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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

Gradi}e se novi
hotel u Le`imiru

Otvorena nova sezona
u Keltskom selu



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
064/643-73-53.

Нова план ска доку мен та ци ја омо гу ћи ће изград њу хоте ла, који би тре ба ло да 
под се ћа на онај ста ри лежи мир ски хотел који је због при ва ти за ци је и оно га што се 
касни је деша ва ло пот пу но дева сти ран

Тури стич ки потен ци јал наци о нал не 
еко но ми је се може успе шно раз ви ја ти 
у скла ду са при род ним, кли мат ским и 
инфра струк тур ним ресур си ма и усло-
ви ма. Пло до но сно кори шће ње сло бод-
ног вре ме на у при ро ди кроз рекре а ци ју, 
оду век се сма тра ло делом кул ту ре јед-
ног наро да. Поја вом коро на – виру са и 
изби ја њем епи де ми је људи су се интен-
зив но вра ћа ли при ро ди током прет ход-
не две годи не, а потре бе за одма ра њем 
и скла ња њем од град ске гужве су све 
веће. Тури стич ки ком плек си у при ро ди 
су сва ког викен да и пра зни ка пуни, тра-
жи се лежај више, а Фру шка гора поста-
ла је, чини се, пре ко ноћи атрак ци ја.

Град Срем ска Митро ви ца пре по знао 
је потен ци јал у раз во ју тури зма у том 
под руч ју, па је у скла ду са тим доне та 
још јед на важна одлу ка, а одно си се 
на изра ду пла на детаљ не регу ла ци је 
тури стич ко – рекре а тив ног ком плек са 
у Лежи ми ру. План ће изра ди ти митро-
вач ко Пред у зе ће за посло ве урба ни зма 
„Урба ни зам“. 

– Вео ма је добра одлу ка да се уве ду 
нови не у пла ни ра ње про сто ра у викенд 
зони Лежи ми ра. Та викенд зона има 
два дела, запад ни који је више изгра-
ђен и источ ни у коме се нека да нала зио 
хотел. Тај обје кат био је пре по зна тљив 
у реги о ну као тури стич ко одма ра ли-
ште, одно сно цен тар за викенд одма-
ра ње. Услед при ва ти за ци је и оно га 
што се касни је деша ва ло, дошло је до 
пот пу ног дева сти ра ња хоте ла и посто-
је ће инфра струк ту ре. Тај про стор није 
попу њен викен ди ца ма, а ура ђе на план-
ска доку мен та ци ја обу хва та ла је нешто 

више од 80 хек та ра про сто ра. У том 
обу хва ту је 50 одсто било град ског, а 
50 одсто при ват ног земљи шта. Потре-
бе борав ка у викенд зони су се зна чај-
но про ме ни ле у послед њим годи на ма. 
Људи желе да се одма ра ју, али и да се 
баве тури змом, изнајм љу ју објек те или 
гра де нове сме штај не капа ци те те. Како 
прет ход на доку мен та ци ја није у скла ду 
с тим потре ба ма, Град Срем ска Митро-
ви ца ће напра ви ти план детаљ не регу-
ла ци је за обу хват од око 29 хек та ра. 
Њиме би тре ба ло и да буде решен кон-
фликт изме ђу про сто ра посеб не наме-

не, зашти те живот не сре ди не и тра жње 
за изград њом обје ка та у тури стич кој 
наме ни, рекла је Мир ја на Вашут дирек-
то ри ца „Урба ни зма“.

Про стор ни план тог пре де ла је дао 
јасне смер ни це  какви се објек ти могу 
гра ди ти, под којим усло ви ма и које су 
мере зашти те живот не сре ди не на том 
про сто ру и у окру же њу. Реч је о атрак-
тив ном тере ну, са погле дом пре ма гра-
ду. 

– Новим пла ном ћемо омо гу ћи ти 
изград њу хоте ла, на земљи шту које је у 
при ват ном вла сни штву,  који би пре ма 
идеј ним реше њи ма тре ба ло да под се ћа 
на ста ри. Посто ји још један део земљи-
шта који је у вла сни штву Гра да и део 
који је под посеб ним режи мом зашти-
те. То је водо и зво ри ште. С обзи ром на 
то да је за буду ћи ком плекс потреб но 
обез бе ди ти ком плет ну инфра струк-
ту ру, важно је пред ви де ти и уре ђај за 
пре чи шћа ва ње отпад них вода. Све што 
се буде ради ло, мора бити у скла ду 
са мера ма зашти те живот не сре ди не, 
обја шња ва Мир ја на Вашут.

У пер спек ти ви, мешта ни Лежи ми ра 
који про на ђу еко ном ски инте рес има ће 
при ли ку да се укло пе у нови тури стич-
ки садр жај који је у наја ви. То зна чи да 
ће моћи да про да ју сво је про из во де, да 
реги стру ју газдин ства или делат но сти. 
Да се баве уго сти тељ ством, зара ђу ју 
и пру жа ју сво је услу ге тури сти ма који 
дођу у тај крај. Тако ђе, то ће бити шан-
са да опре ме соп стве не собе и апарт-
ма не за изда ва ње, они ма који не бора-
ве у хоте лу. 

А. Плав шић

МИТРО ВАЧ КИ „УРБА НИ ЗАМ“ РАДИ ПЛАН ДЕТА ЉНЕ 
РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ВИКЕНД ЗОНЕ У ЛЕЖИ МИ РУ

Гра ди ће се нови
хотел у Лежи ми ру

Мир ја на Вашут
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Масов но искљу чи ва ње разу ма
Историчари, политиколози, полити

чари, политички аналитичари и
други зналци наше будућности

немало су нас уплашили својим препо
знавањем почетка преобликовања свет
скогпореткауактуелнојкризиуУкрајини.
Уисторијиневиђенсавеззападнихдржа
ваокупљенихокоСАДпокренуојемину
циознуакцијуширокихразмеракојатре
бадагурнеРусијуизЕвропеуАзију.Ако
није могуће да је гурне географски, јер
јошувекнијеовладаногеолошкимцепа
њемконтинента,покушаћедајеизгурају
изевропскекултуреиисторије,изфинан
сијскогитрговинскогсистема,изспорта,
пачакиизрасногсаставастарогконти
нента!
То ризично прекомпоновање светског

поретка, што гурање Русије из Европе
несумњиво јесте,може сеизвести само
уз масовно искључење разума. Мржња
којасеузападномсветуразбукталапре
ма Русији због њене „ничим оправдане
агресије на Украјину” указује да разум
западногчовекавидисамооноштовиде
очиишточујууши.Узрокчињеницекоју
видеочиичујуушиостајепотпуноневи
дљив.
Узрок било које чињенице не види се

очима, види се само разумом. Ако се
разум блокира страхом или мржњом
узроксенећевидети,имасаћедаблаго
слови ударњених вођа на чињеницу. У
овомслучају,начињеницунападаРусије
наУкрајину.
Потпуно, масовно искључивање разу

маописујуиЗамјатин,иХаксли,иОрвел
у својим визијама антиутопијских дру
штавасутрашњице.
Код Орвела се сваког дана по два

минута на теле екранима држе слике
главног државног непријатеља и „чиње
нице”злочинакојеончини,аграђанису
позванидахистеричнопљујуипсују.Ко
тонечинитајнеупражњавагимнастику
мржње, и њега неизбежно чека смртна
санкција.
У приближнојмери у којој се чита, на

пример,Орвелкритичкасвест јепрежи
велаина западу.Нажалост, поседника
критичке свести је премало да би се
оспорио легитимитет шефова западног
света за употребу мржње и „чињеница”
којенемајуузрок.
Како је то допустила Европа која је

породилаКанта,Хегела,Гетеа,Волтера?

Иималиизгледадасекритичкасвесту
Европи упали пре но што је масовна
мржњакоштауништењаупаклунуклеар
нограта?
Има ли изгледа да грађани запада у

позивусвојихшефовадасмањегрејање,
штедебензин,лошијесехране,нечитају
Достојевског,пачакнисвогаОрвела,не
слушају вести супротне стране... схвате
дасувећповедениуантиутопијскодру
штво?

Хоћемолими,Срби,подлећиташтини,
пазакључитида,ето,разумнијеугашен
једин у Србији? Још горе, хоћемо ли
помислити да смо изабрани за  семе
будућегразумногсвета?
Акоимамобармалокритичкесвести,с

тимданепоистовећујемокритичкусвест
саинатом,схватићемодасмосамоскрај
нути са главног процеса западњачког
напретка, па каснимо у колективном
заглупљивањупрекодруштвенихмрежа,
тог моћног и бучног одјека колективне
плиткостиипразнине.Јестедаимисве
потребно знање стичемо употребом
паметногтелефона,унајспоријемслуча

јузадватриминутастичемосвепотреб
не информације, сва упутства, па и
„животна”искуства.Штаћенамзнањеу
глави, зашто да нам заузима мождану
меморију,акоимамознањеутелефону?
Штаћемамразмишљањеоузроцима

ратауУкрајиниакоинструкториизСАД
кажу да је то „ничим изазвана агресија
Русије”?Штаћенамразмишљањеосми
слу продужавања рата на дужи период
аковисокапредставницаадминистраци
јеСАД,прикомпосетеКијеву,кажедасе
натајначинбранислободачовечанства?
Не,минисмоизабрани за семебуду

ћег разума, ми само мало каснимо за
тоталним гашењем критичке свести.Ми
тосамоспоропрелазимосакултурнихи
националнихмитова,којичиненашиден
титет, на митове створене у забаве и
заглупљивања.

Онимеђу нама који траже да хра
бро изаберемо разуман пут и
„радибудућностинашедеце”уве

демо санкције Русији такође су и сами
опсенари своје врсте, опсенари који
верујуучастзападњачкихадминистрато
ра.ОпсенарисујерзаговарајудаСрбија
будедобровољацнарускомфронту.Ми
знамо како пролазе добровољци на
туђим фронтовима: нико им не књижи
раненизапотоњусоцијалнупомоћ,пого
товуне заславуиспоменике,иобично
скончавајууоскудицииразочарењу.
ЕвропанијехтелаСрбијукадајемогла

дасебавипроширењем,подусловомда
гажели,исамоопсенаримогудаверују
да је хоће сада, када надлежно мини
старствонемачкевладе,сасвимризици
маодпанике,издајеграђанимаупутство
о количинама потребних залиха хране:
20литараводе,3,5килограмажитарица,
хлеба,тестенина,пиринчаикромпира,4
килограмаповрћаимахунарки,2,5кило
грама воћа и орашастих плодова, 2,6
литарамлекаимлечнихпроизвода...
У Србији је потребно да русофили и

русофоби покушају да заједно изведу
рачун евентуалног увођења санкција
Русији:штаћеседобити,аштаизгубити.
Акобудупоштенорачунали,Србијамора
да остане неутрална, не сме да изгуби
јединогпријатеља,потврђеногупрошло
сти силним погибијама за ослобађање
Србијеипотврђеног у садашњости јеф
тиним енергентима и јефтиним ветом у
Саветубезбедности.
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M NOVINE

Опсе на ри који веру
ју у част запад њач ких 
а д м и  н и  с т р а  т о  р а  
заго ва ра ју да Срби ја 
буде добро во љац на 
руском фрон ту. Али 
ми зна мо како про ла
зе добро вољ ци на 
туђим фрон то ви ма: 
нико им не књи жи 
ране за пото њу соци
јал ну помоћ, пого то
ву не за сла ву и спо
ме ни ке, и обич но 
скон ча ва ју у оску ди
ци и раз о ча ре њу

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА: ЗА КОМ ПЛЕТ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ ЗГРА ДЕ 30 МИЛИ О НА ДИНА РА

У току извла че ње вла ге

Половином априла почели
су радови на примарном
извлачењу капиларне влаге,
као први у низу радова, на
згради Завичајног музеја
Рума.
Локална самоуправа је за

овунаменупрвобитноиздво
јила седам милиона динара,
акакосурадовизапочелина
видело су избили и други
проблеми. Општина је обез
бедила додатна средства да
се уради и подрумски про
сторкакобисезградапотпу
но заштитила од влаге, а
потом је иницирала ренови
рањеобјекта.
Треба истаћи да зграда

Завичајногмузејаимастатус
непокретног културног добра
од великог значаја, па су
стручњаци из Завода за
заштиту споменика културе
Сремска Митровица предло
жили, приликом посете, и
замену столарије а потом и
уређење фасаде. Само
извлачење влаге би требало
дабудеготоводокрајамаја,
алисобзиромдаћесеради
тифасада,Заводјепрописао
и нове техничке мере. Тако
ћесефасадаобијатинесамо
у делу који је обијан због
извлачења влаге, него до

првог спрата и то са свих
страна како би се зидови
сушили.
–Кадајевеликидеозграде

већ обијен, видело се да

сушењеморадатрајебарем
годинудана. За то времеће
битиурађенановастоларија
за шта је румска општина
издвојиладодатних18мили

онаи тонацелој згради.На
крајуследиуређењефасаде,
али после периода сушења,
тако да планирамо следећег
пролећа,чимвремедозволи,
да се уради малтерисање и
фасада – каже директорка
Завичајног музеја Рума Бра
ниславаКоњевић.
УЗавичајноммузејуплани

рају да, када се комплети
радовизаврше,собзиромда
ће се тада добити потпуно
условна зграда, цело призе
мљепретвореуједнумодер
нусталнупоставку.
КакоједиректоркаЗавичај

ног музеја истакла, локална
самоуправа је обезбедила
значајна средства за ове
обимнерадове.
Започело се са седам

милиона динара за санацију
влаге, а потом је додато још
пет милиона за комплетну
санацијуовогзначајногобјек
такултуре.
– Пребацили смо и новац

за замену столаријена згра
ди Завичајног музеја и за
нову фасаду, а све ће бити
урађено у складу самерама
које је прописао Закон о
заштити споменика културе.
Значи, свеоноштосмообе
ћалинасамомпочетку годи
не,почињемоидареализује
мо,азаЗавичајнимузејсмо
са додатним средствима
обезбедилиукупно30милио
надинара–реклајепредсед
ница Општине Александра
Ћирић.

С. Џаку ла

Манифестација „Музеји за
10“ћесеодржатиупериоду
од 14. до 20.маја са темом
„Моћмузеја“.
– Укључићемо се у ову

манифестацију. Ми смо
направили од ове почетне,
нашуинтернутемудајемоћ
музеја у чувању темеља.
ТакоћемозаНоћмузеја,14.
маја,односноуноћиизмеђу
суботе и недеље, позвати
Румљане у једну шетњу од
ДомаЈНА,тјсадавећГрад
ске библиотеке до спомени
ка чика Јови Змају испред
„Змај Јовине“ школе. Са
освртом на то да су деда и
унук – скулптуре на Дому
ЈНАчуваритрадицијепре
ношењемсколенанаколено
и тих темеља друштва, па
потомимамоспоменикдеце
у парку која читају, значи и
писано чување традиције и

темеља.КодспоменикаЗма
ју ће бити одрецитована
његовапесма„Светлигробо
ви“саакцентомнастих„где
ја стадох ти продужи, још
смодужнитиодужи“...Дакле
осмисли смо тушетњу, а уз
пут ћемо говорити и о свим
интересантнимкућамаичије
су биле – каже о програму
манифестације директорка
БраниславаКоњевић.
У оквиру „Музеји за 10“

биће отворена изложба
„Чувари темеља“ а реч је о
етнолошкој изложба фото
графија ношњи из музејског
фундусаиношњиизфунду
са АНИП „Бранко Радиче
вић“. Биће представљене
српске, хрватске, немачке и
словачкеношње, каоиоби
чај Вијање Божића, а изло
жбаћебитиотворенаурум
скомКултурномцентру.

Моћ музе ја

Пре ба ци ли смо и 
новац за заме ну 

сто ла ри је на згра
ди Зави чај ног 

музе ја и за нову 
фаса ду, а све ће 

бити ура ђе но у 
скла ду са мера ма 

које је про пи сао 
Зако н о зашти ти 

спо ме ни ка кул ту ре. 
Зна чи, све оно што 

смо обе ћа ли на 
самом почет ку 

годи не, почи ње мо 
и да реа ли зу је мо, а 
за Зави чај ни музеј 

смо са додат ним 
сред стви ма обез
бе ди ли укуп но 30 

мили о на дина ра 
– рекла је пред сед

ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић

Радо ви на згра ди Музе ја

Бра ни сла ва Коње вићАлек сан дра Ћирић
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ДА СЕ НИКА ДА НЕ ПОНО ВИ, АЛИ И ДА СЕ НЕ ЗАБО РА ВИ

Крлов чић доче као бра ни о це
Са борбеног положаја у

атару Карловчића 2. маја
1999. године,завремеНАТО
агресијенанашуземљу,обо
рен је амерички авион Ф16.
Подвиг је извела борбена
посада 250. ракетне бригаде
ПВОЈугославије,аистаједи
ницајенештораније,27.мар
та 1999. године, са борбеног
положаја у Шимановцима,
оборила авион Ф117А дизај
ниран да буде невидљив за
радарскесистеме,штојебио
јединипотврђенслучајобара
њаовогавионауборби.
Узнаксећањанатајдан,2.

мајаовегодинепредставници
тадашње250.ракетнебрига
де посетили су Карловчић,
гдесуихдочекалипредстав
нициМеснезаједницеипећи
начкелокалнесамоуправе,а
међугостимасубилиипуков
ници у пензији Золтан Дани
којијекомандоваопосадом,и
Бошко Дотлић који је био
извршитељгађања.
Заменик председника

општинеПећинци ЗоранВој
кићистакаоједасуихмешта
нитададочекаликаобранио
це отаџбине и да их тако

дочекују и данас, након 23
године,јеротпоркојијенаша
војска пружила надмоћном
агресорунесмебитизабора
вљен.
У име гостију домаћинима

сезахвалиоЗолтанДани,који
јеиевоцираоуспоменена2.
мај1999.године.
Испред Месне заједнице

Карловчић госте су дочекали

председникСаветаМЗЈован
ДеврњаичланСаветаМилан
Степановић, а Деврња је у
свомобраћањупоручиодаби
слоган скупамогаобити: „Да
сеникаданепонови,алиида
сенезаборави“.
–Иовајдогађајнамговори

да се традиција и слободар
скидухнародаморанеговати
крозбудућегенерације,рекао

јеДеврњаиуједносе захва
лиоОпштиниПећинцикојаје,
како је рекао, допринела да
овоокупљањепостанетради
цијаКарловчића.
Након обиласка борбеног

положајасакојегједејствова
ла 250. ракетна бригада, у
ловачком дому у Карловчићу
загостејеорганизовансвеча
ниручак. Д. С. 

На бор бе ном поло жа ју са ког је деј ство ва ла 250. ракет на бри га да 1999. годи не

ОД ПОКРА ЈИ НЕ 19 МИЛИ О НА ЗА ДРУ ГУ ФАЗУ ВОДО ВО ДА У ОГА РУ

Заме на дотра ја ле мре же
Пред сед ник општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић каже да је реч 

о вео ма зна чај ној инве сти ци ји 
за коју ће Општи на издво ји ти 

додат них 11,25 мили о на дина
ра буџет ских сред ста ва

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо
привредуишумарствоопределиојесредствапоКон
курсуододелисредставазасуфинансирањеизград
ње,санације,реконструкцијеиизрадетехничкедоку
ментације водних објеката у јавној својини и израде
пројектно техничке документације објеката фекалне
канализацијенатериторијиАПВојводинеу2022.годи
ни, а међу 18 градова и општина из целе покрајине
налазисеиопштинаПећинцикојој једодељено19,1
милионазадругуфазуизградњеновеводоводнемре
жеуОгару.
ПредседникопштинеПећинциСинишаЂокићкаже

дајеречовеомазначајнојинвестицијизаОгар,јерје
стараводоводнамрежадотрајалаивеомачестодола
зидохаваријакојеометајуводоснабдевање.Задругу
фазу, како је рекао, Општина ће издвојити додатних
11,25милионадинарабуџетскихсредстава. Д. С.

Сини ша Ђокић

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ОГАР

Без бед ни је
кроз цен тар села

УОгарусупрошленедељезавршени
радови на уклањању вишка земље са
банкина и зелених површина уз пут у
центрунасеља.Каконамјерекаопред
седник Савета месне заједнице Огар
МиланАлексић,наконрадованаизград
њи првефазе нове водоводнемреже у
насељу преостало је нешто земље на
површинамапоредпута, која је спреча
валаотицањеводесаколовозаувреме
падавина.
–Наколовозусусестваралеводоле

жинеукојимасенаднунакупљаомуљ,
штојеувремепадавинаугрожавалобез
бедноодвијањесаобраћајаиповећава
лоризикодсаобраћајненезгодеусамом
центру насеља. Уз подршку пећиначке
локалне самоуправе вишак земље је
уклоњен, па ће вода поново несметано
отицатиуканалскумрежу,кажеАлексић
и додаје да ће поред безбеднијег сао
браћаја радови допринети и лепшем
изгледуцентраОгара.

Д. С.

Укло њен вишак земље са бан ки на и зеле них повр ши на

КОН КУР СИ КУЛ ТУ РНОГ
ЦЕН ТРА ПЕЋИН ЦИ

„Пуна капа зве зда“ 
за децу 
Сва деца основношколског узраста са

територије општине Пећинци имају при
ликудаучествујууЛитерарномконкурсу
подназивом„Накрилимамаште“иЛиков
ном конкурсу „Деца општине Пећинци –
ликовниствараоци“којисетрадиционал
но реализују у другој половини маја у
оквиру обележавања манифестације
„ДаниопштинеПећинци“.
Поменуте конкурсе организује Култур

ницентарподпокровитељствомпећинач
ке локалне самоуправе, а у сарадњи са
основнимшколама уПећинцима,Шима
новцима и Купинову, Дневним боравком
задецуимладесасметњамауразвојуу
Суботишту при пећиначком Центру за
социјалнирад,ииздвојенимодељењему
ПећинцимаШколе за основно и средње
образовање „Антон Скала“ из Старе
Пазове.
Темаовогодишњеглитерарногиликов

ногконкурсаје„Пунакапазвезда“.
Ученици своје литерарне и ликовне

радовемогупредатидо16.мајаупросто
ријама Културног центра, сваког радног
данаод8до14часова,авишеинформа
ција могу добити код својих учитеља и
наставникасрпскогјезикаикњижевности
иликовнекултуре.
Ученик једужанданаполеђинилите

рарног и ликовног рада назначи само
шифру по сопственом избору, док се у
посебнојковертиузраддостављајусле
дећи подаци: име и презиме ученика,
разредиодељење,назившколеишифра
ученика(истакаонарадусакојимсеуче
ствује).Пожељноједалитерарнирадови
будуоткуцанииодштампани.Занајбоље
суобезбеђенепригодненаграде. Д. С.

Овог пролећа, станари згра
деуулициЈовеНегушевића8у
Пећинцима,започелисусаакци
јом уређења њихове стамбене
зграде. Тренутно се приводе
крају радови на кречењу фаса
де,апоречимауправниказгра
де Лазара Чикића, до сада су
стара и израубована поштанска
сандучадзамењенановим,окре
ченојеунутрашњестепеништеи
офарбанигелендери,аофарба
насуивратакојаводенакров.
Натајначин,кажеЧикић,побољ
шавајусеусловизаживотстана
ра,азахваљујућидобровољном
радуправисеизначајнауштеда
приликоминвестирањаузграду.
Станари уредно одржавају и

зелене и јавне површине око
зграде, а Рајко Јевић, станар
који редовно учествује у акци
јама одржавања зграде, истиче
дакадасусложниијединствени
станаримогумноготогасамида
ураде, и оцењује да их већ ово

што су до сада урадили чини
добрим примером за то како
једна мала стамбена заједни
цаможеда унапреди услове за
животсвихстанара.
–Нашенапоре препознала је

ипећиначкалокалнасамоуправа
која нам је прискочила у помоћ
када су се појавили пробле
ми којиизлазеиз оквиранаших
могућности.Примераради,када
је пре неколико година, због
пуцања канализационе цеви,
простор око зграде био прак
тичнопоплављендотемереда
је почело да угрожава темеље
саме зграде, Општина је брзо
реаговалаипомоглаусанирању
хаварије.Захвалнисмопећинач
којОпштининаразумевањукоје
показујепреманама,алисетру
димодаколикогодможемосами
испуњавамо своје законске и у
крајњој линији људске обавезе,
рекаонамјеЈевић.

Д. С. 

