ тренутно је на шестом
месту плеј - оф табеле са 46 бодова.

Д. М.
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СБК „РУМА“

Видаковић изборио
место у репрезентацији

Тренер Горан Павловић са освајачима медаља

АК „СИРМИУМ“

Медаље и рекорди са
Митинга пријатељства

Марко Видаковић (десно)

Такмичари Савате бокс клу
ба Рума су својим учешћем на
Првенству Србије за сениоре
у асо – саватеу, поново дока
зали своје изузетне квалитете.
Златну медаљу је освојио
Марко Видаковић, у категорији
до 85 килограма, док су сребр
не медаље припале Дарку
Грујићу до 75 килограма и
Јовани Зубер у категорији до
75 кил ограма. Првенство
Србије је одржано 10. априла

у Спортском центру у Обре
новцу.
– Ово је било и изборно так
мичење за репрезентацију
Србије за Светско сениорско
првенство, које ће се ове годи
не у септембру одржати у
Милану. Наш такмичар Марко
Видаковић је златном меда
љом изборио пласман у репре
зентацију у категорији до 85
килограма – каже Миодраг
Ракић, тренер СБК „Рума“.

Око 600 такмичара уче
ствовало је на традиционал
ном Митингу пријатељства
у Сремској Митровици. Ово
такмичење перфектно орга
низује Бојан Комленић из АК
„рем“. Најмлађи атлетичари
„Сирмиума“ поново су блиста
ли. Истакао се Огњен Тубић,
који је освојио злато у бацању
вортекса и бронзу у скоку у
даљ. Две медаље је освоји
ла Вања Кечић у скок у даљ

ГРАБОВЦИ И ВИТОЈЕВЦИ

и трци на 60 метара. Медаље
и личне рекорде остварили су
и Маша Травица и   Маричић
Андреа. Дејан Мојсин је по
бедио у бацању вортекса са
изузетним  резултатом за свој
узраст: 47,89 метара. Тренер
Павловић истиче и похваљује
и све остале такиче и истиче
да је у Сремској Митровици
одржано веома квалитетно
такмичење, које је било изу
зетно посећено.

Млади фудбалери у акцији чишћења села
Пред ускршње празнике, млади фуд
балери из Грабоваца и Витојеваца су се
ангажовали на чишћењу својих села,
предвођени својим тренером Николом
Новаковићем. Ово није прва акција у
којој су учествовали, било да је реч о
чишћењу села или хуманитарним акци
јама. У Грабовцима су очистили цркве
ну порту, сеоски стадион и центар села,
док су млади  фудбалери  из Витојеваца
уредили центар села и сеоско играли
ште.
– Поред тога што нам је жеља да од
деце направимо добре спортисте, још
важније је да од њих направимо добре
људе. Добар спортиста треба да буде и
добар човек. Треба да има осећај за
заједницу, за бригу о људима и ван фуд
балског или било ког спортског терена
– каже тренер Никола Новаковић.
С. Џ.

Акција чишћења у Витојевцима

M NOVINE

20. APRIL 2022.

67

ФИНАЛЕ ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ У КОШАРЦИ ЗА ПИОНИРКЕ ДО 15 ГОДИНА

Пионирке „Срема“
вицешампионке Војводине

ЖКК „Врбас“ Врбас – ЖКК „Срем“ Сремска Митровица 52:40 (11:10,7:4, 12:6, 22:20)

Пионирске вицешампионке Војводине са тренерима Милошевићем, Стевановићем
и председником ЖКК „Срем“ Николом Будошаном (Фото: ЖКК „Срем“)

У финалом мечу Првенства Војводине
за пионирке које је одиграно у недељу
17. априла у Србобрану, кошаркашице
ЖКК „Врбас“ биле су боље од екипе ЖКК
„Срем“. Претходно су Сремице у полуфи
налном мечу биле боље од екипе ЖКК
„Пролетер 023“ из Зрењанина резулта
том 62:52. За кошаркашице из Сремске
Митровице је важно да су обезбедиле
учешће на финалном турниру Првенства
Србије, међу осам најбољих екипа.
У финалној утакмици која је била вео