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА СТА НА РА У ЈЕД НОЈ СТАМ БЕ НОЈ ЗГРА ДИ У ПЕЋИН ЦИ МА

Све се може кад се људи сло же

ЗАЈЕД НИЧ КИ УРЕ ЂУ ЈУ СВО ЈУ ЗГРА ДУ:
Ста на ри у Ули ци Јове Негу ше ви ћа број 8 
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Послереконструкције згра
дамеснихзаједницауКруше
дол Прњавору, Шатринцима,
Малој Ремети и Добродолу,
иришкаопштинанастављаса
уређењемпреосталихобјека
та. Тако су завршени радови
на замени столарије у Нера
дину чија је вредност била
окомилиондинара,азашта
је средства обезбедила
локална самоуправа.Такође,
послеуређењакрованапод
ручном одељењу ОШ „Доси
теј Обрадовић“ у Ривици,

реконструисан је и кров на
објектуукојемсеналазеучи
онице,акојијешколиуступи
ла Месна заједница Ривица.
Запрверадовенакровушко
ле је локална самоуправа
обезбедила 2,8 милиона
динара,азаоведодатнејош
око 490.000 динара. Требало
бидаседодатноурадиикров
наобјектуодмахпоредшколе
у којем су смештени Месна
заједница и амбуланта у
Ривици.

С. Џ.

Кров на објек ту у Риви ци

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИРИГ

Све ква ли тет ни ја по ну да за ту ри сте

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

Туристичка организација иришке
општине је урадила пројекат  „Инфра
структурно уређење централног трга у
БањиВрдник“сакојимјеконкурисализа
средства по конкурсу Министарства
трговине,туризмаителекомуникација.
Заовојпројекатсудобијенасредства

увредностиодокопетмилионадинара,
а9.мајајерасписанајавнанабавка.По
окончању процедуре везане за ову
набавкутребалобидапочнурадовичији
је рок за завршетак 45 дана. Такође, у
међувременујеопремљенаиизграђена
сувенирницакојабитребалодапочнеса
радомтокомовогмесеца,подопремању

сувениракојићесеуњојпродавати.
Врдник стиче све препознатљивије

местонамапибањауСрбији,аповећа
ноинтересовањетуристапратииизград
њапотребнеинфраструктуре.
Уовојгодинисупочеласарадомтри

хостелаирегистровано јеоко15нових
смештајних јединица у приватном сме
штају.Ускоробитребалодасеотвории
нови аква парк у Врднику. Такође ове
године се очекује завршетак око 200
апартмана у три објекта и неколико
пословних простора, као и  три угости
тељска објекта. Очекујемо и почетак
изградњелетњепозорницекојаћеима

ти800места,асазавршеткомовогпро
јектабићемоумогућностидаорганизује
моразнакултурнаимузичкадешавања
уБањиВрдник–истичеДраганДрагиче
вић,директорТОИриг.
Покрајински Секретаријат за туризам

одобриојеи200.000динаразаштампа
ње туристичких каталога што је посао
којијеиреализован.
Говорећи о прошлој години Драгиче

вић истиче да је у Бањи Врдник било
забележено144.000ноћења.Тојеинај
већибројноћењадосадаисатимбро
јемноћењаВрдник јебиотрећабањау
Србији. С. Џа ку ла

РИВИ ЦА И НЕРА ДИН

Нови кров и сто ла ри ја

Дра ган Дра ги че вић Део бу ду ћег цен трал ног тр га у Врд ни ку

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Над стре шни ца
над глав ним ула зом
У Дом здравља у Иригу

почетком маја су окончани
радовинаизградњичеличних
надстрешницакаконадглав
нимулазимауДомздравља,
такоинадулазимау гаражу.
На овај начин запослени у
Дому здравља су омогућили

пацијентимабезбеданприлаз
згради, тзв „суве пролазе“ и
заштитуодкишеиснега,али
и заклон за сва санитетска
возила. Средства за изград
њу ових надстрешница је у
целом износу обезбедила
локалнасамоуправа. С. Џ.

Надстрешница у Дому здравља Ириг
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НАЈА ВА НАУЧ НОГ СКУ ПА

Сусре ти библи о гра фа у Инђи ји
23. Сусрети библиографа, у спомен

надрГеоргијаМихаиловића,бићеодр
жани4. новембрауВеликој салиКул
турногцентрауИнђији.Организатори
домаћин је Народна библиотека „Др
Ђорђе Натошевић” у Инђији. Сусрети
библиографа у спомен на др Георгија
Михаиловићасустручнонаучнискуп
посвећен теоријским и практичним
аспектимабиблиографије.Наседници
Одбора Сусрета библиографа одржа
ној11.априлаовегодинечлановисусе
усагласилидасераспишеЈавнипозив
задостављањепријаварадовазауче
шће на 23. Сусретима библиографа у

спомен на др Георгија Михаиловића.
Научне и стручне радове из области
библиографијезаинтересованиаутори
достављају најкасније до 30. септем
бра2022. године,употпуностипридр
жавајућисеУпутстваауторимаЗборни
карадоваСусретибиблиографауспо
меннадрГеоргијаМихаиловића.Тако
ђе, донета је и одлука да се распише
Конкурс заНаграду „ДушанПанковић“
која се додељује појединцима за изу
зетна остварења у области српске
библиографијеиимазациљафирми
сање и промовисање библиографије,
указивање на њену улогу и значај у

култури,науциидруштвууопште.Пра
во предлагања кандидата за Награду
имају појединци, библиотеке и остале
установе и организације из области
културеинауке.
Циљеви Сусрета библиографа, који

је први пут одржан 1983. године, су
афирмисањетеорије,историјеипрак
себиблиографије,истицањесуштинеи
значаја библиографије, као извора
информацијаипретпоставкебављења
науком,теапострофирањеместа,уло
геиважностибиблиографскоградаса
историјског, националног, културног и
научногаспекта. М. Ђ.

Рекордна посећеност од преко 1760
људи забележена је у суботу, 7.маја на
отварањуновесезонеуКелтскомселуу
Инђији.ПосетиоциизсвихделоваСрема,
Београда,НовогСадаиоколинеуживали
суубогатомпрограмукојијеприпремила
ТуристичкаорганизацијаопштинеИнђија.
Уоквируцелодневногпрограмаодржане
субројнекреативнеиспортскерадиони
цепопутправљењакелтскогхлеба,писа
ња келтских слова, сликања келтским
бојама...Уоквирумузичкосценскогдела
програманаступилисуЛеонтинаидечији
хор „Чаролија“, организовани су и борба
витезова, наступ мађионичара, позори
шна представа „Астерикс и Обеликс“ и
другисадржајинамењенинајмлађима.
Како су истакли представници Тури

стичке организације општине Инђија, у
односу напретходну годину, комплекс је
обогаћен новим садржајима – изграђе
нисудодатниобјекти,летњапозорница,
наткривенајеплатформаизнадјезерана

којојсеналазикафересторанса„келт
ским менијем“, опремљене су две нове
келтске куће изграђене крајем прошле
сезоне(кућавођеикућадруида),постав
ка у келтскоммузеју је допуњена новим
интересантнимекспонатима.

„НајатрактивнијитематскипаркуСрби
ји“,какојеКелтскоселоназвано,радиће
суботом и недељом од 9 до 19 часова,
докћераднимданимапосетебитиорга
низованезанајављенегрупе. М. Ђ.

Фото: keltskoselo.rs

Келтскосело јетематскитуристички
комплекссмештенуспортскорекреа
тивнојзониИнђије,науласкууградиз
правцаНовогСада.Инспирисанживо
томКелтанаовимпросторимапреоко
2300година,комплексјезабавноеду
кативног карактера и намењен је пре
свега деци. Унутар високом, дрвеном
оградомопасаногкомплексаналазисе
неколико типова келтских кућа, покри
венихтрскоминаправљениходдрвета
иблата,којепредстављајуаутентична
келтскадомаћинстваизанатскерадио
нице. У једној од кућа смештен је и
минимузејсаинтересантнимекспона
тима, базираним на материјалним
остацимакелтскогплеменаСкордисци
наподручјуСрема.

О Келт ском селу

Отво ре на нова сезо на
у Кел тском селу

ИНЂИ ЈА

Келт ско село је нај а трак тив ни ји темат ски парк у Срби ји
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У ИНЂИ ЈИ ОДР ЖА НА РАДИ О НИ ЦА „ПОДР ШКА РАЗ ВО ЈУ 
ЖЕН СКОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА У ОБЛА СТИ ТУРИ ЗМА“

Еду ка ци ја
пут до успе ха

Циљ ради о ни це био је уна пре ђе ње зна ња и вешти на 
пред у зет ни ца и мла дих који су носи о ци сео ских газдин
ста ва како би пону ду сво јих про из во да и услу га пред ста
ви ли на тржи шту на нај бо љи могу ћи начин, уна пре ди ли 
кон ку рент ност тури стич ке дести на ци је на којој се нала зе 
У  сали Скупштине општине Инђија у

четвртак, 5. маја одржана jе радионица
под називом „Подршка развоју женског
предузетништвауоблаституризма“.Циљ
радионице био је унапређење знања и
вештина предузетница и младих који су
носиоци сеоских газдинстава како би
понуду својих производа и услуга пред
ставили на тржишту на најбољи могући
начин,ауједнодопринелиунапређењуи
конкурентности туристичке дестинације
накојимасеналазесеоскагаздинства.
Директорка Туристичке организације

СрбијеМаријаЛабовић,истакла једа је
50 одсто више жена запослених у тури
змунегоубилокојимдругимобластимаи
да се женско предузетништво у туризму
свевишеразвија.
–Затосуоверадионицеважнејерима

мо велики потенцијал у овој области, с
обзиромдајетуризамунашојземљисве
развијенији и садржајнији. Све је већи
број туриста који радо долазе у нашу
земљу јер смо препознати као интере
сантнатуристичкадестинација.Тојепри
ликазадодатнозапошљавање,рекла је
Лабовићдодавшидасузапослениутури
зму кључ развоја те области у нашој
земљи, јер без квалитетне радне снаге
неманиквалитетнихуслуга.
Туристичка организација општине

Инђија,којајебилаорганизаторрадиони
це, подржава женско предузетништво и
како је истакао директор Милан Богоје
вић,суштинајеоснажитиженепредузет
нице и пружити им подршку у развоју
туристичке делатности. Општина Инђија

оцењена јекаоперспективнатуристичка
дестинација,свеатрактивнијазатуристе.
– Ми само током викенда у Келтском

селуимамопреко15жена,махомпреду
зетница, које воде различите радионице
занајмлађе,апроизводивишеразличи
тих удружења могу се купити у нашем
инфоцентруипрекоеshopa.Трудићемо
седаштовишерадимонањиховоједука
цији као што је то и данас, истакао је
Милан Богојевић, директор Туристичке
организацијеопштинеИнђија.
Учесници панел дискусије били су и

ВиолетаЈовановић,извршнадиректорка
НАЛЕД  а, Милан Богојевић, директор
ТуристичкеорганизацијеопштинеИнђија,
МилошЋурувија,директорконсултантске
куће „Футуризам“ и Љиљана Јовановић
Дудуковић, власница туристичког ком
плекса„Фрушкогорскалугарница“.
Како је истакла извршна директорка

НАЛЕДаВиолетаЈовановић,бележесе
конкретнипомациуразвојуженскогпред
узетништвауопштеалииуобластитури
зма.Премањенимречима,акценатјена
културном наслеђу и туристичкој понуди
која језасниванакултури,акаопример
навелајеизузетнусарадњусаинђијским
Удружењем„Гороцвет“чијирадовивезаи
златовезагодинамауназадодлазеуруке
странихдипломата.
Закључак са радионице посвећене

женама предузетницама је да треба да
будуекономскинезависнетедасопстве
нимангажовањемнаправеизворприхода
засебеисвојупородицу.

М. Ђ.

Уче сни ци ради о ни це у Инђи ји

НОВИ КАР ЛОВ ЦИ

Одр жа на јуби лар на 
„Срем ска пот ко ви ца“
Унедељу,8.мајанаМарковдан,сеоску

славу у Новим Карловцима, одржана је
20.јубиларна„Сремскапотковица“.Орга
низатори манифестације, која је окупила
преко65учесникаизцелеСрбије,билису
Коњичкиклуб„Јабучило“изНовихКарло
ваца, Туристичка организација општине
Инђија и Општина Инђија. Окупљене су
поздравили председник Општине Инђија
ВладимирГак,епископсремскиГосподин
Василије,председникУдружењаузгајива
чалипицанераСрбијеВјекославПападо
полуиЖиванКнежевићиспредКоњичког
клуба„Јабучило“изНовихКарловаца.
– После десет година паузе одлучили

смодавратимоједнуодтрадиционалних
спортскорекреативнихманифестацијаи
веомасмосрећништосеуНовимКарлов
цима, на Марковдан, поново одржава
„Сремска потковица“, истакао је Влади
мир Гак и додао да је инђијска локална
самоуправапосвећенаразвојутуризмана
чему се последњих неколико година
интензивноради.
Такмичарски део манифестације орга

низованјеускоросвимдисциплинама,а
програм је подразумевао целодневне
активности које је испратило преко три
хиљадепосетилаца. М. Ђ.

ЈКП „САВА“

Укла ња се дивља 
депо ни ја у Пећин ци ма
У Пећинцима је у току уклањање и

санација велике дивље депоније код
вашаришта. Како нам је рекао директор
Јавног комуналног предузећа „Сава“
ЖељкоМилићевић,до сада је уклоњено
5.000кубнихметарасмећа,апремапро
ценама остало је да се уклони још око
1.500до2.000кубнихметара.
Досадашње радове су суфинансирали

Покрајинскисекретаријат заурбанизами
заштиту животне средине и Општина
Пећинци. Секретаријат је издвојио 3,5
милионадинара,докјеОпштинаизбуџет
ских средстава издвојила додатних 2,1
милиона.Локалнасамоуправаћефинан
сиратииостатакрадованауклањањуове
великедепонијекојасепрактичноналази
усамомнасељу.
– Како бисмо спречили неодговорне

појединцедапоновоодлажусмећенатек
очишћеним површинама поставили смо
нову ограду и рампе на путевима према
депонији. Нажалост, већ смо ових дана
приметилинеколикомањихгомиласмећа
у близини фазанерије, што нам је јасан
показатељдаћемоморати јошмногода
радимо на подизању свести грађана о
значајуодржавањахигијенеунасељу,али
инаказнениммерама.Услугаодношења
смећа постоји одавно у свим насељима
пећиначкеопштинеинепостојини један
оправдан разлог да се смеће баца на
дивљедепоније, изјавио јеМилићевићи
јошједномапеловаонаграђанедасмеће
одлажуукантеиконтејнере,јербацањем
смећанадивљедепоније, како јерекао,
загађујусрединуукојојживеиукојојим
децаодрастају. Д. С. 
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СЕКУ ЛА ПЕТРО ВИЋ ПРЕД СЕД НИК УПРАВ НОГ ОДБО РА  КУЛ ТУР НО УМЕТ НИЧ КОГ 
ДРУ ШТВА „БРИ ЛЕ“ БЕО ЧИН

„Риба ри људ ских душа“
који воле свој „улов“

У Бео чи ну
нема поро ди це 

у којој неко,
на овај или онај 
начин, није био 

„бри ле то вац“ 
па су пома га чи 

актив но сти
КУД „Бри ле“

и број на
при ват на

пред у зе ћа и 
поје дин ци,

каже Секу ла 
Петро вић

Културно–уметничкодруштво„Бри
ле“ настало је недуго по ослобођењу
Беочина,16.октобра1944.године.Са
извођењемкултурноуметничкихпро
грама, тих послератних дана, почело
сепресвегауславупобедеислободе.
ДруштвојеоснованоподименомРад
ничко културно  уметничко друштво
„СтеванПетровићБриле“.Имеједоби
лопонародномхеројуСтевануПетро
вићуБрилу,којијепогинуо9.маја1943.
године у близиниБеочина.Собзиром
на то да је у Стејановцима, Брилето
вом родном месту, основан КУД са
његовимименомипрезименом,уБео
чинусуимескратилинасамоједнуреч
– „Бриле“.У знаксећањананародног
хероја, 9.мај обележава сеи каодан
Друштва.

Иовегодинебогатимпрограмомобе
леженјерођенданКУД„Бриле“,78.по
реду.Упонедељак9.мајабиојепред
виђенјеконцертФолклорногансамбра
иТамбурашкогоркестраподнасловом
„Да нас нисте подржали, ми се не би
одржали“, у Дому културе у Беочину.
Следећегданапредстава „Крај викен
да“,одигранајеуСусеку,азасреду11.
мајанајављенојекњижевновече,Књи
жевногклубаДруштва.
78. рођендан био је повод за разго

ворсапредседникомУправногодбора
КУД„Бриле“СекуломПетровићем,ина
че начелником Општинске управе
општинеБеочин.

М НОВИ НЕ: Коли ко дуго сте анга
жо ва ни у Дру штву и да ли може те да 

упо ре ди те вре ме када сте почи ња ли 
и ово дана шње? Какво је било вре ме 
Ваших поче та ка, и коли ко је оно 
било добро за ама тер ско ства ра ла
штво?

СЕКУ ЛА ПЕТРО ВИЋ:Да,негдекра
јемоктобраовегодинебићеравно78
годинакако„Бриле“егзистира.Ближи
мо се осамдесетом рођендану и по
томе смо као културно – уметничко
друштво јединствени у Војводини и
Србији.Штосеменетичејасамношен
на крилима грађанског рата уСФРЈ у
Беочин дошао 1992. године, а у рад
Друштвасамсеукључиовеомабрзо–
од1994.године.Ноипремогдоласка
уБеочинбиосамуаматерскимводама
имогуслободнода кажемда је једна
одвеликихжртаватранзицијеипроме

Секу ла Петро вић

M NOVINE :
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недруштвеногсистемаиаматеризам.
Живимоудруштвуукомејеновац,хте
лимитопризнатиилине,главнатема
–заједнедаштовишеимајупрофита,
задругедапреживе.Етикојисупре
живљавали и у старом систему и у
новомсуглавни„регрути“аматеризма,
самоштојеустаромсистемузатакве
биломноговишеразумевањаипошто
вањадруштва.

Коли ко је Дру штво важно за кул
тур ну сце ну Бео чи на и да ли може те 
да зами сли те да Бео чин посто ји без 
Дру штва? У фигу ра тив ном сми слу, 
нарав но. И коли ко је кул ту ра уоп ште 
важна за иден ти тет гра да, држа ве па 
и наро да у цели ни?
–Данасјесвемогуће,паидаБеочин

постојибез„Брилета“.Насвусрећуто
јеситуацијадалекооднасјерје„Бри
ле“ заиста једанод стубова културног
животаБеочина.УсинергијисаКултур
нимцентром „Бриле“ је једанод глав
них„произвођача“програмакојисујош
бројнији ако се има у виду и размена
програма коју имамо са великим бро
јемдруштава.Кадајеупитањуиденти
тет – и микро и макро, и локални и
глобални–културатуиманезаменљи
вуулогу.Дванајважнијабеочинскапро
изводасуцементи„Бриле“.Акадасви
усвојимсрединамачувамоононаше,
препознатљиво, то се ондалако „уве
зе“иунационалнукултуруиидентитет.

Дру штво јесте ама тер ско, али 
прет по ста вља мо да је за њего во 
функ ци о ни са ње ипак потре бан 
новац. Како се сна ла зи те и коли ко 
вас локал на само у пра ва финан сиј
ски подр жа ва? Шта су нај ве ћи иза
зо ви са који ма се суо ча ва те у раду? 
Да ли је то мате ри јал ни моме нат или 
нешто дру го?
– У оно „старо“ време наш главни

донатор била је „Беочинска фабрика
цемента“–иновчаноинабројнедруге
начине (превоз, материјали за сцено
графију,ношње..).Чаксепонекогчла
наДруштвамоглои запослити.Данас
сусвенашеочиупртеуопштинуБео
чин, и оно што је некада била БФЦ
данас је то општина. У Беочину нема
породицеукојојнеконаовајилионај
начин није био „брилетовац“ па су
„помагачи“ наших активности и бројна
приватнапредузећаипојединци.Већи
проблемодфинансирањарекаобихда

су људи, односно чланови. Беочин је
градспортаидобардеомладиходена
тустрану.Наравно,немамоништапро
тив! Покушавамо веома симболичним
чланаринамапачакибесплатнодаих
привучемо у неку од секција.И све је
некакодобродокмладине стасају за
средњушколу,одууНовиСадимноги
одњихзбогшколскихобавезаипуто
вањаизгубееланзааматеризам.

Да ли мисли те да је капи та ли зам 
„убио“ ама те ри зам? Коли ко нових 
чланова има те, коли ко су вам вер ни 
они ста ри ји и да ли моде ран начин 
живо та и оду ста ја ње од „три осми
це“ (данас је рад но вре ме вео ма 
рас те гљив појам) оне мо гу ћа ва мно
ге људе да се баве ама тер ским ства
ра ла штвом, у орга ни зо ва ном сми
слу?
–Већсамрекаодајеједнаоджртава

променедруштвеног системаиамате
ризам. Несхватљиво је да се рецимо
смотра аматерских позоришта Срема,
започетадалеке1974.године,неодржи
петгодина,дасусретааматерскихпозо
ришних друштава Војводине нема пар
година... Чланова има, нарочито оних
најмлађих. Старијих све мање, јер је
егзистенцијаличнаипородична,штоје
разумљиво, испред свега. Но, мислим
даипоредсвихтешкоћа,иманаскоји
истрајавамо.ДанасјеуДруштвуактив
нонештовишеодсточланова,највише
у Фолклорном ансамблу. Она чувена
социјалистичка подела дана на три
осмицеданасјепотпунодевалвиранаи
тонајвишенаштетуонеосмицекојасе
односилана„надградњу“,аутојосми
цијебиопросторзанас.

Данас је тржи ште ушло у све поре 
дру штва па и у кул ту ру. Са тим се 
тешко носе све уста но ве кул ту ре, а 
како тај тренд ути че на ваше Дру
штво и коли ко се ви уоп ште „зани ма

Да ли сте успе ли да одр жи те све 
чети ри сек ци је Дру штва, има ју ћи у 
виду две годи не пан де ми је?
–УДруштвусуактивнечетирисекци

је: Фолклорни ансамбл, Аматерско
позориште, Тамбурашки оркестар и
Књижевни клуб. И опстали смо упркос
свему! Након свега могу слободно да
кажемдасмоималисрећезбогнаших
просторија које су мало сакривене
(атомскосклониште)такодасморади
линаначин „закључајвратаивежбај“.
Било јесасвиммалихпрекидарадаса
децомвишезбогстрахародитеља,него

збогмасовнијегзаражавањакороном.У
токуванредногстањакојејеуопштини
Беочин укинуто средином марта ове
године, одржали смо  двадесетак про
грама–концератафолклораитамбура
ша,позоришнихпредстава,вечерипое
зије...Увремекоронеистаклисмосеи
каоиздавачидваромана.Упитањусу
романи Тихомира Аксентијевића
„Хоботница“ и Савке Козић „Корак
даље“.Такође,објавилисмоидвезбир
ке поезије „Срце завичајно“ Момчила
Милошевића и „Од рођења до зрења“
РанкаСимића.

Опста ли смо упр кос све му

Живи мо у дру штву у 
коме је новац, хте ли 

ми то при зна ти или не, 
глав на тема – за јед не 

да што више има ју 
про фи та, за дру ге да 
пре жи ве. Е ти који су 

пре жи вља ва ли и у ста
ром систе му и у новом 

су глав ни „регру ти“ 
ама те ри зма, само што 
је у ста ром систе му за 
такве било мно го више 
раз у ме ва ња и пошто

ва ња дру штва
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ПИ ЈАЧ НИ ПРО ДАВ ЦИ И ДА ЉЕ БЕЗ ФИ СКАЛ НИХ КА СА

Ма ла по бе да
до де цем бра

На ши пре го ва ра чи су ак тив ни, а шта ће се до го во ри ти, 
не знам. Од ло же но је све до 31. де цем бра, ко ли ко смо 
ми чу ли, а да ли ће нам они по но во тра жи ти ка се или 
по ну ди ти не ко дру го ре ше ње, не знам, ка же Ве сна То мић
Почетакмајаипакједругачијиодоно

га што се очекивало након увођења
новихфискалних каса.Иакосуи град
ске пијаце спадале у првобитни план
општефискализације,наконвишепро
теста пијачара и преговора са надле
жнима, ова одлука је, барем за сада,
одгођена.Далићеинакојиначинбити
уведене промене и контрола промета,
за сада није познато, а поформирању
раднегрупе,очекујесенаставакпрего
вора представника пијачара и надле
жних.Продавцинаградскимпијацамау
Сремусусложниутомедабифискали
зацијазначилазањих,нимањенивише
већ–пропаст.
– Није нам потребна фискализација.

Више би нам одмогла, него помогла у
пословању. Неможе то дафункциони
шенапијациистокаоупродавницама,
где си прикопчан на све што ти је
потребно, каошто је струја или интер
нет. Мислим да ми за то тренутно и
немамоуслове.Немасврхепотенцира
тинатоме,јернашезнањеотоменије
одговарајуће. То продавци морају да
схвате, да науче како се ради, а неко
једноставно не може да схвати тај
систем. Рецимо, поједине пекаре овде
имајусвојезапосленеиобученерадни
кекојићедаљедаобучавајусвојеколе
ге,акоћедаобучинас,питасеАнђелка
ФилиповићизСремскеМитровице.
Одфискализацијебимоглибитиизу

зети продавци који имају регистровано
пољопривредно газдинство за произ
водњуонихпроизводакојисеналазена
њиховој тезги. У зеленом делу митро
вачкепијаценајвећудилемуинејасно
ћеимајустаријипродавци.
– Муштерија и овако има све мање,

већина купује у маркетима. То што ми
овде зарадимо, то је минимална сума
новца,запреживљавање.Штадакаже
ова комшиница, која има више од 80
година,какоћеонаданаучидакористи
фискалну касу?Исамасамбила трго
вацсведопензијеикадабихопетмора
латоликуадминистрацијудапролазим,
одустала бих од пијаце, изјавила је
ВераВујићизШашинаца.
Представницизакупацатезгинарум

скојпијацисубилинапротестимауБео
граду,противувођењафискалнихкаса.
Према договору, обавеза да се касе
користеод1.мајаневажи,аформира
на је радна група која би требало да
утврди и понуди решења, када ће и
Румљанидобитивишеинформација.

– Ми смо пријављени и плаћамо
порез. Нисмо везани за радно време,

Срем ско ми тро вач ка пи ја ца

Ан ђел ка Фи ли по вић

те“ за тржи шне прин ци пе, јер прет
по ста вљам да је за ама те ри зам 
кључ на љубав пре ма умет но сти.
–Да,управусте.Говорећиоамате

ризмуХугоКлајнјерекаода„аматерне
може да буде човек који истински не
волионууметносткојомсекаоаматер
бави“.Законитржиштапомомдубоком
убеђењутешкосуприменљивиуобла
сти културе.Нема озбиљније установе
културебезприходакојидолазеизјав
нихсредстава.Доследнаприменатржи
шта у култури имала би веома лоше
последице–биобитопуткановоком
понованомелитизмукоји јеприсутану
свевећојмери.

Мисли те ли да млад човек, који бар 
део свог живо та про ве де у јед ном 
кул тур но – умет нич ком дру штву, 
може да стек не иму ни тет на реци мо 
риа ли ти про гра ме, кич и шунд у музи
ци, фил му, позо ри шту...? Коли ко ви, 
ста ри ји чла но ви Дру штва, може те да 
обли ку је те мла де људе у сми слу да 
им се изгра ди укус када је у пита њу 
умет ност и кул ту ра уоп ште? Да ли је 
по Вама и то зада так јед ног кул тур но 
 умет нич ког дру штва?
– Смисао постојања и рада једног

Друштванијесамодасерадомуњему
„убије“ неко време. Уз музику, позори
ште,писануреч,нашзадатакједакроз
игру, на један ненаметљив начин мла
дима укажемо да пожељне обрасце
понашања,даим„сервирамо“садржаје
који ће допринети изградњи њиховог
ставаиуметничкогукуса.Мисмонека
врстанеобавезнешколе,гдејепринцип
добровољностиосновни.Инаједаннај
позитивнијиначинсмо„рибариљудских
душа“,којисвој„улов“волеинеодузи
мајумуслободу.Уборбипротивриали
тија, шунда и кича улога културно 
уметничких друштава може да буде, и
јестеважна.Поменисамачињеницада
сенекоопределиобављењембилоког
вида аматерског стваралаштва, он је
већ„пелцован“противсвегатога.

Ако може те украт ко да рези ми ра те 
пери од изме ђу два рођен да на. Шта 
су биле нај зна чај ни је мани фе ста ци је 
и про гра ми?
–СвакаодсекцијаДруштваодржала

је у том периоду неколико програма
вредних пажње. Фолклорни ансамбл
(27.фебруара)иТамбурашкиоркестар
(23.марта)суодржаливеомауспешне
годишње концерте. Аматерско позори
штеје4.децембрапрошлегодинеима
лопремијеру представе „Крај викенда“
сакојомсугостовалиуПачетину,Срем
скојМитровици. ВеликојПлани,Прња
вору, Пећинцима… Књижевни клуб је
26.мартаорганизоваопромоцијукњиге
прича и песама Ранка Симића. Наши
гости били су позоришни аматери из
Богатића, фолклорни ансамбли из
Темерина, Обровца и Бачког Јарка…
Друштво је било суорганизатор веома
успешне 45. Смотре аматерских позо
риштаСрема.Настојимоданашепро
грамеизведемоиунасељениммести
манашеопштинепајетакопозориште
својупредставуизводилоуЛугу,Бано
штору,а10.мајаиуСусеку.

Све тла на Ћосић
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–Урадњикојаимаробеувредности
20.000ивишеевраимаједнакаса,аја
бихсадветезгетребалодаимамдве
касе,анањимаимамробеувредно
сти 1.500 – 2.000 евра. И да продам
свутуробујанемогудапокријемтро
шковепремадржави.Људикојипишу
законетребадаизађунатеренивиде
какољудиживе.Итекасе,којебиста
јале на тезги се већ на – 5 степени
Целзијуса гасе, а зима траје осам
месеци.Заштонисуодредилипаушал
за тезгу 10.000 динара, то онда није
проблем.Тражимодасесагледапра
во стање. Ја замесец дана  могу да
извучем за себе минималац зараде.
Закуп и пијачарина коштају на годи
шњем нивоу  око 160.000 динара, а
акобирадиликакосуонизамислили,
једнатезгатребалобидаизађепреко
3.500 евра. Немам вредност робе на
тезгитолико.Какодасвеплатимида
менинештоостане,а јошданегово
римооусловимарада?Акосезасве
уводиуред,ондасвитребадабудемо
равноправни,аовдеимаонихкојине
плаћају чак ни закуп за своје тезге,
реклајеМаринаЗамаклар.

Ра чу ни ца је ја сна

када јемного хладно ја и недођемна
пијацу,акасенемогудараденамину
су.Нашипреговарачисуактивни,ашта
ћеседоговорити,незнам.Одложеноје
све до 31. децембра, колико смо ми
чули,адалићенамонипоновотражити
касеилипонудитинекодругорешење,
не знам. Шта држава донесе, ми не
бежимоодтога,миисадплаћамопоре
зе,алиимаионихкојинисупријавље
ни, каже о нелојалној конкуренцији
ВеснаТомић.
Засаданемазваничнепотврдекада

ћесеинакојиначинодвијатинајавље
ни преговори, а продавци на пијацама
негодујузбогнеизвесности.
Кодкомуналнихпредузећа,учијојсу

надлежности градске пијаце сазнали
смо да ће они обезбедити техничке
услове, како би евентуалне промене о
којимасеговори,моглебитиимплемен
тиране, за лакше пословање пијачних
продаваца.

М. Н. 

Ве ра Ву јић

ШИД

Про мо ци ја добро вољ ног 
слу же ња вој ног рока

ЦентарМинистарстваодбранеСрем
ска Митровица је петог маја у Шиду
представионовиконцептдобровољног
служења војног рока, као и услове и
погодностислужењавојногрокауједи
ницамаВојскеСрбије.Свизаинтересо
вани пунолетни грађани Србије старо
стидо30годинапријавузадобровољно
служење војног рока са оружјем могу
да поднесу одласком у надлежни цен
тарМинистарства одбране за локалну
самоуправу, електронским путем преко

портала еуправе, као и на свимшал
терима ЈП „Пошта Србије”. Подршку
промоцији је пружила и локална само
управа. Представнике Министарства
одбране поздравили су председник
општинеШид,ЗоранСеменовићипред
седник Скупштине општинеШид Тихо
мир Стаменковић и са присутним уче
ницимаТехничкешколе„НиколаТесла“
поделилисунеколикозанимљивостииз
својихвојничкихдана.

ФОТО: Фб Општи на Шид

Про мо ци ја добро вољ ног слу же ња вој ног рока

ШИД

На мату ру без ауто мо би ла
У сарадњи саСаветом за безбедност

саобраћаја општинеШид, представници
Агенцијезабезбедностсаобраћајасу5.
мајаусалиКултурнообразовногцентра
одржали трибину за матуранте сред
њихшкола. Говорилисуопоследицама
конзумације алкохола током вожње, о
употреби мобилног телефона за време

вожњеинеприлагођенојбрзини.Трибина
је била интерактивног карактера, испу
њеназадацимаипрактичнимпитањима
запотенцијалневозачеивозачепочетни
ке.Матурантимасусенапредавањупри
дружилипредседникопштинеШидЗоран
Семеновић и председник Скупштине
општинеШидТихомирСтаменковић.

Предавање под насло
вом “Још увек возим”
водио је СлавишаСавић,
предавачисарадникАген
ције за безбедност сао
браћаја.Он јематуранту
мапренеоличноискуство
о саобраћајној несрећи
због које је данас у инва
лидским колицима и о
ризичноминепромишље
ном понашању у саобра
ћају.  На Тргу културе су
били постављени симу
латори чеоног судара и
превртањавозила,којесу
матуранти,алиисви гра
ђани могли да испробају
под надзором стручних
лица Агенције за безбед
ностсаобраћаја.

Фото: ФБ Општи на Шид
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КУЗМИН: МАЛИ РАДО ВИ, ЗА ВЕЋИ НАПРЕ ДАК СЕЛА

Да не буде „село хва ли,
а у гра ду живи“

Када су у пита њу инве сти ци је за наред ни пери од, у фоку су Кузми на ца биће наста
вак рекон струк ци је Дома кул ту ре. У прет ход ним годи на ма су издво је на сред ства из 
локал не касе за сани ра ње вла ге у објек ту, као и за поста вља ње нових олу ка. Опре
мље не су и неке про сто ри је, а оно што би тек тре ба ло да буде реше но, јесте про ки
шња ва ње кро ва на неко ли ко места

Какобисвојиммештанимаобезбедили
квалитетнији живот у селу и услове да
младиостанутудаживе,Месназаједни
цаКузминизгодинеугодинуулажесред
ствауинфраструктуруопремањеиреша
вање проблема заједнице. Иако су на
првипоглед,упитањумалеинвестиције,
онесуодвеликогзначајазалокалноста
новништво.Даби једноселофункциони
салопотребноједаимаамбуланту,пошту,
цркву,школу,апотекуисадржајезарекре
ацију,штоКузминсвакакоима.Дабисе

квалитетживотау једномоднајбогатијих
сремских села подигао на виши ниво, у
претходнихнеколиконедељајезавршено
низрадовананеколиколокација.
СпрвимлепимданимаКузминцисуса

радницима „Хидросрема“ равнали атар
ске путеве, како би пољопривредницима
олакшали приступ до њива, пред сетву.
Радови су трајали читаву седмицу, а
месназаједницајезатајпосаоиздвојила
окополамилионадинара.
– Циљ нам је да средимо што више

атарских путева. Овде се не зауставља
мо.Такође,важноједанаставимодаодр
жавамо те путеве и да водимо рачуна о
њиховомстању,какосенебисмовратили
наонопретходно,иначесмотосверади
ли узалуд.Пољопривредницима је то од
највећекористи,кажеМирославРаковић
председник Савета месне заједнице
Кузмин.
Приликом изградње капеле на гробљу

је у плану била и изградња санитарног
чвора. Међутим, тај посао је тек сада

Миро слав Рако вић Рав на ње атар ских путе ва

Радо ви на месном гро бљуХол Дома кул ту ре у Кузми ну



1511. MAJ 2022.  M NOVINE

КаоимногадругаселаиКузминсе
бори са дивљим депонијама. Сваке
годинесеиздвајаоко400.000динара
зањиховочишћење.
–Уместодасмотајновацусмерили

у нештошто је потребнијемештани
ма, ми сваке године на чишћење
дивљих депонија потрошимо тај
новац.Међутим,никодругинамније
крив, него ми сами. Покушаћемо да
поставимокамере,какобисмопрати
лиситуацију,собзиромнатодаапе
ли нису уродили плодом, истакао је
МирославРаковић.

Бор ба
са дивљим
депо ни ја ма

дошаонаред,каоипостављањекапије.
– Сада смо у могућности изградимо

тоалет и да ставимо капију на улаз,што
кошта око 1,2 милиона динара. Наредна
акција која нас очекује је постављање
надстрешниценаулазу,гдећебитистоза
обављање обичаја на сахранама, додао
јеРаковић.
Кадасуупитањуинвестицијезанаред

ни период, у фокусу Кузминаца биће
наставакреконструкцијеДомакултуре.У
претходним годинама су издвојена сред
стваизлокалнекасезасанирањевлагеу
објекту,каоизапостављањеновихолука.
Опремљене су и неке просторије, а оно
штобитектребалодабудерешено,јесте
прокишњавањекровананеколикоместа.
Меснојзаједници јеупланудааплицира
за средства код виших нивоа власти за
санацију.
–Имамомного удружења која користе

тепросторије.Организујемосвакегодине
неколико манифестација. Наш Културни
центарпредстављаселоунајбољемсве
тлу,зато јереддаимињимаомогућимо
да вежбају и одржавају пробе у добрим
условима.Завршенјеипројекатзауређе
ње парка испред Дома културе и то би
требало у перспективи да представља
једнувеомаатрактивнуцелину,закључио
јеРаковић. А. Плав шић

Фото: Б.  Туца ко вић

ПРИ ЈЕМ ЗА РАДОСЛАВА ИВАНОВИЋА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Из Шаши на ца 
бициклом у Бања 
Луку на сла ву

С обзи ром на то да је Радо слав у хума ни тар ној акци ји 
про дао бицикл, одлу чи ли смо да му покло ни мо нови, 
како би могао да наста ви са сво јим актив но сти ма, рекла 
је гра до на чел ни ца Сремске Митровице Све тла на Мило
ва но вић
УГрадскојкућиупонедељак9.мајаје

одржансвечанипријемзадеведесетого
дишњегРадославаИвановићаизШаши
наца, поводом његовог несвакидашњег
бициклистичкогподухвата.Онјепрешао
бицикломоко270километара,одШаши
нацадоБањаЛуке.УГрадскојкућисуга
поповраткусапута,дочекалиградона
челница Сремске Митровице Светлана
Миловановић, председник Скупштине
града Владимир Павловић и начелник
ГрадскеуправезакултуруиспортВасиљ
Шево. Радослав је на пут кренуо са
циљем да посети пријатеља и буде му
гост на крсној славиЂурђевдан. Успут,
привукаојеивеликупажњујавности.
– Из Шашинаца сам кренуо 4. маја.

Путјебиоинтересантанименинијебио
тежак, јер сам се успут одмарао. Када
самстигаоуБањаЛуку,дочекаломе је
многољуди.Дивносумепримилиибио
самсмештенухотел,какавнигденисам
видео, а обишао сам много држава и
лепихсмештаја.Међутим,БањаЛукаје
најлепшиградиостаћемиусрцу,рекао
једеведесетогодишњак.
Путовање Радослава Ивановића је

имало хуманитарни карактер. Наиме,
градоначелник Бања Луке Драшко Ста
нивуковић јечуозаовогнеобичногпут
никаинаконтогајеуследилоупознава
ње, које је резултирало откупом деда

Радиног бицикла за 5.000 конвертибил
нихмарака.Тасредстваћебитиуплаће
назалечењедечакаВуканаСтоиљкови
ћа из Врања који се бори са најтежим
обликомспиналнемишићнеатрофије.
Ово није прво путовањеШашинчани

на. Низ година практикује да у посете
пријатељима путује бициклом. Пре две
годинејепрешао60километарадапосе
тидругасакојимселечионаковидоде
љењу,астигаојенаконтогаидоПожеге,
какобипронашаодругаизвојске.Деда
Ради је жеља да оде у Загреб. Бицикл
возиод1939.године,акакојесадабез
свог превозног средства, Град Сремска
Митровицамујепоклонионови.
– С обзиром на то да је Радослав у

хуманитарној акцији продао бицикл,
одлучили смо да му поклонимо нови,
како би могао да настави са својим
активностима, рекла је градоначелница
СветланаМиловановић.
Међутим,овајхуманиСремацодлучио

је да уручени поклон, односно нови
бицикл, такође поклони у хуманитарне
сврхе.
–РадославИвановићјепримердасу

годинесамобројисвиманамјеодржао
лекцијуохуманостиипријатељству,које
бисмосвитребалидаследимо,поручио
јепредседникСкупштинеградаСремска
МитровицаВладимирПавловић. А. П.

Васиљ Шево, Све тла на Мило ва но вић, Вла ди мир Павло вић, 
Радо слав  Ива но вић и нови бицикл

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Пар ко ви носе име на по Миле ви Марић Ајн штајн и Мари но су Рицу ди су

Два парка у граду имају нова имена
којасудобилипоусвајањуиницијатива
које су покренули грађани или Месне
заједнице, а прихватили прво чланови
Општинског већа, по претходно приба
вљенојсагласностиПокрајинскогсекре
таријатазарегионалниразвој,међуреги
оналнусарадњуилокалнусамоуправу,а
потом и одборници СО Рума на својој
последњој седници одржаној крајем
априла.
Наиме, на иницијативу Румљанина

Саше Ристовића, за шта је сагласност
далаиТрећа градскаМесна заједница,
начијемсеподручјуналазиградскипарк
одмах поред ОШ „Вељко Дугошевић“,
одборницирумскескупштинесуприхва
тилипоменутуиницијативутакодаћесе
овајпаркубудућезвати„ПаркМариноса
Рицудиса“. Реч је о грчком официру
МариносуРицудису,којије1999.године
одбиодаупловиуводеЈадранскогмора
ибудедеонападанатадашњуСРЈуго
славију,токомНАТОбомбардовања.
Ову иницијативу Саша Ристовић је

покренуо 2019. године, тачно надваде
сету годишњицу НАТО бомбардовања.
СаветТрећеМЗјеједногласноподржао
овуиницијативу,асамупетицијусупот
писала642грађанарумскеопштине,као
ионлајн603грађанаСрбијеидијаспоре.
Друга је иницијатива Савета Четврте

градскеМеснезаједнице
да се парк кодССШ „БранкоРадиче

вић“иГимназије „СтеванПузић“назове
„ПаркМилевеМарићАјнштајн“.Подсети
мо,МилеваМарићАјнштајн једео свог
детињства провела у Руми где је завр
шилаичетворогодишњуосновнушколу.
НатериторијиЧетвртеМеснезаједнице
уРумиидаљепостојикућагдејепоро
дицаМилевеМарићживелаод1877.до
1892.године.Даљиживотнипутводиоје
МилевуМарићАјнштајннашколовањеу
Швајцарску где је била једна од ретких
женакојесууспешностудиралеприрод
ненаукерамеузрамесамушкарцима,
међу којима је био и Алберт Ајнштајн,
њенкаснијисупруг.
–Сматрамодабипарккојисеналази

поредГимназије „СтеванПузић“иССШ
„БранкоРадичевић“укојимасеиданас
школујумладинараштајиизРумеиоко
лине, требао да понесе назив по овој
знаменитојРумљанкикојајеусвојевре
ме била једна од ретких факултетски
образованихжена – стоји у образложе
њуовеиницијативе.
Председница румске општине Алек

сандраЋирићјеистакладасуобеини
цијативеприхваћенејерлокалнасамоу
праваослушкујежељесвојихсуграђана.
Тојеиускладусаједнимодциљевада
у граду има што више паркова и лепо
уређенихзеленихповршина.
–Наравно,поредпроменеимена,ови

паркови ће бити и додатно уређени, а
биће постављени и дечији мобилијари.
ПланирамодапоставимоибистуМиле
веМарић Ајнштајн, а подсећам да смо
недавно отворили и први уређен парк
кодДомаздрављапосвећендрДрагану
Овцину–истакла јепредседницаАлек
сандраЋирић.

С. Џаку ла

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА РУМЉА НА УРО ДИ ЛА ПЛО ДОМ

Нова име на пар ко ва

Парк Мари нос Рицу дисПарк Миле ве Марић Ајн штајн

БАЗЕН У БОР КОВ ЦУ

При пре ме за поче так сезо не
Почетком маја су започеле

припреме румског базена за
купалишнусезону.
То подразумева испуштање

воде из базена, дезинфекцију,
чишћењемалогивеликогбазе
на,уређењеплатоаиоколине.
Друга фаза припрема која

следиодносисеначишћењеи
проверу исправности филтера,
механичкихидозирпумпи, док
трећа подразумева пуњење
великог и малог базена водом,
третирањехемијомипречишћа
вањеводе.
Зависноодвременскихусло

ваотварањебазенауБорковцу

јепланираноза17.или24.јун.
– Сви радови су почели на

време како бисмо спремно
дочекали предстојећу летњу
сезонуикакобинашипосетио
циималинајбољемогућеусло
везапријатанборавакиужива
њена свомомиљеном купали
шту. Подсећам да је прошла
сезона била рекордна по броју
посетилаца од 2015. године
кадајебазенотворен.Ланесмо
имали 35.000 посетилаца –
кажеИгор Дамјанчук, директор
Спортскогцентраучијемсаста
вујеирумскибазен.

С. Џ.
Сезо на на рум ском базе ну почи ње у јуну
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НОВ ЧА НА ПОМОЋ
ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА

Поде ље но
18 мили о на 
дина ра
Због ограничења у пословању због панде

мијекоронавируса,румскаопштина јеиове
годинеобезбедилаједнократнуновчанупомоћ
предузетницима – пре свега онима који се
баве угоститељском делатношћу, али су ове
годинепроширенешифределатностикојесу
тупомоћдобиле.Додатносуједнократнунов
чанупомоћдобилиирумскитаксисти.
Подсетимо, привредни субјекти на које се

помоћодносила,акојисуималиодједногдо
тројезапосленихсудобили50.000динара,до
десетзапослених150.000динараипреко10
запослених300.000динара.Фитнесклубовии
теретане су добили новчану помоћ у висини
од50.000динара.Заовупомоћлокалнасамо
управа је у буџету определила 20 милиона
динара,аоникојииспуњавајуусловесумогли
да се пријаве до утрошка средстава а најка
сниједокрајамарта.
О приспелим захтевима је одлучивала

Комисија за доделу једнократне помоћи при
вреднимсубјектимасаседиштемрегистрова
нимнатериторијиопштинеРумачијисеизве
штај о раду нашао на седници Општинског
већа одржаној крајем априла. Чланови ове
Комисије су билеАндријана Бошковић пред
седница,каоиБиљанаДамљановићиНата
шаКосанићкаочланицеКомисије.ОваКоми
сија је сачинила правилник за доделу једно
кратне новчане помоћи, формулисала јавни
позивапотомодржалаи18раднихседница
на којима је вршена контрола и оцењивање
пристиглих пријава за једнократну новчану
помоћ и доношена појединачна решења о
одобравању тих средстава. Током трајања
овојјавногпозиваподнетесуукупно283при
јаве,аседамјеодбијенозбогнеодговарајућих
шифриделатности,уз једнуприхваћенужал
бу.
Од20милионадинараколико јеуопштин

ском буџету било опредељено средстава за
овајвидпомоћи,утрошенојеукупно18мили
онадинара. С. Џ.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА ПОБЕ ДЕ У РУМИ

Потре бан је
мир у све ту

Данпобеде,9.мајобележенјетра
диционално полагањем венаца на
споменобележјапогинулимборцима
ижртвамафашизманаГрадскомгро
бљууРуми.
Венце су положиле бројне деле

гације: локалне самоуправе, СУБ
НОРа,УРВИиполитичкихстранака.
У име локалне самоуправе оку

пљенима на Градском гробљу се
обратиоСтеванКовачевић,председ
никСОРума.
Онјеуказаодазбивањакојапотре

сају међународну заједницу послед
њихмесециигодинаговореуприлог

томедајенашаобавезаданавели
чинужртвеуборбипротивфашизма
непрестано подсећамо, јер уколи
конањузаборавимо,тозлонамсе
врло лако може вратити. Међутим,
свадешавањаусвету,паиованај
новија,указујудајесветјошдалеко
одтестабилности.
–Свеснисмоопасностиоднових

великихсукобаи требададелујемо
управцумираиподсећамонажртве
које су дале своје животе као залог
томмиру – истакао јеСтеванКова
чевић.
 С. Џаку ла

Обе ле жа ва ње Дана побе де у Руми

ПОСЕ ТА УПРАВ НИ КА НАРОД НЕ БИБЛИ О ТЕ КЕ СРБИ ЈЕ РУМ СКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Позив на сарад њу
Градску библиотеку „Ата

насије Стојковић“ у Руми
посетили су недавно управ
ник Народне библиотеке
СрбијеВладимирПишталои
виша дипломирана библио
текарканапословимауОде
љењу за културу, Одељењу
за међународне односе и
Одељењу каталогизације
БебаСтанковић.Уразговору
са директором Градске
библиотеке Дамиром Васи
љевићемТоскићемонисусе
упознали са функциониса

њембиблиотеке,каоињеној
предстојећојселидбиунови
просторреновираногобјекта
Дома војске. Директор их је
упознао и са књижнимфон
дом, а разговарало се и о
правцима могуће помоћи
Народнебиблиотеке.
Гости и домаћини су раз

мотрилиимогућносторгани
зовања  више  заједничких
пројекатакојибитребалода
буду реализовани током
лета.