ма динамична водила се жестока борба
за сваку лопту а навијачи су знали да
поздраве сваки леп потез младих кошар
кашица. У правој спортској атмосфери
достојној финала, боље су се снашле
искусније играчице из Врбаса.
За ЖКК „Срем“ у финалу су играле:
Теодора Милошевић (13 поена), Анге
ла Ладинек (12 поена), Милица Ђорђић
(8 поена), Николина Поповић (3 поена),
Ирина Андријашевић (2 поена), Мили
ца Шкиљни (2 поена), Дуња Бранковић,

Ања Бојковић, Наталија Мирчета, Ана
Дабић, Ена Тодоровић, Дајана Максић.
Тренер „Срема“ Никола Милошевић
указао је шансу свим играчицама, а на
клупи му је асистирао тренер Немања
Стаменковић.
У екипи „Врбаса“ најефикасније игра
чице биле су Јована Поповић и Милица
Здравковић са по 14 поена.
Награда за најбоље играчице припа
ла је Јовани Поповић из ЖКК „Врбас“ и
Ангели Ладинек из ЖКК „Срем“.
Д. М.

КУГЛАЊЕ

„Срем“ испао из Друге лиге

Екипа Куглашког клуба „Срем“ из Срем
ске Митровице завршила је такмичење у
Првој лиги Србије – група Војводина и
наредне сезоне наступиће у нижем так
мичарском рангу. Пресудну утакмицу за
опстанак у другом по квалитету такмиче
њу код нас митровачки куглаши одиграли
су у претпоследњем првенственом колу
када су поражени од последње пласира
не екипе „Баната“ из Зрењанина.
У разговору са Мариом Ружецким, јед
ним од бољих куглаша „Срема“ у про
теклој сезони сазнали смо да је пред
сусрет са Зрењанинцима његову екипу
изненада напустио важан играч, што је
допринело слабијем издању и поразу од
свега двадесетак оборених чуњева. У
последњем колу Митровчане је савлада

ла четвртопласирана екипа „Славије“ из
Ковачице и остали су на зачељу табеле
од 10 тимова.
Екипа „Срема“ своје утакмице као
домаћин играла је у Новом Саду с обзи
ром да сремскомитровачка куглана у
ПСЦ „Пинки“ не задовољава критеријуме
овог такмичења.
–Прошлу такмичарску годину одигра
ли смо у изузетно квалитетној Првој лиги
Србије која је само један степен ниже од
куглашке Суперлиге. Не можемо рећи да
смо имали идеалне услове за такмиче
ње јер смо били принуђени да играмо на
страни а у неким утакмицама нисмо има
ли одговарајуће играче. У већини екипа
из ове лиге у куглашком спорту  већа су
улагања и бољи услови. И поред тога ми