С. Џ.
Вла ди мир Пишта ло у рум ској библи о те ци

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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УСКО РО СТИ ЖУ ТУРИ СТИ НА ПЛАН ТА ЖИ „ИВА“ У СУР ДУ КУ

Додир при ро де

НагаздинствуЗеленеплантаже„Ива“у
Сурдуку живе три породице са двоје
мале деце, а у све послове, које води
дефектолог,укљученесучетирипороди
це, свако знашта јењеговдео посла и
радиколикоможеузпомоћосталих.
–Нештојетешко,нештоније,алисви

смо екипа, ја са штакама на пример
понесемканту,сипамводуихранукоза
ма, и тако полако све урадимо, каже
Петар Ђулинац, становник плантаже
„Ива“.
Особесаразличитимтешкоћамаураз

војусамезарађујузаживот.Имајузатво
рени циклус производње, јер се баве
повртарством, узгојем лешника, узгојем
домаћихживотиња.Имајуифармуод25
музнихкоза,производекозјисиринадају
седаћењиховогаздинстводасеразви
ја.Унаредномпериодутакођепланирају
даорганизујепосетепородицасадецом.

–Циљпосетеједадецадођу,даупо
знајудомаћеживотиње,кокошке,патке,
ћурке, зечеве, козе и јариће. Најзани
мљивијабиимабилаиграса јарићима,
које могу и да хране, или ће моћи да
учествујуунекимдругимпословима,на
пример плевљењу баште, објаснила је
МаријаЛаловић,председникУГЗелена
плантажа„Ива“.
Посетиоцибиуједнобимоглидаоби

ђуцелоимање,јерпрошлегодинесуим
долазилиученициосновнихшкола,што
се показало као интересантно. Многа
децанемају додир садомаћимживоти
њамаилирадомубаштиаовдемогуда
учествујуупословима,јерувекимашта
дасерадиањиховавратасуотворена
засвакивидпосета,укључујућитуристе,
којиуједномогудакупенештоодњихо
вихпроизвода.

З. К. 

Фар ма коза

ПРО МО ЦИ ЈА У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Кул ту ра пона ша ња 
у при вре ди
„Дипломатски протокол у привре

ди“ назив је публикације Марице
ВучићКишгеци,којајепредставље
на у четвртак, 5. маја ове године у
Народнојбиблиотеци„ДоситејОбра
довић“уСтаројПазови.Протоколсе
учи непрестано и представља скуп
етичких  норми и правила, која су
као  одлика лепих манира примен
љива у државним, дипломатским и
пословним догађајима.  Од изузет
ногјезначајаизатојеМарицаВучић
–Кишгеци,шефПротоколау„Инсти
туту заратарствоиповртарство“у
НовомСаду,одлучиладасвојерад
ноискуствообједини у публикацији
„Дипломатскипротоколупривреди“.
То је практични приручник за при
вреднике, али  прихватљив сваком
читаоцу. Поред ауторке о књизи је
говориоиуредникМартинПребуђи
ла, који сматра да је ово врло
потребнадруштвенапубликацијаза
лепопонашање.Књига јеизашлау
мартуовегодине.Првапромоцијаје
одржананасајмууМостаруадруга
уБиблиотеци„ДоситејОбрадовић“у
Старој Пазови, где је директорка
ДраганаМилаша изразила наду да
ће ова публикација допринети
побољшању културе пословања на
територијиопштине.Штампанајеу
тиражу 500 примерака, а на сто
страница поред практичних савета,
одтогакакосетребаобућидоседе
ња за столом, налази се и фото
додатаксанеколикозваничнихпри
јема.

З. К.

ПАЗО ВАЧ КА ПИЈА ЦА

Нема чега нема – али ску по

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

БројникупциипродавциназеленојпијациуСта
ројПазовиучетвртак,5.мајареклисудаимасвега,
алидазакуповинутребаиматиималовишеновца.
Старикромпирпијачарисупродавализа80дина
ра по килограму, а  млади 250 динара. Килограм
пасуљаупросеку јекоштао350динара,купус80
динара, зелена салата 50 динара а млади лук се
продавао3везеза100динара,каоиротквице.За
тиквице је  требалоплатитиоко100динара, а за
спанаћ150.Салатникраставацјеимаоценуупро
секу140динара,азакилогрампарадајзапродавци
сутражилии350динара.Јабукесусепродавале
поцени од40динарапанавише,банане140,а
јагоде 350 динара. Поред традиционално богате
понудесвежихиздравихнамирница,нијеизостао
ницветникутак,гдејебилаинајвећагужвабогат
изборрасадаисадница,свежегисаксијскогцвеће.
Расадучашијекоштао50динараанакоренод10
до30динара.Настаропазовачкојпијацибилојеи
крављегсиракојиупросекукошта400динара,јаја
по цени од 15 динара, ораха за 1000 и домаћих
колачаза850динара. Д. Г.
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Срем ски куп изне дрио је и новог рекор де ра у трци која је била дру га по 
реду. Наи ме, Tori no Hill иако стар десет годи на сада је апсо лут ни шам пи он
Љубитељикоњичкогспортасуимали

приликудапратепет галопскихтркана
Хиподрому у Сремској Митровици у
недељуосмогмаја.Сремскикуптради
ционалноокупљанесамопознатагрла,
већ и многобројне посетиоце. Како би
програмбиопотпунијииинтересантнији,
одржане су и пратеће активности, као
штојемоднаревијаматурскиххаљинаи
шешира. Сремскомитровачке средњо
школке су прошетале хаљине познате
београдскекреаторкеНадеЈеремић,као
и фасцинаторе и шешире Митровчанке

Снежане Ковачевић. Сматрајући да су
висока мода и коњички спорт одувек
ишли руку под руку, организатори овог
догађајаодлучилисудатаквесадржаји
иубудућебудунезаобилазандеогалоп
скогспектакланаХиподрому.
Одлучилисмодаовогодишњегалоп

ске трке посветимо припадницама леп
шег пола. На црвени тепих су изашле
митровачке средњошколке, односно
матуранткиње.Некеодњихсудобилеи
поклоне,односнохаљинеишеширекоје
су носиленамодној ревији, изјавила је

Маријана Трнић, портпарол Коњичког
клуба„Срем”.
Сремскикупизнедриојеиновогрекор

дера у трци која је одржана друга по
реду.Наиме,TorinoHillиакојестардесет
година, осимшто је однео победу у тој
трци, сада је апсолутни шампион, како
објашњавањеговвласник.
Победничкомкоњујеовотридесети

другапобедаукаријери,одукупнодеве
десетиједногстарта.Садасмопрести
гли Каролину, која је имала тридесет и
једну победу, што мог коња чини апсо
лутним шампионом, рекао је власник
АлександарАшковићизУба.
У преостале четири трке прво место

заузеласугрлаSabinaSarina,Colorado,
Night moment i Namia. Галопске трке је
организовао Град Сремска Митровица,
Хотел„Срем“иКоњичкиклуб„Срем“,уз
подршкуспонзора.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

ТокомпрвегалопскетркеџокејСаша
Глоговацјепаосакоња,аузрокзасада
није познат. Џокеј је са лакшим теле
сним повредама задржан на одељењу
хирургијеуОпштојболнициуСремској

Митровици, ради даљег праћења ста
ња. Како је потврђено у служби за
информисањеОпштеболнице,пацијен
ту су констатоване повреде у пределу
стомака.

Џокеј пао, коњ уле тео у публи ку

ХИПО ДРОМ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Галоп ске трке и реви ја 
хаљи на и шеши ра

Мод на реви ја матур ских хаљи на и шеши ра
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НЕ, НИ САМ ПЕТ ФРЕН ДЛИ ОН ДА КА ДА ВИ НИ СТЕ ФРЕН ДЛИ ПРЕ МА МЕ НИ, АЛИ ДАЈ 
ДА ВИ ДИ МО ШТА МО ЖЕ МО ДА УРА ДИ МО

Пси су нам по треб ни,
али и ми њи ма

Пре неко вече пролазећи улицом
Војводе Степе са свих страна
саммогао чутилавежпаса.Ноћ

је,пасневиди,нормалнодалаје,упо
зорававласника,покушавадамеодби
је. У том се појављују и луталице.
Наједном моменту лавеж прелази у
какофонију, а моја обична шетња у
потенцијалнуопасност.Тосусамопси,
али чик пробај да се нађеш у таквој
ситуацији,нијепријатно.
Од кад проходаш, где год се окре

неш,можедасечујеонаједнаистина
–пас јечовековнајбољипријатељ.То
је хумано, то је истина, али ако га
добро храниш, не мучиш, помазиш, и
ако изненадно не искаже своју живо
тињскунарав,јертојепас.Животиња,
непредвидива каоисвака.Напочетку
једнанапомена,свеизнетоуовомтек
сту представља искључиво ставове
аутораовогтекстаинисунужноставо
ви његовог издавача, те није усмерен
противпаса.
Времејепомодарства,пајеједнаод

многихмодаиматипса.Нијетоновота
рија, увек је права домаћинска кућа
имала и пашче, даштити, да лаје, да
дисциплинуједругеживотињеакотре
ба. Међутим, допало вам се или не,
мода је имати куцу, скупу помогућно
сти.Поготовојепорасттемодевидљи
вакодмлађепопулације.Но,власници
и хранитељи паса се крећу од оних
правихиодговорних,прекоонихкојима
јетосамомода,доонихнеодговорних,
који ће пса одбацити јер више није
интересантан.Иманаравноионихкоји
ћепрепохитатизановчаникомдапла
те скупо штене са педигреом, уместо
да удоме неку унесрећену луталицу,

срећну са мало пажње и коре хлеба.
Чинимиседамногинеразумејудаје
пасодговорностидамусеморапосве
тити пуна пажња како би био задово
љанибезбеданипооколину,аличесто
иповласника.
Пролазећи једном градом, налетео

самнагрупумлађихљуди,једнадевој
кајетепалапсуназивајућигабебом,а
себемамицом.Заистасенемогусло
жити да се материнска осећањафор
мирају на тај начин и жао ми је што
млади и релативно млађиљуди своје
родитељске инстинкте задовољавају
тако. Изгледа да постоји та врста
себичности која подразумева да ћу
поседовати пса, а он ће ми пружати
љубавипажњуинећетражитиништа
заузврат. То је себично према себи,
премадруштвенојрепродукцијиипре
мапсу,јеронзаслужујеједнакопажње
колико даје. Свакако, ситуација да је
куцабеба,авласницамамица, јепре
теранаипредозирана.Људинисусве
сни да је пас вишегодишња одговор
ностидасуњеговепотребередовне,
свакодневнеиданемакодругидаих
задовољиосимоногкогајеудомио.
Такође,оватеманеидебезиндиви

дуалнеи заједничкенеодговорностии

изостанка ангажовања. Неретко виђа
молуталице,уместошинтераизоохи
гијенеданасимамоазиле запсе, који
могућедачестоинесарађују.
Колико год грубо звучало,алиљуди

сурасакојаконтролишеоколинуикао
такви дужни смо да спроводимо кон
тролу репродукције код животиња, то
доприносинашојбезбедности.Задово
љани ситпас унашемдвориштуили
станунезначизадовољанпаснаулици
илинанекојдепонији.Иуместобриге
за његова права о трошку другог и
државе, треба да помислимо да је
таква животиња потенцијални извор
заразе због околности и начинањего
вогживота.Тудолазимодооног„држа
ва једужнадабринеоправимаживо
тиња“. Е па, држава је дужна да се
стара омојим правима, а наша права
супресвегаспречавањезаразаибез
бедност на улици.Неретко се дешава
дапсинападајушетаче,бициклисте.То
је нормално, то је у карактеру пса, он
штити неку своју територију и нема
капацитет да разумешта јењегово, а
штајавно.Алимиимамокапацитетда
створимосрединубезбеднуипочовека
ипопса.
Имаионопитањејавногпростораи

Вре ме је по мо дар ства, па је јед на од мно гих мо да има
ти пса. Ни је то но во та ри ја, увек је пра ва до ма ћин ска 
ку ћа има ла и па шче, да шти ти, да ла је, да ди сци пли ну је 
дру ге жи во ти ње ако тре ба. Ме ђу тим, до па ло вам се или 
не, мо да је има ти ку цу, ску пу по мо гућ но сти. По го то во је 
по раст те мо де ви дљи ва код мла ђе по пу ла ци је

Ни сам пет френ дли он да ка да ни сте ви 
френ дли пре ма ме ни. Ка да ку пу је те кр во лоч
не псе и уве ра ва те ме да не ће он ни шта и да 
се са мо игра. Ка да их во ди те без лан ца или 
бр њи це ако је та ква вр ста пса. Ни сам пет 
френ дли ка да на ули ци не по ку пи те оно што је 
пас оста вио за со бом, јер то је пас, не зна где 
ка ки, по то ме се си гур но раз ли ку је од нас (за 
са да). Ни сам пет френ дли ка да од ба цу је те пса 
и пра ви те од ње га лу та ли цу јер вам ви ше ни је 
ин те ре сан тан, за ни мљив и леп. Али ни сам ни 
при ја тељ ски рас по ло жен пре ма оном ко зло
ста вља жи во ти њу, пре ма том ни сам френ дли
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ИЗ ПРО ШЛО СТИ РУМЕ

Мај пан на Бре гу
Веро ва ло се да ће се девој ке које су изла га ле свој руч

ни рад на Мај па ну те годи не уда ти

Између два рата у Руми на Брегу је
свакегодинеумајуорганизованазабава
Мајлос тј. подизање Мајпана, један у
низуобичајакојисенеговаоутовреме.
СамназивМајпанзначимајскодрво.

Оносимболишедолазакпролећа,буђе
ње природе, рађање новог живота,
жељу да предстојећа година буде род
на.
Уочипрвогмајамомцидонесуседам

доосамметарависокодрво, саделом
крошњеприврху,иукопајуганаледини.
Узпомоћканапаобесепешкире,којесу
ткале и везале девојке. Свака од њих
изаберенајлепширучнирадкакобига
изложиле на Мајпану. Поред пешкира,
на врху дрвета девојке су излагале и
друге ручне радове (нпр. ткане торбе,
хаљине,мараме,марамице)амомцису
качилифлашесавином, јабукеислич

но.Засвевремедокдрвостојиокићено
ручнимрадовима(тоједведотринеде
ље)окоњегасеокупљамноштвоомла
дине.Онишетају,причају,задиркујујед
нидруге,играјуколо(најчешће„врањан
ку“ „трн бабатрн деда“, „кукуњешће“),
певајустаринскепесмемеђукојимасуи
бећарци. Такође око Мајпана окупљају
сеистарији.Ониседенаклупамаисто
лицама и разговарају, посматрајући
младе како се веселе и децу која се
играју. Девојке послужују све присутне
колачимакојесусамеумесиле.
Кадсестубобори,скидајусеизложе

ни ручни радови свака девојка узима
својрадиносикући,уштафир(девојач
куспрему,мираз).Веровалоседаћесе
девојкекојесуизлагалесвојручнирад
наМајпанутегодинеудати.

М. Мијић

Мај пан испред Хрват ског дома 1933. годи не

Уче сни ци Мај ло са испред кафа не „Злат но буре“ у Руми 1937. годи не

јавнихместа.Постојенекистандардии
прописикакосеможеслужитихранаи
пићеинијебашсвакомепријатнокада
сепасуведеукафићилиресторан.Ту
сеслужеиконзумирајунамирнице,па
онда да ли је псима место на таквом
месту? Пси би требало да имају свој
јавни простор, неки уређен паркић,
отворену вежбаоницу, простор где би
сеигралиитрчалисадругимпсима.На
крају крајева, зар не мислите да је
вашем псу тако самом досадно међу
кафанскимстоловимаистолицама.На
јавномместуједнакиуправимаиоба
везамасмотии ја,анетиитвојпас.
Често се то испушта из вида, пас не
може имати већа и једнака права као
човек,турасправенема.Наравно,нико
билочимнесмедаугрозиправа,без
бедности и здравље пса на јавном
месту,јеракојенекоспособандабру
тално нашкоди животињи, спреман је
данашкодиичовеку.

Са друге стране, пси су нам
потребни! Доказано је да имају
многа делотворна и позитивна

психо  здравствена својства.Могу да
сузбијуалергијекоддеце,дапозитивно
утичунаособесасметњамауразвоју,
поправљају расположење код депре
сивних и сличних стања, поправљају
расположење генерално, помажу код
ресоцијализације.Њихова непосредна
животињска нарав, вечито истражива
њесветаокосебе,попримањељудских
особина, најчешће власничких су ако
ништадруго,ондазабавниилогичноје
да ће нас тиме купити и постати део
наше свакодневице. Сигурно је да и
оничинесвеодсебедаиспаднунајбо
љи и најумиљатији када треба да их
удомимоиликаданештопогреше.Да,
пасједеопородице,деодомаћинства,
али дужни смо да будемо одговорни
власнициидомаћини.
Нисампетфрендлиондакаданисте

вифрендлипремамени.Кадакупујете
крволочнепсеиувераватемеданеће
он ништа и да се само игра. Када их
водите без ланца или брњице ако је
таква врста пса. Нисам пет френдли
када на улицине покупите оношто је
пасоставиозасобом,јертојепас,не
знагдекаки,потомесесигурноразли
кујеоднас(засада).Нисампетфрен
дли кадаодбацујете псаи правите од
његалуталицујервамвишенијеинте
ресантан,занимљивилеп.Алинисам
ни пријатељски расположен према
оном ко злоставља животињу, према
томнисамфрендли.
Поседовање пса и његова појава у

јавности, услед повећаног броја вла
сникапасаморапостатитеманастолу
нашезаједницеимораподразумевати
много више међусобног разумевања.
То ће значити много компромиса и
постављањеоквиратолеранцијеипра
вила функционисања. Да се вратимо
напочетак,пасјенајбољичовековпри
јатељ,алинесвачијипријатељидане
бисмо направили још једну поделу
међу собом, правила су нам што пре
потребнакакобисмосебољеразуме
ли.
 Чи тан ка
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ДАН ПОБЕ ДЕ НАД ФАШИ ЗМОМ

Про мо ци ја фил ма
и изло жба

Организација резервних војних старе
шина Нове Пазове је у недељу, 8. маја
поводом Дана победе над фашизмом,
организовала јеизложбусликаипројек
цију документарног филма посвећеног
легендарној 72. бригади Војске Србије
која обележава тридеценије постојања.
Изложбиипројекцијифилмаугалеријии
салибиоскопаКултурногцентрауНовој
Пазови присуствовали су ветерани ове
јединице за специјална дејства која
баштини богату историју сличних елит
них војних формација од Краљевине
Србије, Југославије, Југословенске
НароднеАрмијепадоВојскеЈугославије
иСрбије.Напаноимајеприказанистори
јат специјалних јединица у поменутим
војскама,приказанисуоснивачи72.бри
гаде, њени команданти, погинули при
падници,алиинаоружањеисавремена
средствакојакористеуобуциидејство
вању. Бројним гостима и заинтересова
ним посетиоцима обратио се генерал
МилорадСтупар,првикомандантбрига
де,ипуковникупензијиМиленкоБаљак
као коаутор изложбе „72. специјална
некадисад“.Уимедомаћинадобродо
шлицу јепожелеоЗденкоГашићиспред
Организацијерезервнихвојнихстареши
наНовеПазове.Наконхимнеипрограма
уизвођењуученикашколе„РасткоНема
њићСветиСава“изложбајеотворена,а
посетиоцисумоглидапогледајуидоку
ментарнифилмоовојбригади.Изложба
ћебитиотворенаинареднедвенедеље.

ФОЛ КЛОР 
Зон ска смо тра
 
Зонска смотра за општине Стара

ПазоваиИнђијадечјегфолклорногства
ралаштваодржанајеусуботу,7.мајау
старопазовачкојпозоришнојсали.Пред
ставило се 13 ансамбала из општине
СтараПазова,петфолклорнихколекти
ваизинђијскеопштинеиједанансамбл
изКаћа.Укатегоријинароднетрадиције
наступиласудваансамбла,укатегорији
млађег узраста представило се седам
групааукатегоријистаријегузрастаза
игралојеизапевалодеветфолклорних
група.Селектор  јепоновобилаДајана
Костић, кореограф из Старе Пазове, а
организатор смотре Савез аматера
општине Стара Пазова. Најуспешније
фолклорнегрупенаступићена60.покра
јинској смотри фолклора која ће бити
одржана29.мајауБачкојТополи. З. К.

„СУШТИ“ – НОВА КЊИ ГА ЖЕЉ КЕ АВРИЋ

Сонет на
раз ми шља ња

Жељка Аврић, сремскомитровач
ка песникиња, објавила је своју осму
самосталну збиркупесамаподназивом
„Сушти“. Ово је, уједно и њена десета
књига.
„Сушти“ су још у рукопису, награђе

ни првом наградом на прошлогоди
шњим Дринским књижевним сусретима
уЗворнику.Књигучини41сонетикаои
све претходнеЖељкине збирке песама
уоквирена је уводном песмом „Сонет о
Сродности“изавршним„СонетомПочет
ку“.Сушти значи истородни, истоврсни,
али и непатворени, прави, самородни,
верни,истинити,јединствени,изворни...
– Дивна, моћна, многозначна реч као

потврда да имамо јединствен и дуго
вечан матерњи језик којем још нисмо
истражилидубине,одгонетнулистарину,
досеглигранице,истичеЖељкаАврић.
Сонети у циклусу „Млеч“ посвећени

су уметницима који су оставили своје
врстан печат на песникињин живот и
рад,алиитзв.обичнимљудимазакоје
је вежу приче о сећању, забораву, хра
брости,детињству,родномместуи гра
дуукојемживи.Удругомделусенала
зе својеврсна сонетна размишљања о
Истини,Лажи,Пролазности,Злу,Тренут
ку, Суштини, Сличности, Смеху, Пијан
ству,Погрешномпуту,Боли,Светлости,
Даљинама, Нечистој савести, Камену,
итд.
„Сушти“, нова књига Жељке Аврић,

ималајесвојупрвупромоцијууЗворни
ку28.априла,уорганизацијиИздавачке
куће„АСоглас“,којајеуједнопокретачи
организаторДринскихкњижевнихсусре
та. Ауторка фотографије са насловне
стране је Маја Огњановић из Сремске
Митровице.

М. Н.

Жељ ка Аврић са дома ћи ни ма на првој про мо ци ји збир ке „Сушти“ у Звор ни ку

СМО ТРА МУЗИЧ КО – ФОЛ КЛОР НОГ СТВА РА ЛА ШТВА 
СРЕ МА

Тра ди ци ја дуга 60 годи на
У недељу осмог маја је одржана 60.

Смотрамузичко–фолклорногстварала
штваСрема.Десет годинауназадорга
низација припада сремскомитровачкој
Установи за неговање културе „Срем“.
Десетфолклорнихсаставајенаступило
у свечаној сали Високе школе струков
них студија за васпитаче и пословне
информатичаре „Сирмијум“ у Сремској
Митровици. Смотра је отворена насту
помхораОсновнешколе„СветиСава“.

А. П.
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“: ИЗЛО ЖБА МАТУ РА НА ТА ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“

Живот је вели ки моза ик
У Галерији „Лазар Возаре

вић” отворена је матурска
изложба „Наш свет од шаре
них коцкица”, ученика графи
чара ШОСО „Радивој Попо
вић” из Сремске Митровице.
Изложба представља наста
вак сарадње између митро
вачкегалеријеишколе.
– Сарадњу смо започели

акцијом„Децембарскиконцер
ти у Галерији“. Посетили смо
школукадасмоносилипокло
не,којесмонатимконцерти
масакупилиитадасмовиде
лидаимајузанимљивуради
оницу.Одњиховогнаставника
сам сазнала да никад нису
излагаливанпросторашколе
и да ове године имају мату
ранте графичаре. Иначе, све
уметничкешколеимајуматур
ске изложбе, зашто би ова
школабилаизузетак?Галери
јаимаусвојојпраксиизлага
ње радова дипломаца, деце
којасунашисуграђани,акоји
су завршили академију.
Надамседаћеовобититра
диција и да ћемо увек, сваке
године,моћидавидимонове
матурске радове у Галерији
изјавилајеисторичаруметно
стиМаријаВуруна.
С обзиром на то да школа

„Радивој Поповић“ образује

децусапосебнимпотребама,
овојеначинзаразвојњиховог
уметничког стваралаштва и
афирмације.
–Већпоизборумотива на

изложби може да се види
колико љубави они носе у
себи према природи, живим
бићима,премалепомиархи
тектури.Мисмосамотребали
да код њих даље негујемо

љубав према уметничком
изражавању. Изложени су
мозаици, који нису типични,
реч је омозаицима од колаж
папираиизборомтогматери
јала,којијетипичанграфички
материјал, желели смо да
останемо у домену подручја
рада графичких занимања.
Техника мозаика за нас има
посебну симболику, због тога

што посматрамо живот као
једанвеликимозаикижелимо
да пошаљемо поруку да је
свакиделићтогмозаика,паи
онај најнеприметнији, најма
њи, можда негде скрајнутa,
подједнако важан и да свако
од нас тражи и тежи да се
уклопи, тежи да припада и
тражећисвојеместоподсун
цем,заправо,испуњавасврху
свог постојања, објаснила је
Рената Цакић Комленић
наставница теоријске и прак
тичненаставе.
Отварањусуприсуствовали

и градоначелницa Светлана
Миловановић,начелникГрад
скеуправезакултуруиспорт
Васиљ Шево, сарадници,
наставници,гостииученици.
–Доксморадили,слушали

смо музику, забављали се.
Много смо поносни на своје
радове, рекао је Берислав
Хапчак,једанодаутора.
ИзложбауГалеријићебити

отворенадо13.маја.
А. П.

Мари ја Вуру на Рена та Цакић Комле нић Бери слав Хап чак

Квиз„Сирмијум–царскиград“,четвр
ти по реду, отворен је у Библиотеци
„ГлигоријеВозаревић“учетвртакпетог
маја.Жребомјеизвученредоследеки
пакојећесетакмичитиудваполуфи
нала. Квиз о Сирмијуму је отворен у
присуству ученика четвртог разреда
основних школа које ће се такмичити.
Они ће показати своје знање из обла
стиисторије,затимћепоказатиисвоје
умеће и креативност у рецитовању,
сликању и писању. Два круга полуфи

налног такмичења биће одржана 11. и
12. маја. Првог дана ће се надметати
основнешколе „ДобросавРадосавље
вићНарод” изМачванске Митровице,
„Свети Сава” из Сремске Митровице,
„Јован Јовановић Змај”  из Сремске
Митровицеи„ЈованЈовановићЗмај”из
Јарка. Наредног дана у квизу ће уче
ствовати ученици из школа  „Јован
Поповић” из Сремске Митровице,
„БранкоРадичевић”изКузмина,„Бошко
Палковљевић Пинки” из Сремске

Митровице и „ТриваВитасовићЛебар
ник”изЛаћарка.
Изсвакогкругадвеекипећесепласи

ратиуфинале,којећебитиодржано19.
маја.
КвизсереализујеузподршкуЗавода

за заштиту споменика културе, Тури
стичкеорганизацијеГрада,каоиУстано
везанеговањекултуре „Срем“.Квиз је
први пут одржан 2017. године.Отвара
ње је ове године употпунио програм
хораМузичкешколе„ПетарКранчевић“.

КВИЗ ЗА МИТРО ВАЧ КЕ ОСНОВ ЦЕ

Шта ђаци зна ју о Сир ми ју му
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УВишемсудууСремскојМитровициу
понедељак30.априланијеодржанглав
ни претрес, за убиство Београђанина
НемањеГрчића(37),закојесуоптужени
ЗоранДимић (53) изСуботице због кри
вичног дела убиство и невенчанаНема
њинасупругаДанијелаЂиласовић(44)из
Београда, која се терети за кривично
делоубиствоупомагању.Сведок који је
требаодасеодазовеовомсуду,нијесе
појавиотејесудсковећеналожилоњего
вопривођењезаследећерочиштекојеће
сеодржати4.октобра.Предлогбраниоца
окривљеног,дасеДимићуукинепритвор
нијеприхватиосудтакодаонзаразлику
одДанијелекојојјеукинутпритворујуну,
остаје и даље у притворској јединици
КПЗа.
Две малолетне девојчице, од седам и

пет година, како каже њихов деда, а
НемањинотацЈован,живесаГрчићимаи
једномнедељновиђајумајку.
–Децасукоднасгодинуданаикакоим

јемајкаизашлаизпритворавиђајујејед
номнедељнопосатвременаитоуЦен

тру за социјални рад.Ми смо и даље у
борби за старатељство над њима и ту
нећемо одустати, категоричан је Јован
којикажеда јеполицијапрофесионално
обавиласвојпосаоиданемадилемеда
јењеговаснајабиласаучесникуубиству.
–Мисмојошушокунаконтогаштојој

је укинут притвор. Суд је сматрао да не
можевишедаутиченасведокекаоида
неће доћи до узнемиравања јавности,
каже Јован који са супругом Миром
редовнопратисуђењазбогубиствасина.
Немања је ликвидиран 25. априла

2019. године у једном приватном апарт
ману у Врднику, где су боравили он и
Данијела.Премаоптужници,онајеоста
вилаодшкринутавратаодсобеапартма
на. Грчић је лежао на кревету, а када је
угледаоЗоранадаулазиусобу,скочиоје
према њему и онда је настало рвање
измеђудвојицемушкараца,накончегаје
уследиопуцањизпиштољасапригуши
вачем.Немањајеимаопрострелнеране
угрудимаиупотиљку.

С. К. 

У ВИШЕМ СУДУ НИЈЕ ОДР ЖАН ГЛАВ НИ ПРЕ ТРЕС ЗБОГ 
УБИ СТВА У ВРД НИ КУ

Све док поме рио про цес

КИНО ЛО ШКО ДРУ ШТВО
СТА РА ПАЗО ВА

Међу на род на
изло жба паса

Накондвегодинепаузеуследпанде
мије корона вируса прва субота у мају
донелајеуСтаруПазовуизложбупаса
CACIB.Старопазовачкирасадникбиоје
препунљубитељапасаалии излагача
изчитавогрегиона,пачакиизРусијеса
преко стотину раса паса.Међународну
изложбуотворио јегенералнисекретар
КинолошкогсавезаМамхудАлДагиста
ни,  похваливши реализацију али и
чињеницудакинологијасвевишедоби
јаназначајуунашојземљи.Организа
тор догађаја било је Кинолошко дру
штвоСтараПазовааово једесетипут
дасеовакваврстаманифестацијеодр
жаванатериторијиопштине. З. К. 

„ВОР КИ ТИМ“ И КУЛ ТУР НИ 
ЦЕН ТАР РУМА

„Сло бод на зона“
у мају 
Филмскифестивал„Слободназона“је

насвојој16.Турнејуупреко50градова
иопштинаширомСрбије,ауРумисвоје
програмеимауаприлу,мајуијуну.Тур
неја ове године доноси најновије доку
ментарне и игране филмове који су
били изузетно запажени на глобалној
ангажованојфилмској сцени. Приказују
се филмови који су освајали највеће
награде,алиидобилиподршкупублике
икритикеодБерлинадоKанаидругих
великихсветскихфилмскихманифеста
ција. Девет филмова са 17. Филмског
фестивала„Слободназона“,којијеодр
жануновембрупрошле године уБео
граду, Новом Саду и Нишу, по избору
публике и селектора фестивала, биће
приказаноиуосталимградовимаСрби
је,усарадњисалокалниморганизација
ма и културним центрима. Локални
партнеруРуми је„Воркитим“Рума,уз
техничку подршку Kултурног центра
„Брана Црнчевић“. Као и претходних
година,засвељубитељефилма,улазје
бесплатан. Мисија Турнеје „Слободне
зоне“ је да децентрализацијом културе
најширојпублициумањимградовимаи
местима понуди на увид, врхунски
фестивалскифилмскипрограм.16.Тур
нејаСлободнезонеуРумијепрвореа
лизована у априлу када су приказана
трифилма,аистотоликоћеихбитиу
мајуи јуну.Свепројекцијепочињуу20
часова у великом холу Културног цен
тра.

С. Џаку ла

ВИШИ СУД У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ВРА ТИО НА
ДОПУ НУ ОПТУ ЖНИ ЦУ ЗА УБИ СТВО ЉУБО МИ РА ТРНИ ЋА 

Нови дока зи пуне 
опту жни цу
ВишисудуСремскојМитровицивра

тио је Вишем јавном тужилаштву на
допунуоптужницупротивВенесаЛека
ревића(38),збогкривичногделатешко
убиствоЉубомираТрнића(43),тражећи
јошдоказа заовај злочину којем јеон
јединиосумњичени.
ДалијеЛекаревићсамусмртиоТрни

ћа, који је према обдукционом налазу,
преминуо услед многобројних удараца
поглави,или јеимаонекогсаучесника,
биће наведено у допуњеној оптужници.
Теложртвејепронађеноугепекупутнич
когаутомобила„голф“,умотаноутепих.
Иако је после злочина Лекаревиће

ва ванбрачна супруга Николина Катић
(26) била осумњичена да је извршила
кривичноделотешкоубиствоусаизвр
шилаштву, Више јавно тужилаштво је
обуставилоистрагупротивње,јер,како
наводе, нема довољно доказа за опту
жење.
И Апелационо јавно тужилаштво у

НовомСадуодговорило је наприговор
којијеупутиласупругаубијеногТрнића,
којимјезатраженадопунаистрагеипод

ношењеоптужницеипротивКатићеве.
–МојприговорнанаредбуВишегјав

ног тужилаштва у Сремској Митрови
ци је одбијен и немамправо нажалбу.
Сматрамдаудовољнојмеринијерасве
тљеноубиствомогсупругаидајетужи
лаштво прерано донело закључак да
Николинаније учествовала у задавању
ударацакојисудовелидосмртногисхо
да,кажеЈованаТрнић.
Она додаје да само жели да кривци

будуизведенипредлицеправде.
–Преманалазимавештака,Љубомир

се угушио у својој крви.Њему је лице
билоунакаженоодбатина,аштајесве
довелодотога,надамседаћусазнати
бар на суду. Од тог злочина само сам
једномсрелаНиколинуитадасамокре
нула главу. Не знам да ли из страха,
бесашто јемениодузет супруг,амојој
деци, од две, осам и 11 година, отац,
кажеЈованаТрнић.
Тог кобног 26. августа прошле годи

не,Љубомирјеупослеподневнимсати
мапиоиспредједнепродавницесајош
двојицомпријатеља.Какосуиспричали
сведоци,тада јенаишаоВенес, којисе
закачиосаједнимодњеговихдругара,а
Љубомирихјесмириваоданедођедо
туче.Кадасеситуацијастишала,Венес
јепозваоЉубомирана још једнопиће,
штојеонприхватиоиотишаокодНико
линеустанунасељуКамењар,гдејеи
пронађеноњеговобеживотнотело.

С. Костић

Након што је пронађено беживотно
телоЉубомираТрнића,ВенесиНико
лина су били у бекству.После четири
дана, они су пронађени и ухапшени у
атаруселаЛаћарак.

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

Зашто 
слободарски
Срби тр пе
мо бинг? 

Откакознамзасебеувекјеважилото
дапоштујемосвојеауторитете.Било
дасутородитељи,бакеидеке,учи

тељи, наставници, па даље професори и
шефови,њиховаречјенештозначила,ана
маваспитањеналежедасепоштујустарији.
Запослила сам се у, да кажемо тако, врло
утицајнојфирмиинекакосамочекивалада
тустварифункционишупопрописима,каои
даканцеларијазаљудскересурсерадисвој
посаокакотреба,теда,какопромовишемо
изаступамоевропскеилибералнеставове,
истотакоимеђуљудски,иакохијерархијски
расподељени,односифункционишу.
Ах,грдносепреварих…Слушаласамраз

непричеонашимнадлежнимакакосунека
даназапосленевикали,истресалисе,али
ето,овденесмејутејеситуацијапоприлич
номирна.И док смо били свежи, док се у
фирминовацгомилаоиљудисусенекако
упознавали, ситуација и јесте била мирна.
Штобисереклозатишјепредбуру.
Надлежниседеру,истресају,наређују,ни

подаштавају,амимлађи,подређени,ћути
мо, трпимо, кулирамо, дубоко дишемо и о
свемутомекаснијепричамонакафиилина
пиву.Доживеласамда,каонекокојеоздра
виоодрака,алиидаљеосетимпоследице
и те како, буде изговорено: „Ако она није
способнадарадипунорадновреме,напра
вићемомидругачијиаранжман,узнаравно
мањуплату“,притом,радимопословезатри
особеијашунасзасвакубоговетнуствар.
Уразговорусадругарицамакојесузапо

сленеуразличитимфирмама,свесууне
комобликудоживелеслично.Небитнокако
раде посао, да ли су закасниле или нису
или заиста све раде како треба, тачно се
по јутарњембацању торбена стоодстра
нешефицеилинамргођеногпогледашефа
кадаулазиуканцеларијузнакакваћебити
атмосфера.Некажесебезвезепојутрусе
данпознаје.Исвакаоднас,аиманаспет,
истореагујенатаквеситуације.Пустимоих
дасеистресу,онисушефови, гледајсвоја
послаирадиипокушајизнизаувредадаиз
вучешнештопоучно.Ипак,онисушефови,
онисустаријиионисуауторитет,ааутори
тетморадасепоштује.

Изданаудан,измесецаумесецзапра
во,жалилебисмосеједнадругојугрупном
четуилиназаједничкимокупљањимаипру
жалемеђусобноподршку.‘Свудајетоисто’,
‘пустисамо,искулирај’,‘гледајсвојапосла’и
‘кадвидишдајенадрнданшефсклонисеса
пута’, јеридебабаљута.Доксеуразговор
није укључио наш другар који ради преко.
Ради у озбиљнојфирми, али да се не ла
жемо, тамо је задња рупа на свирали. Он
свој посао ради, када је критика у питању
нема директних сукоба, свађа и расправа,
тосеувекрадиушесточију.Важноједасе
опроблемурасправљатакода,несамода
постојимедијатор,негопостојиисведокда
сусвеизговоренеречипримерене.Ишто
јенајважниједаприпадајупослуиситуаци
ји.Немаонога‘одтебесамочекивалавише,
алисимебашразочарала’,‘мождасетота
коутвомселукаже,алимиуБеоградуне
говоримотако’илинедајбожедасешаљу
мејловинаконрадногвременасазахтевом
дасенекоукључиистогтренутка.Напротив,
посаосестриктносводинапосао,међуљуд
ски односи су стриктно професионални и
немашанседаседозволиданеконекоме
изговоридаје‘неспособан’.Оноштосена
мадешавајемобинг.

Мождасмомикаонародогуглалина
грубост, имамо ту културу поштова
њаауторитета,иовакомладенема

модовољнусигурностусвојеспособности
да када се неко дрекења на нас кажемо:
‘јадоброчујем,можемодапричамоинор
малнимтоном’,јернедајБоже,штааконас
узменазуб.Саветујућисеса једномврло
мудромженом,објаснилами јешта јемо
бингнаврло једноставанначин: ‘акотисе
кожаналеђимајежиодначинакакоразго
варасатобомтојето’.Ине,нисамлатица
ружекојајеосетљиванакритику,нитисам
размаженамладежкојанетрпиауторитет,
али да се заузмем за себе и ја, и сви ко
ји ово читају сада, морамо. Кичму имамо,
животјеједаниништатоликогстресаније
вредно.Јеркадаодештитнажлезда,усели
сечирнажелудацилиунајгоремсрцеот
кажепослушностдалијепокорностбила
вредна?

Са ве ту ју ћи се са јед ном вр ло му дром 
же ном, об ја сни ла ми је шта је мо бинг на 
вр ло јед но ста ван на чин: „ако ти се ко жа 
на ле ђи ма је жи од на чи на ка ко раз го ва ра 
са то бом  то је то“

ССШ „БРАН КО
РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Мобил ност
у Тур ској
Румска средња шко

ла„БранкоРадичевић“ је
учесникбројнихпројеката
какопрекограничних,тако
имеђународних,уоквиру
програмаЕразмус+.
Сада је у току и про

јекат под називом „По
знању се издвајамо“ који
подразумева мобилност
ученика и наставника, а
који финансира ЕУ кроз
програм Еразмус+. Парт
нернаовомпројектурум
скојшколијеTarsusMEM
из Турске који је обезбе
дио потребну праксу за
ученикеипосматрањена
радном месту за настав
нике.„Бранкова“школаје
у овој пројекат укључила
12ученикаизтриобласти
– угоститељство, дизајн
одећеиекономија, каои
заменикадиректорашко
ле.Циљ је усавршавање
звања, радног окружења
ипраћењеновихпотреба
натржиштурада.
Учење,односномобил

ност у Турској је реали
зованаодкрајамартадо
половине априла. Током
тог периода наставници
супосматралирадсвојих
колега,аученицисупоха
ђали наставу у оквиру
своје струке, али и посе
ћивали компаније у који
ма су имали практичну
обуку.Самамобилностсе
састојала од формалног
учења,практичноградаи
неформалног учења кроз
раднесастанкеипрезен
тације. Ученици су током
ових активности подиза
лиисвојадигиталназна
ња, али су усавршавали
и своје знање енглеског
језика.
–Нашашколанудиниз

активности на усаврша
вањуиученикаинастав
ника кроз пројекте Ера
змус+.Одпрошлегодине
имамо акредитацију за
овај престижни програм
која нам омогућава да у
наредних седам година
15ученикаи15наставни
каидеунекуодземаља
ЕУ на двонедељно  уса
вршавање и то бесплат
но, каже Даниела Васић,
чланица Пројектног тима
ССШ „Бранко Радиче
вић“.

С. Џаку ла
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ПРЕ ВЕН ТИ ВА У БОР БИ СА КРПЕ ЉИ МА

Хеми ја побе ди ла био ло ги ју
У про шло сти, већи на дома ћин ста ва је 

има ла коко шке које су сло бод но шета ле 
по дво ри шту. Оне су, поред тога што су се 
хра ни ле тра вом, успут уни шта ва ле и 
крпе ље. То је био ло шки начин бор бе. 
Посто ји и хемиј ски, а то су вео ма јаки 
инсек ти ци ди. Међу тим, незгод но је тре ти
ра ти цело дво ри ште јер су такви пре па
ра ти ток сич ни, те могу бити штет ни за 
живо ти ње, па и људе који се туда кре ћу,
каже Пери ца Коса но вић

Током пролећа, са лепим
временом, долази и све
чешћи боравак у природи.
То важи и за људе и за
њиховељубимце.Међутим,
ту највише вреба опасност
од крпеља.Они подједнако
могубитиопасниизаљуде
изаживотиње.
–Крпељиприпадајупоро

дици паукова, а старији су
од људске врсте. Поједини
пронађени фосили крпеља
датирају из периода креде.
Тозначидаисторијаборбе
човекаскрпељиматрајеод
постанка. Кроз еволуцију је
одинсектакојисехраниои
биљем, почео да се храни
крвљу. То је једна велика
еволуција,јеркрвнемаеле
менте за опстанак, те су
крпељи морали да створе
хиљаде ензима, генетских
променаитакопостанујед
на „савршена машина“ за
обрадухране.Усебисадр
жи чак и бактерије које му
стварају витамине Б ком
плекса, без којих не би
могао да опстане. Борба с
њима је каоборбасветре
њачама. Проблем је што
они могу пренети и до 50
болестиизузетноопаснеза
људе, каже ветеринар из
Мартинаца,ПерицаКосано
вић.
Наш саговорник додаје и

тодасваподручјанасвету
имају своје ендемске боле
сти,патакоинашеподруч
је.Сремјеисторијскигледа
но, био настањен дуги низ
годинакрозисторију.
– Такозвана винчанска

културајебиларазвијенана
овом подручју. Стално смо
долазили у контакт с крпе
љима, а живот народа се
одвијаоуприроди,крозрад
у пољу са стоком. Тако се

долазилоуконтактсаживо
тињама. Ја сам ветеринар,
лечимживотињеибринемо
њима, али првенствено је
улогаветеринарадазашти
тиздрављељуди.Проблем
су зоонозе. Примера ради,
кућни љубимац се зарази,
инфициран је преко крпе
ља,децасеиграјусањим,
долазеуконтактсаљубим
цима, који имају крпеље.
Човекможедобитилајмску
болест,тојеинфекцијаиза
звана бактеријом, од које
могу остати последице
током читавог живота. Пси
могу добити болест која се
зове „бабезиоза“, међутим,
одњемогуоболетииовцеи
коњи. Приликом сисања
крвионубацујебактеријеу
домаћина,адабисеболест
развилапотребноједапро
ђе одређено време, зато је
веома важно реаговати на
прве симптоме. То су гро
зница, температура, без
вољност, невеселост... Уко
лико се благовремено не
предузму мере, може доћи
врлобрзодоугинућаживо
тиње. Постоје добри леко
ви,кажеКосановић.
Превентива је широк

појам, а наш саговорник
објашњавадапостојивише
начина да се заштите и
људииживотиње.
– Многимепитајузашто

је некада било мање крпе
ља. Мислим да је одговор
натопитањетоштовећина
људи сада жели да има
лепо уређене травњаке, а
сваки травњак је место где
се скривају крпељи. У про
шлости, већина домаћин
ставајеималакокошкекоје
суслободношеталеподво
ришту. Оне су, поред тога
што су се храниле травом,
успутуништавалеикрпеље.
Тојебиолошкиначинборбе.