смо успели да остваримо неколико побе
да против фаворизованих екипа, попут
тријумфа у Голубинцима против „Јадра
на“ где играју сами професионалци, пре
ко победе над екипом из Дебељаче. У
неким случајевима о неочекивано смо
изгубили као против „Железничара“ из
Инђије или „Баната“. У једном моменту
поставило се питање будућности клуба и
наших амбиција. Ипак, када се „хладне
главе“ сагледа наша тренутна ситуаци
ја, она и није тако лоша, јер нисмо завр
шили у најнижој, такозваној „бетон“ лиги
а имамо шансу да наредне сезоне ако
се добро припремимо и појачамо поно
во уђемо у друголигашки ранг, рекао је
Марио Ружецки, такмичар КК „Срем“.
Д. Мостарлић
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VREMEPLOV
20. април
1653. Вођа енглеске револуци
је Оливер Кромвел распустио
Парламент, Војно веће донело
нов Устав, а Кромвел имено
ван з доживотног лорда-про
тектора.
1889. У Аустрији рођен Адолф
Хитлер.
21. април
753. п.н.е Ромул, према исто
ричару Марку Теренцију Варо
ну, основао Рим.
1918. Погинуо немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
познат као Црвени Барон, који
је у Првом светском рату обо
рио 80 авиона.
1960. Престоница Бразила
премештена из Рио де Жанеи
ра у Бразилију.
22. април
1724. Рођен један од највећих
светских мислилаца, немачки
филозоф Имануел Кант.
1994. Умро Ричард Никсон,
председник САД од 1969.
Повукао се 1974, пре истека
другог мандата, због умешано
сти у “аферу Вотергејт”.
23. април
1564. Рођен енглески драмски
писац Вилијам Шекспир. Умро
истог датума 1616.
1913. Турци у Првом балкан
ском рату предали Скадар
Црногорцима. Одлуком вели
ких сила 14. маја Црногорци се
повукли, Скадар припао Алба
нији.
1975. Председник САД Џералд
Форд признао је  пораз у Вијет
намском рату.
24. април
1792. Компонована Марсеље
за која ће касније постати хим
на Француске
1815. У Такову под вођством
Милоша Обреновића подигнут
Други српски устанак.
25. април
1993. У присуству мировног
посредник а лорда Овена,
председници СРЈ, Србије и
Црне Горе Добрица Ћосић,
Слоб од ан
Мил ош ев ић
и
Момир Булатовић покушали су
да убеде лидера босанских
Срба Радована Караџића да
потпише кориговани Венс-Ове
нов мировни план. Наредног
дана Скупштина РС је одбила
овај план, рат у Босни је наста
вљен, а СРЈ су пооштрене
санкције међународне заједни
це.
26. април
1986. Експлодирао IV блок
нуклеарне централе у Черно
билу у Украјини. Радиоактивни
облаци прекрили готово целу
Европу, а последице се испи
тују. Централа трајно затворе

HOROSKOP

на 15. децембра 2000.
27. април
1521. Урођеници филипинског
острва Мактан убили португал
ског морепловца Фердинанда
Магелана који је предводио
експедицију на првом путова
њу око света.
1945. Ухапшен италијански
диктатор Бенито Мусолини,
стрељан наредног дана у
месту Донга, на обали језера
Комо.
28. април
1918. У затвору у Терезину у
Чешкој умро Гаврило Принцип.
На двадесетогодишњи затвор
осудиле га аустроугарске вла
сти после атентата на аустроу
гарског престол онаследник а
Франца Фердинанда у Сараје
ву 1914, чиме је почео Први
светски рат
29. април
1945. Америчке трупе у Другом
светском рат у ослободиле
немачки концентрациони логор
Дахау.
1980. Умро енглески филмски
режисер Алфред Хичкок.
30. април
1803. САД од Наполеона Бона
парте за 15 милиона долара
купиле Лујзијану, која је истог
дана 1812. и формално ушла у
састав САД као 18. чланица
1975. Падом Сајгона, у који су
ушле снаге Северног Вијетна
ма, окончан вијетнамски рат.
1. мај
1886. У Чикагу је 40.000 радни
ка ступило у штрајк, захтевају
ћи боље услове рада, израже
не у пароли “три осмице” -  по
осам сати рада, одмора и кул
турног уздизања. У сукобу с
полицијом убијено је шест и
рањено око 50 радника. Од
1889. овај дан се слави као
Међународни празник рада. У
Србији је први пут прослављен
1894
2. мај
1729. Рођена руска царица
немачког порекла Катарина   II
Алексејевна, Катарина Велика.
Царицом је 1762. прогласила
дворска гарда пошто је у заве
ри убијен њен муж Петар III.
Под утицајем француских про
светитеља Волтера и Дидроа
спровела значајне реформе
руског друштва у духу просве
ћеног апсолутизма.
3. мај
1469. Рођ ен итал ијанс ки
државник и историчар Николо
Макијавели, аутор дела “Вла
далац”, у којем је изнео схвата
ње да владар не треба да бира
средства да би постигао циљ,
из чега касније изведен појам
макијавелизам.