Постоји и хемијски, а то су
веома јаки инсектициди.
Међутим,незгоднојетрети
рати цело двориште јер су
такви препарати токсични,
те могу бити штетни за
животиње,паиљудекојисе
тудакрећу.
Медицина је напредова

ла, па сада постоје сред
ства за дуготрајну заштиту.
Таквасредствасестављају
на кожу, па се ресорбују, а
постоје и у облику таблета
заживотиње.Онисеакуму
лирајуукожиипоткожно,те
приликомугризакрпеља,то
средство их убија. Ипак,
постоји опасност од тог
угриза, јер је могуће да је
већубациобактеријудома
ћину.Затојенајбољеодмах
реаговати и одстранити
крпеља,апритомсеобаве
знојавитилекару.Свеболе
сти се могу излечити без
последица,упочетнојфази,
закључиојеПерицаКосано
вић.
Крпељи које ми можемо

видети су мекани крпељи
којих има око 200 врста, а
постојеитврди,ситнииима
их чак око 700 у свету.
Дакле, то је једна озбиљна
популација. А. Плав шић

Вете ри нар Пери ца Коса но вић: Крпе љи
могу да пре не су 50 разних боле сти

Док су кокошке кљуцале по дворишту било је мање крпе ља 
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МА ТИ ЈА МИЛ КО ВИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ, ДИ ПЛО МИ РА НИ ИН ЖЕ ЊЕР
ФИ ТО МЕ ДИ ЦИ НЕ 

Ин сек ти праве органско 
ђубриво од стиропора

Ис тра жу ју ћи при ме ну ин се ка та, до шао сам до за кључ ка, од но сно ра да, ко ји по ка зу
је да се ин сект „te ne brio mo li tor“ без би ло ка квог при ла го ђа ва ња, кад му се по ну ди 
сти ро пор, поч не да се хра ни њи ме. Да кле, ра сте и раз ви ја се на ње му, без ика квих 
до да та ка. У ро ку од 24 са та, тај део ко ји по је де, би о ло шки раз гра ди и из ба ци као раз
гра ђе ну ма те ри ју ко ја је по год на да се ко ри сти као ор ган ско ђу бри во или мо же би ти 
упо тре бљив за на ста вак раз град ње у при ро ди, из ја вио је Ма ти ја Мил ко вић
Матија Милковић је дипломирани

инжењер фитомедицине. У претходном
периодурадиојемногонаистраживању
алтернативнихизворапротеиназаљуд
ску и животињску исхрану. Наиме, кроз
своја учења, дошао је до великог бра
шнара који се назива „te ne brio mo li tor“.
Речјеоаутохтономинсекту,којииуколи
кодоспеуприроду увећемброју, неће
створитиштету.Ларва јебогатапротеи
нима, односно, када се узгоји у великој
количини и преради, након сушења и
млевења у брашно, та смеса је веома
погодна за исхрану стоке, али и људи.
Све то због свог аминокиселинског
састава, масних киселина и минерала
којесадржи.Матијајеједаноднеколико
људи у Србији који се бави узгојем и
истраживањеминсекатазатаквепотре
бе,акажедајесвепочело,мање–више
случајно.
–Годинамаузгајаминсектезапотребе

исхране различитих егзотичних животи
ња.Истражујући,дошаосамдозакључ
ка да су те ларве погодне за исхрану
људи и животиња. Повезујући се са
сарадницима, сазнао сам да постоји
интересдасеотомемноговишеистра
жује. Људи су почели да преферирају
другеизворепротеина,односно,инова
тивнеизворепротеина.Топодразумева
и производњу која нештети земљи, не
производиистовременогасовестаклене
баште и не оставља за собом смеће,
кажеМилковић.
Ове информације су свакако довеле

доинтересовањаоколине.
–Реакцијамојеоколинеје,штојезачу

ђујуће,билапозитивна.Људикојисеса
мномдружеисакојимасамуконтакту,
реаговалисутакојерсуионисамипри
родњаци.Генералноихинтересујуства
ри које се тичу природе, животиња...
Међутим,кадаступимуконтактсаљуди
макојинисуизтогсвета,видимдареа
гујудругачије.Некимабудеинтересант
но што то постоји и функционише на
такав начин, а некима је интересантно
дапробајуновествари,закојесууглав
номчулинаинтернету.Имаионихкоји
сеужасавају,објашњавадаљенашсаго
ворник.
КакоМилковићобјашњава,100грама

брашнакојенастанесушењемимлеве
њемларве,садржичак50одстопротеи
на,одукупногсадржаја.
–Заисхрануживотињасеможекори

стити уместо рибљег брашна, које је
постало забрањено у сточарској произ
водњи.Можедаседодајекаопротеин
ски суплемент стандардној храни за
животиње. Са друге стране, када је у
питању конзумација код људи, такво
добијенобрашноуодређенојразмерисе
можемешатисбелимбрашном,рецимо
уодносу3:1или4:1,аможеседодавати
у колаче, смутије, чак и бургере. Тиме
добијамо стандардне производе које и
иначе једемо, али са знатно појачаним
протеинскимсаставом,безизменеукуса
имириса.
Осим што би могли да се користе у

исхрани, ови инсекти показују да могу
битикориснииудругимприроднимпро
цесима.
– Истражујући примену инсеката,

дошао до сам закључка, односно рада,
којипоказуједаинсект „te ne brio mo li tor“
безбило каквогприлагођавања, кадму
се понуди стиропор, почне да се храни
њиме.Даклерастеиразвијасенањему,
безикаквихдодатака.Урокуод24сата,
тајдеокојипоједе,биолошкиразградии
избаци као разграђену материју која је
погодна да се користи као органско
ђубриво или може бити употребљив за
наставак разградње у природи, изјавио
јеМатијаМилковић.
Међутим, истраживачи се сусрећу са

потешкоћама у промовисању оваквог
начинаисхранеиузгоја.
–Нажалост,уовомтренуткујенајвећи

проблемпозицијаукојојсеналазимо,а
то јенекасивазонасаовиминсектима
заупотребууисхраниљудииживотиња.
НанивоуЕвропскеунијеје2021.године
употребауведенаулегалнетокове,док
нашезаконодавствојошувектонепре
познаје. Као кандидати за чланство,
надамседаћемотоуспетиидаћедоно
сиоцизаконаунашојземљиразмотрити
ту могућност, односно озакоњење упо
требе инсеката у исхрани, закључио је
МатијаМилковић.

Алек сан дра Плав шић

Ма ти ја Мил ко вић

„Te ne brio mo li tor“
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БО ЈА НА СТА МЕ НОВ:„ОПЕ РА ЦИ ЈУ МО ГУ ДА УРА ДИМ КАД ГОД, А ОВО МИ ЈЕ
ПО СЛЕД ЊИ ВОЗ ДА СЕ УХВА ТИМ ФИ ЗИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ“

Кад по ста неш стра нац
у свом те лу

По пу лар на пе ва чи ца осла би ла 70 ки ло гра ма и ка же да је њен мо зак про ди сао, да 
дру га чи је хо да, ди ше спа ва, раз ми шља ...

О Бојани Стаменов новине пишу већ
месецима.Смршала је, отишланаопе
рацију,налипосукцију,смршала35кило
грама,негдепише30,азасветовреме
никојенијепозваодабарпиташтасето
дешава.Онасеумартупојавилауједној
емисија и целој Србији су вилице пале
када смо чули да је смршала чак 70
килограма.Одлучилисмодајепозовемо
идавидимокакоикадајепреломилаи
одлучиладасвојживотокрененаглавач
ке.
–Преломнатачкајебилакадасамја

заистапочеладасеосећамкаостранац
у свом телу и то је трајало пар година.
Иако сам пред камерама увек била
насмејана, добро обучена, али овако
самасасобомсамсезаистадостапре
испитавала, осећала незадовољство,
фалиламијекондицијаисвакокретање
изискивало је велики напор. У једном
тренуткусвесесведенатодасепогле
дате у огледало, и опет не ради се у
физичкомнекомсмислу„јаоизобличила
самсе“,неговидишдасистранацусвом
телу,кажеБојана.
КакосмосвинонстопнаИнстаграмуи

телефонима, свима нам искачу неке
мотивационепоруке,аБојанајеподели
ласанамаједнукојајепосебнорезоно
валакодње.
–Почелоједамиискаченештоштосе

зовеманифестација.И кроз ту реч сам
пронашлаобјашњењезаонокакосамсе
тада осећала. Мислим да сам ја, на
једансвојеврстанначин,манифестовала
космосу,Богу,некоме,дајевремедасе
нештодесиидаменекасилапогурада
однекудкренем.Јерутимтренуцимати
незнашодаклећешникакоћеш,ништа
ћеш,причанашасаговорница.
Коликогодчовексебидаговоридасу

тосвесамоизговори,опетјетешкокре
нути.Вечиточекамонекапролећа,неке
понедељкеилисамодајошовајрокпро
ђе.Али,Бојанасеузпомоћпардругари
ца одважила на битку и за своје здра
вље.Осећа да је тренингомњенмозак
продисао и да другачије хода, дише,
спаваиразмишља.
– Не постоји ни једна дијета, јер ти

можешдасмршашдијетом,алидоксеу
главистваринепромене,неможенијед
напречицадатипомогне,наводиБоја
на.
Итобашупериодукороне…
– У периоду када није било нигде

посла,неманигдепара, јасамсаоним
штосамуштеделакренулаутакавподу
хват. Сада из ове перспективе када
погледам,такосамбезглавоушлаусве

то.Алихајде,билојеокеј,истварнони
једног тренутка нисам размишљала, ни
планирала да ћу оволико да смршам.
Имам,наравно,достајош,алисампро
менила начин размишљања. Дешавало
седаседнемсамојимазастогдесеједе
врућагибаница,аја једемсвојапржена
јаја и краставац. Мирише, и није лако,
али си уфазону,мапробала сам ја то,
сећасеБојана.
Уз помоћ редовног тренинга и својих

сјајнихтренера,свакодневногтрчањана
траципамакариполасатаирегулиса
ногрежимаисхране,садаје75килогра
мањенамагичнабројка.Стимдадубо
коверујеидасесистемначинаисхране
коднасморамењати.
– Код нас се једе ’леба уз све. Нису

наши родитељи криви и они су тако
одрасли. Некада су деца много више
трчала, имала физичких активности, а
сада је друго време, сви су по колима.
Акосмоактивни,тојетихнеколикосати
прекоданакадрадимо,иондагледамо

само да се што пре докопамо кревета,
даљинског,лаптопа,какогод,каженаша
певачица.
Сматрададецатребадасеваспита

вајудапоједупослуженоброк,дасезна
дасе једеуодређеновреме,дасезна
да је свако добио своју порцију у свој
тањир.Немамогулијошилинемогу,ако
неможешдапоједешнемој.Океј,буди
гладанилигладнапаћешданаучишда
поједешследећипут.
Истаклајеидајевећбилакандидати

заоперацију,тедајењенхирурдувера
вао да ће она успети овако да смрша,
али да ће јој за две, три године бити
достасвегаидаћесевратитинастаро.
–Јаоперацијумогудаурадимкадгод,

а ово ми је сад прилика, јер имам 35
годинаиовомијенекипоследњивозда
сеухватимфизичкеактивностиидасво
јетелонаучимдапамтиидаваспитам,
закључујеБојанаСтаменов.
А,навозсеукрцалаикаковидимоне

планирадастаје. С. Ри бић

Бо ја на Ста ме нов некад и сад: Ства ри мо ра ју да се про ме не у гла ви
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РОМИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ 

Ђур ђев дан ски ура нак

НаЂурђевдан,шестогмаја
у седам часова ујутру, Роми
из Сремске Митровице су
започелитрадиционалнообе
лежавање славе. Они су по
првипутугодинизапливалиу
реци Сави. На обредно пли
вање дошли су у колонама
аутомобила,изкојих једопи
раозвуксирене,анапослетку
сустиглиитрубачи.Окићени
цвећем и зеленилом, најхра
бријисуушлиујошувекхлад
нуреку,какоби,премапреда
њу, спрали грехове из прет
ходне године и „пустили низ
реку“ све недаће који су их
задесиле.
– Од како знамо за себе,

намајеБогдаонајвишездра
вља. То је зато што имамо
много деце, да будемо уз
њих.Јаимамвишеодтриде
сет унучади. Сви имамо у
себимногољубавикојудели
мо са другима, посебно на
данашњидан.Нашистарису

некадапутовалиод грададо
града,разапињалисмошато
ре и углавном живели поред
воде, тако да никада нисмо
били гладни ни жедни. Сада
једругачије,алинеодустаје
моодслављанаовај начин.
Послекупања,одлазимокући
идолазенамгости.Хранасе

служи у изобиљу, јер је у
нашојмахалитонајвећесла
вље у години. Испекли смо
јагње, као главно јело, обја
сниојеРеџепАлимановић.
Након купања, заиграли су

узмузику трубача око логор
ске ватре, баш као што су
некадањиховипрециточини

ли,доксујошувекживеликао
номадски народ, који се
настањиваокрајводе.
– Захвални смо Граду

Сремска Митровица што је
пружиоподршкуовомдогађа
ју, као и сваке године. То је
веомаважнозаРомеуовом
граду. Аутономна покрајина
Војводина се труди да ради
што више на унапређењу
положаја ромске популације,
нарочито када је у питању
запошљавање, а посебно
самозапошљавање, истакла
је покрајинска посланица
ЈеленаЈовановић,којајепри
суствовалапрославиЂурђев
дана.
Ромесуобишлииградона

челницаСветланаМиловано
вић, председник Скупштине
града Сремска Митровица
ВладимирПавловићиначел
никГрадскеуправезакултуру
испортВасиљШево.

А. П.

Реџеп Али ма но вић Јеле на Јова но вић

За Ђурђевдан су мештани
Раденковићаподиглибандеруда
ихштитиодграда.Офарбанајеу
боје српске тробојке, на њој су
постављени застава и крстови.
Некиетнолозитврдедасу јошу
„турско доба“, уочиЂурђевдана,
у мачванским селима  на раскр
сницама подизани „крстови од
леда“ или једноставно  банде
ре.Билесуобојенеубоједржав
не заставе, осликане државним

грбом,крстовимакојисуокићени
марамицама и молитвом „Боже
помози“,аповеровањуштителе
суселоиусевеодграда.
Уочи овогодишњег Ђурђевда

на мештани Раденковића су
подигли претходно освештану
бандерувисоку10метара.Потом
су се на бандеру попели Миле
РунићиМаркоВладисављевићи
скинулиједеке,какообичајнала
же.

РАДЕН КО ВИЋ

Подиг ну та бан де ра
да сачу ва село од леда
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ЗАШТО ВРЕ ДИ ПОСЕ ТИ ТИ СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗАСА ВИ ЦА“

Лепо и кори сно на јед ном месту
Иде ја нам је да бора вак у резер ва ту буде кори стан и еду ка ти ван, изја вио је био лог 

и вођа туре по Заса ви ци, Михај ло Стан ко вић

ПосетеСпецијалном резервату приро
де Засавице углавном су синоним за
породичнадружења, алиишколскеекс
курзијеиорганизованепосете.Собзиром
натодајеречоместугденајмлађимогу
научити много тога о природи и видети
аутохтоне врсте животиња као што су
подолскоговече,мангулицеимагарци,то
јеврлочестоиповоддасеупутеуорга
низованимтурамауобилазакрезервата.
Овегодинесебележидобрапосећеност,
премаречимауправникарезервата.

–Ове године је, због лепог времена,
велики број породица са малом децом
одлучиодаовдепроведепразникекоји
сузанама.Свакогвикендаимамозна
чајанбројпосетилаца, кадатовремен
скеприликедозволе.Овдељудиужива
ју у природи, могу да мазе животиње
којесувеомапитомеиданаученештоо
њима,рекаојеуправникрезерватаСло
боданСимић,који јеисампровеопра
зникенаовомместусасвојомпороди
цом.

Какобинајмлађимаомогућилидашто
квалитетнијепроведувремеуприродии
дасештобољеупознајусањом,током
дана је функционисао мини аутобус са
водичем који је појашњавао посетиоци
макакотуживотињеживеизбогчегаје
важнодабудусачуване каоврста.Они
смелији, који се не плаше боравка на
води,ималисуприликудасевозебро
домпобариЗасавица,ислушајупричео
флориифаунимочварногдела.
– Заинтересовани посетиоци могу да

се провозају бродом, кроз туристички
деорезервата,који једугокодвакило
метра.Тадасе упознају са заштићеним
врстама, са птицама, биљкама, а у
повраткуимпричамоовредностимаочу
вањаприродеиосамомрезервату.Тоје
један „коктел“ информација, који им је
потребандасеупознају сарезерватом,
да би могли у њему боравити без ика
квихпроблемаинаштопријатнијиначин.
Идејанамједаборавакурезерватубуде
користаниедукативан,изјавиојебиолог
ивођатурепоЗасавици,МихајлоСтан
ковић.
Боравакурезерватусенесводисамо

наконзумирањехране,већнакомплет
но упознавање са даровима природе.
Најчешћипосетиоцисуистински„пусто
лови“уприроди.
–Овдесеосећамокаокодкуће.Може

мо да се разонодимо и постоји много
тогаупонудикакобисмосеопустилии
какобинамбилопријатно.Увексавету
јем пријатељима да посете ово место,
кадатражеместозасвојодмор.Заиста
није потребно да бирају гламурозне
ствари,уколикоимјепотребнозадовољ
ство,рекаојеГоранБаленовић,посети
лац.

А. Плав шић
Војин и Сло бо дан Симић

Михај ло Стан ко вић

Горан Бале но вић

Сун чан дан у резер ва ту при ро де Заса ви ца
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Ана између
Радослава и Фруга

Го то во сви
исто ри ча ри,

ко ји су го во ри
ли о кра љи ци 
Ани и ње ном 

бра ку са
срп ским
кра љем,

по зи ва ли су
се на Житије
светогСаве

Те о до си ја 
Хи лан дар ца. 
Хи лан дар ски
игу ман је Ану 

осли као крај ње 
не га тив но

Судбина Ане Комнине,
кћеркеепирскогвлада
ра Теодора I Анђела

Дуке Комнина и супруге кра
љаРадослава,обележила је
историју средњег века. Био
графијавизантијскепринцезе
јемахомоскуднаиисторијски
извори претежно доносе
догађајекојилетимичноопи
сујуњенживот.Према наво
димаисторичара,удатајеза
краља Радослава крајем
1219. или почетком 1220.
године,предоласкановопро
свећеног архиепископа Саве
у Србију и заоштравања
његових односа саДимитри
јем Хоматијаном. Брак је
склопљенизполитичкихраз
лога,јерсуродбинскиодноси
са Теодором Анђелом били
најбољесредствокојимбисе
обезбедила његова толеран
ција у сукобу са Охридском
архиепископијом, на коју је
Саваунапредрачунао.

Из ми шље ни
љу бав ник

Готово сви историчари,
који су говорили о краљици

Ани и њеном браку са срп
ским краљем, позивали су
се наЖитије светог Саве
Теодосија Хиландарца.
Хиландарски игуман је Ану
осликао крајње негативно,
што представља један „од
првихпримераприказивања
женекаоузрокастрадањау
српскојкњижевности.Опште
јемишљењедасредњивек
није био наклоњен женама.
Веома често у литератури
жена је приказана крајње
негативно  она је оличење
зла,продуженарукађавола,
спремнадаучиниилинаго
вориназлодело“.Теодосије
јеописаоАнукаозлонамер
нуилукавуженуитосвеса
циљемкакобијеокривиоза
многе неповољне догађаје
којесузадесиледворкраља
Радослава. Изрекао је низ
осуда,почевшиодтогадаје
онакривазаРадослављево
неурачунљиво понашање,
које је допринело његовом
свргавању с престола. С
друге стране, Радослава је
идеализовао и представио
као оличење хришћанских
врлина, благопохваланог,
пожртвованог владаоца,

красногиизванреданогкра
ља,који јестрадаозбогзле
жене,изгубиоразумикруну,
анапослетку,изгнанпобегао
у Драч. „Јер благочастиви
Радославкраљусвемунај
пре благопохвалан и изван
редан, постаде покоран
жени,одкојеибиповређен
умом.Властелајенегодова
ла због неурачунљивости
ума његова и одступила од
њега и приступила млађем
братуњеговуВладиславу,те
међубраћомнастадемржња
и гоњење због горке славе
краљевства“.
Када је реч о негативним

особинама краљице Ане,
Теодосијесведочииоњеном
прељубничком чину. Несре
ћукојајезадесилаРадосла
ва у Драчу, узроковао је
Анин љубавник, некакав
Фруг,којинесамодајекра
љу отео жену, већ је поку
шао и да га убије. „Али му
због лепоте жене његове
стадоше завидети, и после
кратког времена би лишен
те злонаравне и лукаве
жене,јербешедругаДалида
каопрваСампсону,иовасе
нађе крива своме красноме

Краљ Радослав је обогатио задужбину свога деде
Стефана Немање  манастир Студеницу

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ АНА КОМ НИ НА СУ ПРУ ГА КРА ЉА РА ДО СЛА ВА

Не сре ћу ко ја је 
за де си ла Ра до
сла ва у Дра чу, 

узро ко вао је 
Анин љу бав ник, 

не ка кав Фруг, 
ко ји не са мо да 

је кра љу отео 
же ну, већ је 

по ку шао и да га 
уби је, сведочи 

Теодосије
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господину,јерпоњенојвољи
оте је од њега велики Фруг
који је владао градом и
устреми се да га коначно
убије“. У жељи да нагласи
њену кривицу, Теодосије
правипаралелусаДалилом,
библијскимлицемиз Књиге
о судијама. Наиме, Фили
стејски кнезови, чувши за
љубав коју Самсон осећа
премаДалили,пронађошеје
и рекоше: „Превари га и
искушај гдему стоји велика
снагаикакобисмомудоско
чилидагасвежемоисавла
дамо. А ми ћемо ти дати
сваки по хиљаду и сто сре
брника“.Опчињенизанесен,
Самсон јој је отворио своје
срце и открио да је извор
његовеснагеудугојкоси.„А
она га успавана крилу сво
ме. И дозва човека те му
обријаседампраменакосес
главе,ионагапрвасавлада
кадгаостависнагањегова“.
ТакојеСамсонстрадаозбог
зле жене, Филистеји су га
заробили, окованог га одве
лиутамницуиископалиму
очи.
Причуотрагичнојсудбини

краљаРадослава,Теодосије
завршава речима: „Помену
ти Радослав побегавши од
смртоносногмача,изгнаниз
краљевстваилишенженеи
одасвудунедоумициосеби,
одмахприбежесветомархи
епископу као својему оцу, а
свети га прими радосне
душе и довољно га утеши
слатким речима од скрби,
којамуседогодиодбратаи
од лукаве жене. А хотећи
зауставити братовљево
непријатељство против
њега,украсигаанђелскими
иночким образом, назвавши
гаЈованмонахуместоРадо
слав“.

Не прав да учи ње на
кра љи ци 

Занимљиво је да један
други средњовековни лите
рарни спис, проистекао из
пера Доментијана, уопште
неспомињеАнинукривицуи
њен  негативни утицај на
Радослава.Доментијангово
рисамоосклапањуњиховог
брака. „И оженивши га од
грчкога цара кир Теодора, и
двоструко утврди своје ота
частво, и сваку добру веру
насадиуњему“.Такоинеки
историјски извори о смени
престола говоре на сасвим
другачији начин. Мандић ће
узрокезаовајдогађајпрона
ћиуразвојуполитичкихпри

лика на Балкану, а посебно
ће нагласити да је према
краљици, која је све ове
године без икаквог разлога
сматрана за издајницу и
неверницу, учињена велика
неправда. „Његов таст, цар
Теодор, изгубио је живот
1230.годинеуборбисаБуга
рима, па су ови од тада, на
челу са царем Асеном II,
имали великог утицаја на
политикуцелогБалкана,паи
Србије. Владислав је већ
тада, или нешто касније

постаоАсеновзет.Радослав,
сингрчкепринцезе,васпитан
у духу грчке културе, човек
филозофске природе, није,
изгледа, имао ни жеље ни
спремности да буде владар
војник. Бавио се богослов
ским питањима, дописивао
са тадашњим охридским
архиепископом, чувеним
Димитријем Хоматијаном,
који нимало није био прија
тељ самосталне српске
цркве. Изгледа да је Радо
слав,наужасстрицаСавеи

уз негодовање племства, и
самусрпскуцрквухтеоопет
да потчини грчкој Охридској
архиепископији. Сви ти раз
лози, дакле додавши још и
бујност младог Владислава,
довелисудоРадослављевог
уклањањасапрестолаСрби
је“.Оваквеставовепронала
зимои кодСтанојаСтаноје
вића, који сматра да је Ана
неоправдано окривљена и
да не постоје елементи који
могупотврдитињеноневер
ство. Према његовом
мишљењу „није сигурно да
ли је цела та романтична
причаистинита,илијеизми
шљена. По томе што се у
нашимПоменицамабележи,
дасеАнапокалуђерилаида
је као калуђерица умрла у
Србији, изгледа да се целој
овојпричи,забележенојско
ро сто година после самих
догађаја,неможепоклонити
пунавера“.

Стра да ње
због же не

Међутим, постоје истори
чарикојисуподржалиТеодо
сијев став, почевши од
Руварца, који каже „да је са
женесвојеРадославпостра
дао, да је сње престо изгу
био,потуцаосеизванземље
својеинапослеткурасуобу
каоиумро“.Сањимсеслаже
иЈиречек,којинаглашавада
је „Радослављева највећа
несрећа била његова жена,
збогкојесетужанибезкруне
вратио у отаџбину, па завр
шио живот у тамници као
калуђерЈован“.
Различита су тумачења

због којих је Ана негативно
обојена. Сматра се да је
„Анина изузетна лепота
заправопредстављалајезгро
потоњих прича оњеној пре
љуби“. Такође, постоји
мишљење „да краљица Ана
нијебилаприхваћенауСрби
ји, јер је са својим мужем
била на страни Хоматијана,
противника српске аутоке
фалности“.
Обликовањелика краљице

Ане у Житију светог Саве
надовезује се на уобичајену
негативну представу о жени.
У приказивању жене, стари
писцисуједноставни.Женаје
најчешће симбол апсолутног
зла;врлореткосимболапсо
лутногдобра.Срединенема.
Нема спајања добра и зла,
којеједопуштенољудима.

(У сле де ћем бро ју:
Суд би на ви зан тиј ске
прин це зе Си мо ни де)

Краљ Ра до слав

Ра до слав, син грч ке прин це зе, 
вас пи тан у ду ху грч ке кул ту ре, 
чо век фи ло зоф ске при ро де, ни је, 
из гле да, имао ни же ље ни спрем но
сти да бу де вла дар вој ник. Ба вио 
се бо го слов ским пи та њи ма, до пи
си вао са та да шњим охрид ским 
ар хи е пи ско пом, чу ве ним Ди ми три
јем Хо ма ти ја ном. Из гле да да је 
Ра до слав, на ужас стри ца Са ве и уз 
не го до ва ње плем ства, и са му срп
ску цр кву хтео опет да пот чи ни грч
кој Охрид ској ар хи е пи ско пи ји

Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор
ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МУ ЗЕЈ СРЕ МА ВЛА СНИК НЕПР О ЦЕ ЊИ ВОГ АНТИЧ КОГ  БЛА ГА

Сун ча ни сат у ори ги на лу
Нај вред ни ји екс по нати Му зе ја Сре ма, злат ни авар ски 

по јас и Кон стан ти но ви злат ни ци вр хун ски струч ња ци 
про це ни ли су на десе ти не ми ли о на евра, али посе ти о ци 
могу да их виде само у холо грам ској про јек ци ји, или као 
и репли ке. Сун ча ни сат, искле сан од белог мер ме ра пре 
ско ро две хиља де годи на чува се у лапи да ри ју му Музе
ја Сре ма
Светскиуникатинепроцењивевредно

сти–златниаварскипојас,Константино
визлатнициисунчанисатмогусепогле
дати само  у Сремској Митровици, у
Музеју Срема! Највреднији експонат
Музеја Срема златни аварски појас
врхунскистручњаципроценилисуначак
десетмилионаевра!
Овај, по лепоти изузетан експонат,

датираиз6.векаипретпостављаседаје
припадао аварском кагану Бајану или
његовимсиновима.
Мада су у свету пронађена још два

сличнапојаса,сремскиповрхунскојизра
ди представља јединствен експонат.
Састављенјеод11копчиоддвадесетче
творокаратног злата украшен драгим и
полудрагимкамењемипронађенјеуата
ру селаЧалма осамдесетих година про
шлогвека.
Још је и покојни археолог Владислав

Поповић, врхунски познавалац Сирмију
ма,истицаодањеговаогромнавредност
није у племенитимметалима, већ муни
циознојизрадивизантијскихмајстора.
Израђенјеутехнициливења,украшен

ровашењем,филиграном,гранулацијоми
уметањем,папосматрачуодсамогпогле
да на њега застаје дах! Док се уникат
чува у трезору једне банке, у Сремској
Митровиципосетиоцимузејамогувидети
његовухолограмскупројекцију.
Открићем четири златника са ликом

цара Константина, Митровица постаје
познаташиромсвета, јеровеуникатене
поседујениједанмузејнитинумизматич
каколекцијаусвету!

Пронађени су када је током археоло
шких ископавањаСирмијума 1973. годи
не нађена остава златног новца из Кон
стантиновогдобаипредстављајунепро
цењиву културно – историјску вредност.
Оставасесастојиод33златникаодкојих
суКонстантиновиискованиупериодуод
324.до327.годинеуковницамаСолунаи
Никомедије.
За историју ових златника везује се

занимљиваприча.Наиме,посебнозаслу
жни грађани су од цара Константина
добијалипо33златникакаонаграду.На
територији Римског царства пре сирми
јумскоготкрића,двапутајепронађенопо
33златника,алисамоовдеиуникатиса
Константиновимликом.
Један такав заслужни грађанин је био

изСирмијумаизавремевладавинеКон
станција Другог, сина великог цара, уче
ствоваојеузаверипротивњега,теихпре
протеривањазаРимзакопао.Зањихсе
заинтересоваоипознатиамеричкиколек
ционар Пеган, који је тих година нудио
стотинемилионадоларазачетиризлат
ника или измештање центра града на
другулокацијукакобисенаставилаиско
павања!
ПонашемЗаконуокултурномблагуто

није било могуће, те се Константинови
златницичувајуутрезорубанке,ањихо
вевернекопијепосетиоцимогупогледати
уМузејуСрема.
УСирмијуму,наградскомфоруму,тач

новремепоказиваојесунчанисат,према
географском положају сунца. Тачно вре
мепоказивалајесенкаказаљке(шипке)у

лето,петсатипреподнеипетсатипопод
не.Причакажедајеупрвомвекусирми
јумскиграђанинКратилоПапиједаодасе
за његов маузолеј исклеше сунчани сат
одскупоценогбелогмермера.
Јединствен у свету, сат представља,

како објашњава кустос ЈасминаДавидо
вић,уметничкукомпозицијуАтласа,Хер
кулаиИфикла.Вајарјеуљудскојвеличи
ни израдио Атласа, кога Зевс кажњава
вечнимтеретомсудбине,додељујућиму
да држи небо на плећима. Овде он у
обликушкољкедржисунчанисат,доксу
са друге стране споменика приказани
Херакле и Ификле, који симболизују
божанскоиземаљсковреме.

Нар ци са Бо жић

Злат ни ава р ски појас Кон стан ти но ви злат ни ци

Сун ча ни сат
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ПЛЕЈОФ ПРВЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

„Рад нич ки“ без бодо ва у Ива њи ци
ФК „Јавор Матис“  ФК „Рад нич ки“ СМ 3:1 (2:1)

ФК „Јавор Матис“:Кахриман,Вицо(од86.
минутаЈелић),Јевремовић,Луковић(од90.
минутаКораћ),Тањков(од73.минутаДими
тријевић), Маричић (од 86. минута Лекић
Пешић),Петровић,Момчиловић,Одита (од
73.минутаОдеуни),Марчић,Звеканов.Тре
нер:ИгорБонџулић.
ФК „Рад нич ки“: Опарница, Јосимов, Про
тић,Ратковић(од66.минутаКрижан),Јанко
вић,Димитрић (од79.минутаГајић),Илић,
Чарапић(од66.Пејовић),Видић,Петровић
(од 79. минута Милић), Матковић Тренер:
ДејанНиколић.
Жути картони: Зеканов („Јавор Матис“),
Димитрић,Петровић(„Раднички“)
Судија: Илић, помоћне судије: Живковић,
Радовановић.
У 35. колу Прве лиге Србије фудбалери
сремскомитровачког „Радничког“ гостовали

суунедељу8.мајаекипи„ЈаворМатиса“у
Ивањици.Домаћаекипакојасенадаповрат
куудомаћуфудбалскуелитузабележилаје
победу и са 66 освојених бодова дошла је
додругепозицијенатабели.Ивањичанису
се од почетка пред препуним трибинама
свог стадиона определили за офанзивну
варијантуалисусеиграчи„Радничког“два
десетакминутауспешнобранилиичаку21.
минуту преко Матковића озбиљније запре
тили голману Кахриману. Први погодак је
забележен у 27. минуту када је домаћи
играчЛукаЛуковићсалинијеказненогпро
сторагостијупогодиолевустативуодкојесе
лоптаодбијаугол.Митровчанисуодговори
ли већ у 31. минуту када је повратник у
њихове редове Андрија Ратковић искори
стио лоше истрчавање и несигурну интер
венцију голмана Ивањичана и изједначио

резултат.Каонатраци,минуткасније,дома
ћини преко Мирослава Маричића поново
воде2:1.Онјеприхватиолоптуизкорнера
ипрецизнимволејударцемпослаојеумре
жу„Радничког“.Беспоштеднаиграсамного
борбезабележена јетокомдругогполувре
мена. Домаћи фудбалери искористили су
јошједанкорнерсадеснестранеу67.мину
ту када је капитенМаркоМомчиловић гла
вом прихватио лопту и са друге стативе
упутиопрецизанударац.ГолманОпарница
биојенемоћанзаконачних3:1.
„Раднички“ је тренутно на шестој позицији
плејофтабелеса48бодоваиналазисеу
групитимовакојинемајушансеуборбиза
улазакуфудбалскуСуперлигу.Унаредном
првенственом колу у Сремску Митровицу
долазилидертабелеекипа„МладостиГАТ“
изНовогСада. Д. М

КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“ 

Нај бо љи на тур ни ру у Новом Бече ју

Усуботу7.мајауНовомБечејујеодр
жанКаратекупСрбијезакадете,јунио
реисениорегдејенаступилодеветтак
мичараКаратеклуба„Срем“изСремске
Митровице који су освојили две меда
ље.ЖаниЂурђевићрипало је злато у
катама а Елени Милошевић сребрна
медаљауконкуренцијикадеткиња.
Дан касније у истом граду одржан је

Међународни карате турнир „Дунав 
купТрофејСрбије“којијеокупиопре
ко1000такмичаранајмлађихузрастау

катамаиборбама. Карате клуб „Срем“
наступио је са је22 такмичараиосво
јиојеукупно20медаља.Саовогтурни
рајенајважнијатитуланајбољегклуба
у генералном пласману која је припа
лаклубуизМитровице.Освојено је15
златнихмедаља,двасребраитриброн
зе.
Злато су освојили: Ката тим нада 

Мурић, Малбашић, Перовић, затим,
МионаМурић,АнђелаПеровић,Хелена
Малбашић, Александар Рајић, Милица

Миљевић,АндрејРастовац,ИренаГру
јанић, Жељко Мошић, Дуња Бережни,
Невена Миловановић, тим полетарки 
Бережни,Павловић,Миловановић.
Сребро су освојили: Дуња Ликић и

Дуња Павловић. Бронзану медаљу
освојили су: Анђела Перовић, Маја
ПерићиВукМачкић.
НатакмичењусунаступилијошиТео

дораГојковић,ЈанаКркљес,КостаМач
кић, Мила Симић, ДушицаМиљевић и
ЈованаБенак.

Кара ти сти и тре нер „Сре ма“
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ПР ВА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ

Дра ма тич на за вр шни ца
так ми че ња

Одр жан је хи тан са ста нак ру ко вод ства и ко ме са ра за без бед ност РСС са пред став ни
ци ма Ру ко мет ног са ве за Вој во ди не по во дом ис хо да утак ми ца 20. ко ла Пр ве ру ко мет не 
ли ге Вој во ди не за же не од и гра них из ме ђу ЖРК „Те ме рин“ – ЖРК „Ра ван град“ ко ја је 
за вр ше на ре зул та том 86:15 (43:5) и ЖРК „Мо крин“ – РК „Ру ма“ ко ја је за вр ше на ре зул
та том 18:47 (6:33), ка же се из ме ђу оста лог у са оп ште њу Ру ко мет ног са ве за Ср би је

РукометашицеРК„Рума“се
такмичеуПрвојлигиВојводи
несаизузетнимуспехомиса
реалнимциљемдасепреме
стеувиширангтакмичења.
ЖРК„Темерин“иРК„Рума“

боре за улазак у други ранг
такмичењаинатабелиимају
исти број бодова, што значи
даћеголразликаизмеђуове
двеекипеодлучиватиопрва
куЛиге.
И управо због тога дошло

сеуневероватнуситуацијуна
коју је реаговао и Рукометни
савез Србије (РСС). Наиме,
30.априлајеуТемеринуоди
гранаутакмицаизмеђуекипе
домаћинаиЖРК„Раванград“
изСомбора – која је претпо
следњанатабали–а која је
завршена невероватним
резултатом од чак 86:15 за
екипу домаћих рукометаши
ца. С обзиром да су пре тог
20.колаекипеизТемеринаи
Румеималепо36бодова,уз
+58голразликезаРумљанке,
аобесупобедилеу20.колу,
овимнадреалнимрезултатом
Темеринке су, два кола пред
крај такмичења, гол разлику
свелена16голова.
Упоменутомколусурумске

рукометашице у гостима

победиле екипу из Мокрина
резултатом 47:18, али овај
резултат је ипак „у сенци“
оногуТемеринупоготовошто
суоведвеекипеудецембру
прошле године сусрет завр
шилеса33:19укористТеме
рина.
Поводомобамеча,уТеме

рину и Мокрину, Рукометни
савезСрбијејеодржаохитан
састанак4.мајаиогласиосе
саопштењему којем кажеда
су поднете кривичне пријаве
МУПуиТужилаштву.Усаоп
штењусекаже:
„Одржан јехитансастанак

руководства и комесара за
безбедностРССсапредстав

ницима Рукометног савеза
Војводине поводом исхода
утакмица20.колаПрверуко
метнелигеВојводинезажене
одигранихизмеђуЖРК„Теме
рин“ – ЖРК „Раванград“ која
језавршенарезултатом86:15
(43:5) и ЖРК „Мокрин“ – РК
„Рума“којајезавршенарезул
татом18:47(6:33).
С обзиром да се ЖРК

„Темерин“иРК„Рума“бореза
улазак у други ранг такмиче
њаРССиданатабелиимају
истибројбодова,голразлика
између ове две екипе ће
одлучиватиопрвакуЛиге.
Руководство РСВ се, на

основу захтева директора

ПрвелигеВојводинезажене,
обратило РСС и доставило
прикупљени материјал веза
но за изражене сумње на
нарушавање интегритета и
регуларности такмичења, а
самимтимиугледаРукомет
ног савеза Војводине, Руко
метногсавезаСрбијеируко
метногспортауопште.
Наосновусвегаизнетогна

састанку је донета одлука о
подношењукривичнепријаве
надлежном територијалном
органу МУПа и Тужилаштву
Републике Србије, који ће
радити на утврђивању евен
туалних одговорности и кри
вице.РукометнисавезСрбије
каоиРукометнисавезВојво
дине, поштујући правила и
принципеспортаиферпле
ја,бескомпромисносезалажу
да све стране укључене у
рад, спровођење и учешће у
рукометним такмичењима
РСС,поступајууспортскоми
такмичарскомдуху,руководе
ћи се начелима олимпизма,
развојаипромоцијерукомет
ногспортауСрбији“–кажесе
у саопштењу објављеном на
сајту Рукометног савеза
Србије.

С. Џ.

– Утакмица („Темерин“ –
„Раванград“) је преседан по
многочему,првоштојезавр
шена резултатом 86:15
(43:5), што баца велику и
оправдану сумњу на регу
ларност исте. Друго, тренер
„Раванграда“ дошао је са
само седам играчица, иако

ихимарегистрованих18.На
чудан начин играле су саме
против себе и помагале
домаћину да их што више
понизи–истакаојеповодом
утакмицеуТемерину,између
осталог  у свом саопштењу
Душан Драгишић, председ
никРК„Рума“.

Сом бор ке игра ле 
са ме про тив се бе

Ру ко ме та ши це РК Ру ма
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Инђијски ђаци били су веома
успешни на недавно одржаном
школском првенству Војводине у
карате спорту одржаном у спорт
скојхалиуИнђији.Учешћејеузело
укупно 660 ученика основних и
средњих школа са подручја Ауто
номнепокрајинеВојводине.Такми
чење су организовали Савез за
школски спорт Србије, Карате
савезаВојводинеиСавеззашкол
скиспортИНизИнђије.
Ученик друге године инђијске

Гимназије Миахаило Грубић избо
риојепрвоместоуборбамаукате
горији преко 76 кг, док је ученик

Техничке школе „Михајло Пупин“
ЛукаЧубрилозаузеодругоместоу
категоријидо68кг.
Прваместаизборилисуиучени

ци Основне школе „Душан Јерко
вић“ЛукаМитрићукатегоријибор
бе преко 45 кг и Алекса Лајбен
шпергер у катама као и Теодора
Чанковићукатегоријиборбедо40
кг.ТрећаместазаузелисуТатјана
Манојловић ученица ОШ „Јован
Поповић“укатегоријиборбепреко
40 кг, ученици ОШ „Душан Јерко
вић“ФилипЛазићукатегоријибор
бедо50кгиЈанаНикићукатама.

М. Ђ.

ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У КАРА ТЕУ

Завид ан успех 
инђиј ских уче ни ка

Уче ни ци инђиј ских шко ла
на так ми че њу у кара теу

АК „СРЕМ“

Успе шни насту пи
у земљи и ино стран ству

У суботу 7. маја у Сремској Митровици
јеодржаноПрвенствоВојводинезастарије
јуниоркеиодстранетакмичараАК„Срем“
освојенојеседаммедаља,четирисребрне
итрибронзане.Сребромсусеокитилебор
бенаТараЖарићна800мсановимличним
рекордом2:32,27,ИваБежановићса1,48м
ускокуувис,ЛанаГавриловићна1500мса
5:14,96иЛазарМиљковићубацањудиска
(1,75 кг) са пребачених26,85м.Бронзани
субилиМилицаВуковићна800м,Миона
Бошковић на 1500 м и Теодора Чонић у
скокуудаљсапрескочених5,24мшто је
сасвимсолиднозапочетаксезоне.Теодора
Дебељачкинаовомтакмичењуосвојилаје
својупрвумедаљуитобронзану.
ИзЋупријесеАлександраКостадиновић

саПрвенстваСрбијена10.000мнастази
вратила са сребром око врата и титулом
вицешампионкеСрбије.Трчалаје39:38:31
без већих трзавица, победница Оливера

Јевтић се издвојила од самог почетка, па
је Александра рутински до краја одржа
ла другу позицију. Временски услови нису
билинајбољизадугопругаше,билојеспар
ноипретопло,садоставетраизатосеније
ишлонарезултатнегонапласман,учему
јеАлександраиуспела.
Истог дана најмлађи чланови атлетске

школеАК„Срем“субилина7.васкршњем
кросууБелотићу.Освојенесучетиризлат
немедаље–МиаРужојчић,ИсидораМак
симовић,РинаНаглић иСараПерић, јед
на сребрна –СтрахињаДрмановић и две
бронзане–МилаБожовићиАлексаКома
рица. Било је ту још лепих пласмана код
другедецеаморамопохвалитииодличну
организацијудомаћинаизБелотића.
ИзАфрикесунамстиглевестиодВедра

на Самца који је учествовао у Кенији на
међународноммитингуудисциплинебаца
ње копља. Он је са резултатом 73,32 м

освојио седмо место и након такмичења
изјавио:
–Ушестојсерији јебилонекихпробле

ма, бацио сам последњи хитац и након
првог мерења на семафору се појавио
резултатод79,59мсакојимбихбиотреће
пласирани.Наконнекогвременатајрезул
татјепреправљенна76,02дабинаконпет
сатипотрећипутпреправилимојрезултат
изшестесеријенаконачних72,02икаомој
најбољи резултат ставили онај из четврте
сериједужине73,32м.Збуњенсам,незнам
штаседесилоизаштосесветотакомења
ло,алисвакакобихбионезадовољаниса
79 м, искрено очекивао сам више. Пут је
био дугачак и имао сам проблема са сто
мачним вирусом, грчевима, мучио сам се
током целог такмичења. Очекују ме још
некимитинзиуиностранству,очекујеммно
гобољехице.

 Извор  АК „Срем“

Нај мла ђи атле ти ча ри АК „Срем“ на кро су у Бело ти ћу
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ЛОША СРЕ ЋА ФК „ИНЂИ ЈА“

Пораз у дер би ју кола
ФК „Инђи ја“ ФК „ИМТ“ Нови Бео град 0:1 (0:0)

ФК „Инђи ја“:Чупић,Недељковић(Кова
чевић 82′), Вукајловић, Милосављев (К)
(Кукољ70′),СтефанЂурић (Ђокић90+1′),
Жакула (Бађи 70′), Стојановић, Десанчић,
Бојовић,Рађен,Игњатовић.Тренер:Милан
Куљић.

ФК „ИМТ“: Којић, Зорић, Глишић (Ста
менић60′),Стефановић(К),Лучић,Савић,
Димитриос, Стевановић (Луковић 84′),
Лукић,Радочај,Цхрлес(Ивковић55′).Тре
нер:БојанКруљ.
Пред око 1000 гледалаца одигран је

јошједансусретуоквируплеј–офаПрве
лигеСрбије на стадиону „Тојо Тајерс аре
на“уИнђији.Подругипутовегодинесна
гесуодмерилиИнђијцииекипа„ИМТ“аиз
НовогБеограда.Сусреткоји јеносиоепи
тетдербиколаоставиојевеликиутисакна
публику,поготовонанавијачедомаћихчија
екипа је након одиграних 90. минута ума
њилашансу за директан пласман у виши
рангтакмичења.
Одсамогпочеткаутакмиценатерену је

виђена велика борба играча обе екипе за
бодове.„Зеленобели“суделоваливеома
сигурноуприказануигруистваралибројне
приликезаголанајвећушансуу49.минуту
мечасупропустили.ТадајеоборенЂурић,
судијапоказујенабелутачку.Милосављев
шутира,голманКојићбранитулоптукојасе
одијаистижепоноводокапитена„Инђије“
алионшутираизпрвеипребацујејепреко

празноггола.
„Лоша срећа“ и даље прати домаће. У

надокнадни времена гости су имали два
узастопна слободна ударца. Други је био
кључан у овом сусрету. Велика гужва се
створила у казненом простору домаћина.
ЗадњилоптомиграЛуковић,алијеутисак

дајестрелацбиосамголмандомаћинакоји
јелоптутокоминтервенцијелоптупослаоу
својумрежуза0:1.
Наконпоразанасвомтерену,Фудбалски

клуб„Инђија“унедељу,15.мајагостујееки
пи„Лознице“.

М.Ђ.

Пораз „Инђи је“ од ИМТа

ПЛЕЈ – ОФ АРКУС ЛИГЕ ЗА РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ

Побе да у Јаго ди ни
ЖОРК „Јаго ди на“ ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја

21:25 (14:15)

ЖОРК „Јаго ди на“:Костић,Кадо
вић, Аџић, Стојановић, Гојковић,
Ћоровић, Јањић, Нишавић, Мајкић,
Радовић, Гугач, Савић, Бојичић,
Ловрић, Сукур и Пејовић. Тренер:
ДраганМарков.

ЖРК „Желе зни чар“:Жак,Васиљ
ковић, Чинку, Табак, Жакула, Јова
новић,Тодоровић,Паунић,Шиндић,
Живков, Ковачић, Симић, Чаврић и
Тешић.Тренер:ВладаШимичић.
УспортскојхалиуЈагодиниусубо

ту,7.мајаодигранајепрваполуфи
налнаутакмицауоквируплеј офа
Аркус лиге за рукометашице у којој
су се састале још увек актуелне
шампионке,ЖОРК„Јагодина“иЖРК
„Железничар“изИнђије.Гошћеиако
знатно играчки ослабљене побе
диле су у гостима. Домаће су ско
ро целу утакмицу водиле да би се
десет минута пред крај „одлепиле“
на, испоставило се, недостижних
пет разлике.  На полувремену овог
сусретабило је14:15насемафору,
докјеконачанрезултатбио21:25.
За играча утакмице проглашена

је голманка „Жеље“ Јована Васиљ
ковић. Најефикаснија у екипи била

суДуњаТабаксапостигнутихосам
голова иДушанаКовачић са седам
голова.
Иначе, инђијски „Железничар“ је

сатрећепозицијеотишаоуплејоф
јер је први део такмичења у Аркус
лигизавршиосаскоромод17побе
да, једног пораза и четири ремија.
Најјача карика „Железничара“ била
је голман Јована Васиљковић, која
је чак девет пута проглашавана за
играчицу утакмицеи то је чининај
бољим појединцем лиге после 22
одиграна кола. Што се тиче голге
терскогучинка,ДуњаТабаккојаигра
на позицији левог бека, друга је на
листинајбољихстрелацапрвенства.
Табакова није пропустила ниједан
мечуАркуслигиутекућојсезони,а
мрежеривалатреслајечак176пута,
штојој једонелошестМВПпризна
ња.
Иначе, ЖРК „Железничар“ већ у

среду,11.маја,удругојполуфинал
нојутакмициимавеликуприликуда
стигнеидопобедебројдва.Тадаће
импротивник поновобити екипа из
Јагодине.

М.Ђ.

Усуботу7.маја2022.годиненаатлетскомстадионуу
СремскојМитровициуорганизацијиАтлетскогклуба„Сир
миум“одржано јеПрвенствоВојводинеза јуниореи јуни
орке  (У20).Атлетичари „Сирмиума“иовогпутаосвојили
сувреднаодличја.Уконкуренцијијуниораијуниоркииста
клесусештафете4x100метара.ДевојкеусаставуТамара
Прекајац,МилаМаринковић,КатаринаЖивановићиВања
Милановићубедљивосутријумфовалеиосвојилезлатну
медаљу.МушкаштафетаусаставуНемањаБабић,Стра
хињаЧикић,СтефанЂонићиМаркоМилиновићдошлаје
досребраштојевеликиуспехсобзиромдајесастављена
оддвапионира (У16)идвамлађа јуниора (У18).Бронза

нумедаљуосвојио је
и Радован Лончаре
вић убацањудиска.
Такође, значајан
резултат направила
је и најбоља кугла
шицаСрбије,сениор
ка Мирјана Дасовић
која је у тренинг так
мичењу, ван конку
ренције бацила куглу
13,15метара. Трене
ри ГоранПавловићи
СлободанМацановић
задовољнисупостиг
нутим и већ се окре
ћу наредном викенду
када такмичаре оче
кује куп за јуниоре и
јуниорке. Д. М.