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 прихватите све
сугестије или које вам упућују бли
ски сарадници. Желели бисте да
успоставите контролу над  догађа
јима 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. Потрудите се да
потиснете своју професионалну
сујету када се јавно полемише о
правилном вредновању нечијих
заслуга. Пролазите кроз различи
те фазе емотивног расположења.
У моментима осећате велики емо
тивни занос.

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 позити
ван помак у решавању 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
сцени, делују као
додатни психолошки
притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
се на време прилагодили у одно
су на очекивања. Понек ад је
тешко ускладити различита  инте
ресовања којa вас прате. Ваша
срећа проистиче из унутрашње
потребе да се лепе мисли и 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.

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.    

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. Важно је да подсти
чете двосмерне контакте. Догађа
ји који вас прате у љубавно живо
ту делују охрабрујуће.  

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.  

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.
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Crkveni kalendar
Среда, 20. (7) април
Преподобни Георгије, Митропо
лит митиленски; Преп. Нил Сор
ски

Четвртак, 28. (15) април
Свети апостоли Аристарх, Пуд и
Трофим; Св. мученик Сава Гот
ски

Четвртак, 21. (8) април
Велики четвртак (Велико дбеније)

Петак, 29. (16) април
Свете мученице Агапија, Хиони
ја и Ирина (Источни петак)

Петак, 22. (9) април
Велики петак
Субота, 23. (10) април
Велика субота
Недеља, 24. (11) април
Васкрсење Господа Исуса Хри
ста – Васкрс
Понедељак, 25. (12) април
Васкрсни понедељак
Уторак, 26. (13) април
Васкрсни уторак
Среда, 27. (14) април
Свети Мартин Исповедник, Епи
скоп римски

Субота, 30. (17) април
Свети свештеномученик Симе
он, Епископ персијски и остали
Недеља, 1. мај (18. април)
Преподобни Јован, ученик Све
тог Григорија Декаполита
Понедељак, 2. мај (19. април)
Преп. Јован Ветхопешчерник,
Блажена Матрона Московска
(Побусани понедељак)
Уторак, 3. мај (20. април)
Преп. Теодор Трихина; Преп.
Јоасаф Српски; Свети Николај
Жички

Киндер буено куглице
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Одељење за привреду, Општинске управе општи
не Стара Пазова, сходно одредбама члана 10. Зако
на о процени утицаја на животну средину ( “Службе
ни гласник РС”, број 135/2004 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом Решењу за одлучивање о потреби
процене утицаја пројекта адаптације
и доградње производног објекта и хладњаче
и изградња надстрешнице за складиштење,
цевног моста и саобраћајнице
на животну средину
Носилац пројекта „Froneri adriatic“ Д.О.О из Старе
Пазове, ул. Бановачки пут бб, поднео је дана
30.03.2022.године, захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја пројекта адаптације и доградње про
изводног објекта и хладњаче и изградња надстрешни
це за складиштење палета, амбалажног отпада и нат
кривање амонијачног сепаратора и конвејера, темељ
не плоче за танкове, цевног моста и саобраћајнице  на
животну средину, која се планира на постојећем ком
плексу, на кат.парц.бр.2791/3 и 2791/8 к.о. Стари
Бановци.
Након омогућеног јавног увида у поднети захтев,
дана 12.04.2022. године, донето је Решење да није
потребна процена утицаја предметног пројекта на
животну средину.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

Састојци: 300 гр шећера, 100
мл воде, 125 гр маргарина или
маслаца, 200 гр млека у праху,
200 гр квалитетне млечне чокола
де или комбинација  црне и беле
чоколаде, 100 гр млевеног кекса
Припрема: Помешати воду,
шећер и исецкан маргарин. Ста
вити на ватру да се отопи и про
ври. У току отапања повремено
мешати кашиком. Маса ће про
врити пре него сто се отопи мар
гарин, наставити полако меша
ње. Када се маргарин отопио
кувати наредне 3 минута на сред
њој ватри. Склонити са ватре,
додати млеко у праху и миксира
ти. Најбоље би било да раније
припремите миксер и млеко у

праху, како би чим га истресете
мутили, да не би дошло до гру
двица. Додати затим изломљену
чоколаду, па мешати док се не
отопи, а брзо ће. На крају додати
кекс и опет све сјединити. Оста
вити да се охлади и стегне.
Можете држати мало и у фрижи
дер. Маса треба да је доста твр
да јер када будете правили кугли
це од топлине дланова отпусти
ће. Обликовати куглице, ставити
на тацну па у фрижидер да се
стегну. Отопити белу чоколаду
100 гр чоколаде са 1 пуном каши
ком уља. Умакати сваку куглицу,
отрести вишак и стављати на
папир за печење или решетку,
како би лако их скинули.

• Мрзим добре идеје, … не могу да их смислим!
• Толико пута су ме издали, да се сад осећам као гар
соњера!
• Психијатар можда и може да помогне, али је псова
ње јефтиније!

СКЛОПИЛИ БРАК: Вла
да Калаица и Марина Ђукић,
Марко Илић и Сенка Пајић.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Лазар и
Сандра Гачић -  Бачинци, Ду
шан и Наташа Племић -  Бе
шеново, Стеван и Марија Кр
стић -  Сремска Митровица,
Борислав и Данијела   Костић
-  Пећинци, Марко и Данијела
Вукоманов -  Дивош, Драган и
Маријана Красуља -  Кузмин,
Дејан и Марина Радојчић
-  Хртковци, Милутин и Ива
на Куљански -  Бегеч, Саша и
Мирјана Стефановић -  Срем
ска Митровица, Урош и Тама
ра Живковић -  Ноћај, Ненад
Раданчевић и Вера Алексан
дровна Раданчевић - Никинци.
ДОБИЛИ СИНА: Дејан и
Љубица Хорина -  Сремска
Мтировица, Марко и Белма
Крстић -  Инђија, Александар
и Александра Кочић -  Дивош,
Ђорђе и Душанка Мићаше
вић -  Ириг, Владимир и Мир
јана Блажон -  Рума, Марко и
Тамара Грујичић -  Сремска
Митровица, Данило и Тијана
Јањушевић -  Врдник, Јовица
и Оливера Дрмановић - Срем
ска Мтровица, Никола и Не
вена Масталовић -  Сремска
Митровица, Миодраг и Бојана
Сремац -  Сремска Митрови
ца, Драган и Ведрана Савић

- Сремска Митровица.
УМРЛИ: Славица Живковић
1936, Мирко Симић 1964, Ве
рица Топаловић 1940, Анђел
ка Ранитовић 1962, Гаврило
Матић 1929, Ружица Јовко
вић 1956, Милан Девић 1938,
Ладислав Ковачовски 1949,
Милија Грозданић 1946, Ру
жа Иванковић 1940,  Гојко Ка
тић 1942, Никола Мишчевић
1946, Марија Марковић-1944,
Ђорђе Медић-1952, Мили
ца Кнежевић-1951, Славица
Нешић-1940, Марина Дамја
новић 1950, Милован Белић
1952, Живојин Сувић 1945,
Драга Миладинов 1947, Јосип
Габрић 1937, Богдан Орешча
нин 1949, Мирјана Ивановић
1952, Ненад Брчин 1969, Бо
бан Димов 1961, Ружица Ви
тасовић 1934, Божидар Ћу
фалић 1947, Мира Даниловић
1936, Надежда Тадић 1940,
Љубица Јовић 1946, Мирјана
Обућина 1941, Анђелко То
паловић 1940, Драган Ман
дић 1963, Жарко Божић 1954,
Лазар Бунчић 1936, Михајло
Скољаски 1941, Милка Бирач
1931, Хелена Колинаси 1991,
Берислав Смиљанић 1945,
Барбара Гршић 1951, Милка
Утвић-1947, Мирослав Уроше
вић 1945, Милица Митровић
1940.

RUMA
УМРЛИ: Јовица Каралић
1953, Милан Поткоњак 1940, Ко
ста Степановић 1935, Иштван

Киш 1936, Младен Стојшић
1959, Јелица Митровић 1935,
Добрила Вајагић 1946.