AK „СИР МИ УМ“

Зла то и сре бро
за шта фе те

Жен ска шта фе та
и тре не ри „Сир ми у ма“
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СУПЕР Б ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА ЛИГА 

Митров чан ке на корак
до исто риј ског успе ха

ЖРК „Срем“  ЖРК „При је по ље“ 36:27 (16:13)
ЖРК „Срем“:МаријаШерфези(4гола),

Ива Кнежев (2 гола), Милица Стевић (2
гола), Наташа Радуловић (3гола), Ања
Кленковски(8голова),НиколинаБулатовић
(7голова),ДраганаПетровић(2гола),Јова
на Блажић, Андреа Мијаиловић ( 2 гола),
Наташа Ћетковић (2 гола), Вања Ђули
нац (5 голова), ЈанаВасиљевић.Тренери:
СашаКојовићиДушанДрча.
ЖРК„Пријепоље“:ЕмаТаxтовић(1гол),

Сузана Тошић (9 голова) Зијалда Фазлић
(1гол),РадмилаМарјановић(2гола),Јана
Драшковић(1 гол),ИваПетровић (4 гола),
ЕмаФазлић,ЈеленаПушица(2гола),Мари
јана Деспотовић, Тамара Рековић, Јована
Пашалић(3гола),АњаВлашковић(3гола),
АњаРашковић(1гол),АницаНедић.Трене
ри:ДејанЋубићиБојанМилинковић.
Судије:Аћимовић,Елезовић
ЕкипаЖРК„Срем“одигралајеунедељу

8.мајапоследњуутакмицууСуперБжен
скојрукометнојлигиипредсвојимнавија
чимауПСЦ„Пинки“савладалајетимЖРК
„Пријепоље“убедљивимрезултатом36:27.
ПобедаМитровчанкиниједовођенаупита
њетокомцелогмеча,собзиромдајеблага
резултатска предност домаћина бележена
одпочеткапрвогполувременапасенапау
зуотишлосатриголапредности „Срема“.
Домаће рукометашице боље су започеле
другополувреме,дабисеекипа„Пријепо
ља“у37.минуту„пробудила“иприближила

на свега два гола разлике.Од 40. минута
уследилајесеријадобрихнападасремско
митровачких играчица до коначних девет
головаразлике.Најбољаиграчицанаовом
мечу била је Наташа Радуловић из „Сре
ма“.Удомаћојекипинајефикаснијајебила
АњаКленковскисаосампогодака.
Пажњаиграчица,стручногштабаируко

метнепубликеунајвећемсремскомградуу
наредномипоследњемпрвенственомколу
СуперБлигеукомејеекипа„Срема“сло
бодна,бићеусмеренакадербимечуукоме
првопласирана „Кикинда“ дочекује тренут
нодругитимпрвенстваекипуЖРК„Панче
во“.Уколикодомаћерукометашицеостваре
победуекипа„Срема“завршићетакмичење
каодругаулигиикао једнаоддвенајбо
ље екипе пласираће се у најквалитетнију
рукометну женску лигу, што би историјски
успех митровачког рукомета. Митровчанке
су тренутно треће на табели са 29 бодо
ва колико има и „Панчево“, али је „Срем“
бољиумеђусобномскору.Чакидасене
остварипласмануженскурукометнуелиту,
екипа тренераДрчеиКојовићаостварила
јефантастичанрезултатинареднесезоне
свакакоћебитиозбиљанкандидатзасам
првенствениврх.ШефструкеДушанДрча
усвакомслучајујезадовољаноствареним
резултатомииздањемекипе„Срема“уовој
сезониинајављујенаставакдоброградаи
запаженихрезултата. Д. М.

Руко ме та ши це „Сре ма“ убе дљи ве 
про тив тима из При је по ља

(Фото: ПСЦ „Пин ки“)

АТЛЕ ТИ ЧАР АК „СРЕМ“ СЛАВ КО СТЕ ВИЋ ПОСТИ ЖЕ СВЕ БОЉЕ РЕЗУЛ ТА ТЕ

Нови лич ни и клуп ски рекорд
Атлетичар сремскомитровач

ког„Срема“СлавкоСтевићкоји
је на студијама у Сједињеним
Америчким Државама забеле
жиојенапоследњемуниверзи
тетском такмичењу одржаном
протеклогвикендановиличнии
клупскирекорд,саскокомувис
од2,18метара.Премаречима
СлавковогтренераизСремске
Митровице Мирослава Ерака,
ово је одличан резултат који
нијепостигаониједанскакачса
територије Срема. Овај такми
чар припрема се да на наред
ним такмичењима „нападне“
веће висине од 2,19 или 2,20
метара.Славкосепобедомна
такмичењунаамеричкој јужној
конференцијиквалификоваоза
ново, квалитетније такмичење
целог„истока“САДа.
Уизјавиза„Мновине“,Слав

ко Стевић је указао на изве
снепроблемезбогкојих јебио
недовољноодморан уз изузет
но топло време,што је отежа
вало његов прошлонедељни
наступ.

–Последругогпокушајаско
чиосам2,18метара,поштосам
први првом скоку имао мању
грешкукојусамуздобарзалет
исправио при другом поку
шају. Када сам са овом виси
номиновимличнимрекордом
већ победио, наставио сам да
скачем у покушају да побољ
шам резултат на 2,21, пошто
је рекорд нашег универзитета
2,20. Ту сам имао добар дру
ги покушај којим сам задово
љан.Задвенедељепутујемоу
Индијану, односноАризону где
се одржава источно регионал
нопрвенство.Натомтакмиче
њу ће бити 48 скакача а само
првих12проћићенанационал
но америчко универзитетско
такмичење. Ту би требало да
скочим2,19метара за сигуран
пролазак или минимално 2,16
метара, у зависности од оста
лихтакмичара.Циљјеоствари
типролазакнанационалнотак
мичење и постепено подизати
формузавећевисине,рекаоје
СлавкоСтевић. Д. М.

Са виси ном од 2,18 мета ра Слав ко Сте вић
је обо рио лич ни рекорд
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Плеј оф група: Младост НС
– ОФК Жарково 2:0; Железни
чар–Лозница3:0;ЈаворМатис
– Раднички СМ 3:1; Инђија –
ИМТ0:1.
Плеј аут група: Графичар –

Рад4:0;Мачва–Будућност1:1;
Златибор – Тимок 1919 2:0;
ОФКБачка–Кабел3:0.

Бе чеј:Бечеј1918–Омлади
нац 1:0; Ку ла: Хајдук 1912 –
Први Мај 3:1; Ки кин да: ОФК
Кикинда – Раднички 1912 2:1;
Ста ра Па зо ва: Јединство –
Феникс19952:0;Бач каПа лан
ка: Стари Град – Раднички (З)
1:1; Пан че во: Динамо 1945 –
Тиса2:0;Са ку ле:Борац(Са)–
Текстилац 1:1; Шај каш: Борац
(Ш)–ОФКВршац3:0.

01.ОФКВршац 26 17 5 4 52:28 56
02.Феникс 26 13 6 7 33:18 45
03.Бечеј1918 26 13 5 8 43:41 44
04.Борац(Ш) 26 12 7 7 27:27 43
05.Текстилац 26 12 6 8 48:28 42
06.ПрвиМај 26 11 6 9 28:26 39
07.Борац(Са) 26 10 8 8 46:33 38
08.Раднички 26 11 5 10 33:31 38
09.Омладинац 26 11 3 12 40:32 36
10.Тиса 26 10 5 11 45:43 35
11.Динамо 26 10 4 12 32:38 34
12.Хајдук 26 9 3 14 43:53 30
13.Јединство 26 9 3 14 32:46 30
14.Радн.(З) 26 9 3 14 29:45 30
15.СтариГрад 26 7 3 16 31:47 24
16.ОФККикин. 26 7 2 17 21:47 23

Плеј оф група: Партизан –
Војводина 2:1; Црвена Звезда
–РадничкиНиш4:1;Чукарички
–Вождовац(субилиодигралиу
понедељак); ТСЦ – Напредак
2:0.
Плеј аут група: Раднички

1923 – Пролетер 2:1; Спартак
ЖК–Колубара2:1;Младост –
Раднк 2:3; Металац – Нови
Пазар0:3.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 25 15 7 3 42:19 52
02.Хајдук 25 12 10 3 47:21 46
03.Подунавац 26 13 6 7 26:18 45
04.ДоњиСрем 26 13 4 9 38:29 43
05.Слога(Е) 25 11 8 6 37:23 41
06.Радн.(Ш) 26 11 6 9 36:27 39
07.Слобода 25 11 4 10 45:34 37
08.Слога(Т) 25 10 5 10 29:34 35
09.Јединство 25 10 4 11 26:26 34
10.Индекс 26 10 4 12 34:37 34
11.Ветерник 25 8 6 11 31:44 30
12.Радн.(НП) 25 7 8 10 23:26 29
13.Цемент 26 6 7 13 26:36 25
14.Дунав 25 7 4 14 17:43 25
15.Младост 26 6 6 14 24:48 24
16.Будућност 25 6 5 14 29:45 23

01.МладостНС 35 20 9 6 43:20 69
02.Ј.Матис 35 18 12 5 55:28 66
03.ИМТ 35 18 10 7 65:33 64
04.Железнич. 35 18 8 9 50:35 62
05.Инђија 35 18 7 10 52:36 61
06.Радн.(СМ) 34 13 9 12 40:37 48
07.ОФКЖарк. 35 13 7 15 38:39 46
08.Лозница 35 11 9 15 29:36 42
09.Графичар 35 14 5 16 58:46 47
10.Рад 35 12 9 14 36:39 45
11.Златибор 35 11 11 13 35:40 44
12.Мачва 35 11 11 13 31:44 44
13.Будућност 35 10 11 14 37:47 41
14.ОФКБачка 35 8 15 12 29:40 39
15.Тимок 35 10 7 17 33:40 37
16.Кабел 35 2 6 27 14:83 10

01.Ц.Звезда 35 30 4 1 91:18 94
02.Партизан 35 29 5 1 80:13 92
03.Чукарички 34 14 13 7 51:34 55
04.Вождовац 34 13 9 12 47:39 48
05.Раднички 35 11 15 9 38:37 48
06.ТСЦ 35 13 9 13 51:52 48
07.Војводина 35 12 6 17 42:48 42
08.Напредак 35 10 7 18 31:50 37
09.Радник 35 10 15 10 33:37 45
10.Колубара 35 13 4 18 41:62 43
11.Спартак 35 11 8 16 42:57 41
12.Младост 35 10 9 16 41:51 39
13.НовиПазар 35 9 11 15 37:53 38
14.Раднички 35 9 8 18 32:56 35
15.Пролетер 35 8 7 19 25:54 32
16.Металац 35 7 9 19 40:61 30

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
БСК 5:1;Ру ма:Фрушка Гора –
Ердевик 2017 0:1; Ада шев ци:
Граничар (А) –ОФКБикић0:3;
Ку змин: Граничар (К) – Хајдук
2:0; Ру ма: Јединство – Срем
3:0;Рав ње: Зека Буљубаша –
ЛСК4:0;Но ћај:Змај–Обилић
19933:6.

01.Хајдук 22 18 1 3 74:11 55
02.Гранич.(К) 22 16 3 3 51:18 51
03.Обилић 22 15 6 1 47:20 51
04.Јединство 22 16 2 4 44:15 50
05.ЗекаБуљ. 22 15 2 5 54:19 47
06.ОФКБикић 22 11 3 8 42:28 36
07.ЛСК 22 8 1 13 27:40 25
08.Ердевик 22 7 4 11 25:49 25
09.БСК 22 7 3 12 43:68 24
10.Гранич.(А) 22 7 2 13 32:50 23
11.ОФКБачин. 22 7 1 14 35:57 22
12.Змај 22 7 0 15 37:57 21
13.Срем 22 4 0 18 17:46 12
14.Ф.Гора 22 2 0 20 18:68 6

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Пу тин ци:ПСК–Младост2:6;
Чор та нов ци: ЧСК – Срем 1:2;
Огар: Шумар – Полет 4:1;
Ши ма нов ци: Хајдук 1932 –
Рудар 5:0; Жар ко вац: Напре
дак – Крушедол 1:1; Кр че дин:
Фрушкогорац – Јединство 3:0;
Граничар(О)јебиослободан.

01.Срем 20 18 1 1 61:8 55
02.Шумар 20 17 1 2 60:16 52
03.Крушедол 20 11 1 8 54:29 34
04.Полет 20 10 2 8 49:39 32
05.Напредак 21 10 2 9 43:35 32
06.Фрушкогор. 21 9 3 9 35:35 30
07.ЧСК 20 8 4 8 30:35 28
08.Младост 20 8 3 9 55:45 27
09.Гранич.(О) 20 8 2 10 32:35 26
10.Хајдук 20 7 2 11 28:37 23
11.Јединство 21 7 2 12 17:38 23
12.Рудар 20 7 1 12 24:58 22
13.ПСК 21 0 0 21 16:94 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ру ма: Словен – Хајдук 3:0;
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
риње–Борац(К)3:0;До брин
ци:Сремац(До)–Слога(В)0:2;
Ириг:Раднички(И)–Напредак
0:2;Ман ђе лос:Фрушкогорац–
Железничар 1:2; Ви то јев ци:
Партизан – Сремац (В) 3:0;
Мар тин ци:Борац(М)–Сремац
(Дч) 3:0; Љу ко во: Љуково –
Јадран1:0.

01.Словен 26 21 5 0 73:9 68
02.Железнич. 26 21 2 3 72:19 65
03.Јадран 26 14 5 7 58:31 47
04.Хајдук 26 13 4 9 57:36 43
05.Срем.(В) 26 13 2 11 44:52 41
06.Слога(В) 25 10 7 8 35:32 37
07.Подриње 26 10 6 10 44:42 36
08.Напредак 26 11 3 12 47:46 36
09.Партизан 26 10 5 11 43:41 35
10.Срем.(Дч) 26 11 2 13 38:40 35
11.Борац(М) 26 10 3 13 41:52 33
12.Фрушкогор. 26 8 7 11 35:42 31
13.Радн.(И) 25 7 4 14 31:53 25
14.Љуково 26 6 6 14 28:50 24
15.Срем.(До) 26 5 3 18 32:66 18
16.Борац(К) 26 4 2 20 34:101 14

Си бач:Словен–Камени1:4;
Су бо ти ште: Витез –ОФКБре
стач0:4;Пр хо во:Младост1935
– Купиново 5:4; Ловац је био
слободан.

1.Камени 10 9 0 1 32:12 27
2.ОФКБрестач 9 7 0 2 35:9 21
3.Купиново 9 5 0 4 27:14 15
4.Словен 8 3 1 4 12:18 10
5.Младост 10 3 0 7 17:37 9
6.Ловац 8 2 1 5 11:25 7
7.Витез 10 1 2 7 7:26 5

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Бе ле гиш: Подунавац –
Индекс2:0;Шид:Раднички(Ш)
– Доњи Срем 2015 3:2;Бач ки
Ја рак: Младост – Цемент 3:2;
Са лашНо ћај ски: Будућност –
Слога (Т)3:1;Ста риБа нов ци:
Дунав – Ветерник 1:0;Ди вош:
Хајдук – РФК Н.С. 1921 0:1;
До њи То вар ник: Слобода –
Слога (Е)0:2;Ру мен ка: Једин
ство–Раднички(НП)3:2.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ГрупаБ:
Ша шин ци:Слобода–Слога

(Ч)1:2;Шу љам:Напредак2021
– Планинац 0:5; Гр гу рев ци:
Спарта–Трговачки0:1;Сремје
биослободан.

1.Срем 12 10 1 1 63:18 31
2.Трговачки 12 8 1 3 46:20 25
3.Слога(Ч) 12 7 1 4 34:17 22
4.Планинац 12 6 1 5 23:26 19
5.Спарта 12 6 1 5 20:27 19
6.Слобода 12 1 1 10 19:51 4
7.Напредак 12 1 0 11 9:55 3

Сот: Братство – Борац 0:4;
Љу ба: Јединство (Љ)– Једин
ство (М) 2:4; Бин гу ла: ОФК
Бингула–Једнота0:2;Ја ме на:
Граничар–Напредак0:1;Ги ба
рац: Синђелић – Омладинац
4:1.

01.Напредак 14 13 1 0 50:5 40
02.Једин.(М) 14 11 2 1 50:11 35
03.Граничар 14 6 3 5 38:19 21
04.Једнота 14 7 0 7 30:42 21
05.Синђелић 14 6 2 6 34:32 20
06.Једин.(Љ) 14 5 3 6 26:30 18
07.Борац 14 5 1 8 20:38 16
08.ОФКБинг. 14 4 2 8 21:31 14
09.Омладинац 13 3 2 8 16:37 11
10.Братство 13 1 0 12 14:54 3

ОФЛ ШИД

Јар ков ци: Борац – Војводи
на 2:3; Ри ви ца: Планинац –
Цар Урош 1:3; Но ви Слан ка
мен: Дунав – 27.Октобар 2:2;
Ма ра дик:Слога(М)–Слога(К)
5:9.

1.ЦарУрош 17 13 2 2 42:17 41
2.Дунав 17 11 4 2 45:20 37
3.Војводина 17 10 1 6 47:31 31
4.27.Октобар 17 8 1 8 27:26 25
5.Планинац 17 6 4 7 32:34 20
6.Слога(М) 17 5 2 10 26:34 17
7.Слога(К) 17 4 3 10 36:62 14
8.Борац 17 1 3 13 20:51 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Сте ја нов ци: Борац (С) –
Јединство5:3;Ни кин ци:Полет
–ДоњиПетровци 3:1;Хрт ков
ци: Хртковци – Фрушкогорац
5:3.

ОФЛ РУМА 

1.Полет 17 15 1 1 59:14 46
2.Хртковци 17 10 3 4 43:29 33
3.Фрушкогор. 17 9 2 6 45:41 29
4.Д.Петровци 17 7 1 9 40:38 22
5.Борац(С) 17 5 0 12 29:54 15
6.Јединство 17 1 1 15 25:65 4
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„МАЈ СКИ ТУР НИР“ У ОДБОЈ ЦИ 
Кадет ки ње Ста ре 
Пазо ве шам пи он ке

Кадеткиње Старе Пазове и кадети
НовогСадаосвојилисутитулепобедни
ка 57. „Мајског турнира“, турнира град
скихомладинскихрепрезентација–„Тро
феј Београда 2022“, који је одржан од
30. априла до 2.маја у Београду. Сара
Маринковић  из Старе Пазове и Лука
Станковић из Новог Сада, проглашени
сузанајбољеиграче(МВП)турнира.
Натурниру јеиграло12екипаужен

ској(2005.годиштеимлађе)и10екипа
умушкој конкуренцији (2004. годиштеи
млађи)изХрватске,ЦрнеГоре,Северне
МакедонијеиСрбије.
Победничку селекцију Старе Пазо

ве, која је бранила шампионску титулу,
углавном су чиниле одбојкашице које
наступају за ОK Омладинац из Нових
Бановаца.
Традиционалнитурнирградскихомла

динских репрезентација је одигран у
организацији Одбојкашког савеза Бео
града, под покровитељством Одбојка
шког савеза Србије и Секретаријата за
спортиомладинуГрадаБеограда. Д. Г.

УСПЕХ ЏУДИ СТЕ
УРО ША МАЏА РЕ ВИ ЋА

Деве ти на Европ ском 
првен ству 

Урош Маџаревић, члан Џудо клуба
„Словен“ Рума je своје прво учешће на
сениорском Европском првенству завр
шио у осмини финала. Урош је против
белгијског џудисте, петорангираног на
светскојлисти,водиоибиоблизучетврт
финала,алијеискуснијипротивникпре
окретомзауставиорумскогџудисту.Тако
јеУрошсвојепрвотакмичењенасениор
ском првенству Европе завршио заузи
мањемдеветогместа.
Од Уроша се, као репрезентативца

Србије,очекујуибољирезултати јерза
њих има потенцијала, како буде више
учествовао на великим такмичењима и
будестицаоискуствауборбама. С. Џ.

Урош Маџа ре вић

Гвар ди о ли но
про клет ство
или не што дру го
Пред почетак полуфиналних дуела

Лигешампионанемалидеојавности
био је сагласан да ћемо у финалу

гледати два енглеска тима. Ливерпул и
Манчестер Сити су екипе које су на неки
начин обележиле ову сезону у европском
фудбалу, узевши у обзир да се боре за
титулуулигикојајенајјачанаконтиненту.
Ипак,сачекаћемонекудругуприликуда

ихгледамоуборбизаушатипехар,јерсе
пред четом Пепа Гвардиоле испречио
чудесниРеалМадрид.
Али,крениморедом.Првосмоууторак

гледаликрајњечуданреваншмечизмеђу
ВиљареалаиЛиверпула.Редсисудошли
уШпанијусадваголапредностиизпрвог
меча и очекивала се рутинска одрада
посла. Уместо тога, екипа из Енглеске је
поштено истраумирала своје навијаче, с
обзиром на то да их је Виљареал убио у
првомполувременуиставиоимдвакома
да.
ШтаседесилосаизабраницимаЈиргена

Клопаупрвомполувремену,малокоме је
јасно.Нисуличилинасебе, грешили кон
стантноипрепустилипротивникуиниција
тиву,штосеретковиђанањиховиммече
вима.Садругестране,билојејаснодаје
тренер Виљареала Унае Емери, утегао
своју екипу до максимума пред почетак
реванша.
Међутим, друго полувреме је донело

потопшпанскеекипеитриголаЛиверпула.
Стиче се утисакдаиграчи „Жутеподмор
нице“ нису имали довољно снаге да цео
меч одиграју на врхунском нивоу, а то је
против екипа попут Ливерпула предуслов
за евентуални успех. Пали су Шпанци
послепримљеногголаиостатакмечапро
великаостатистинатерену.Полуфинале
ЛигешампионазаВиљареал–ивишенего
довољно.ТребачеститатиЕмерију који је
јошједномпоказаодајекласаодтренера.
Многовишеакцијегледалисмоудвоме

чуизмеђуРеалаиСитија.После голеаде
на„Етихаду“ипобедеСитијаод4:3,очеки
валоседаћетимизМанчестерауреван
шу наступити нешто опрезније. Желео је
ГвардиоладаспустиМадриђаненаземљу
иутакмицуучинидосадном.Томујепошло
зарукомувећемделумеча,чаксуипове
ли,алионда јеуследиошокзаЕнглезеу
зауставномвремену.
Преокрет који се ретко виђа и разлог

заштојефудбалтоштојестеусветуспор
та.Садваголазанеколикоминута,Реалје
избориопродужетке,дабивећнапочетку
првог,изпеналадотукаонесрећнеЕнгле
зе.
Шта рећи о овом дуелу, осим тога да

РеалМадриду треба скинути капу за све
што јеурадиоуовојсезониЛигешампио
на.ВећпрежаљениКраљевскиклубсепо
кознакојипутподигаоизпепелаизајебао
својефаворизованепротивнике.
ТребаистаћидасеМадриђанивећдуго

временаборесафинансијскимпроблеми
ма. Реновирају стадион, а све је мање
ловезаквалитетнапојачања.Простоневе
роватно звучи чињеница да је Реал у
последњојдеценијипотрошиомањеновца
натржиштуиграчаодједнеАстонВиле!?
МождаинајвећепојачањезаМадриђа

не, који су и званично постали прваци
шпанскеЛаЛиге,јестетренерКарлоАнће
лоти. Овај скромни чова који је један од
најтрофејнијих тренера у историји, у про
шлости се хватао различитих послова и
искушењауфудбалскојЕвропи.Нашао је
добитнуформулуиуспеодаискористиову
половну екипуРеаладо крајњих граница.
НетребапунотрошитиречиоучинкуБен
земе, Кроса и Модрића који су носиоци
игре,иакосувећупознимиграчкимгоди
нама.

Анћелотијев колега на клупи Манче
стер Ситија ових дана баш и не
миришеруже.ПепГвардиоласејош

једном спотакао у нокаутфази и показао
дањеговначинвођењаекипеитекакоима
слабости.
Занимљив је податак да је Гвардиола

испадао из Лиге шампиона 11 пута, а од
тогајечакосампутадоживљаваонесхва
тљивебродоломеипадовесасвојимеки
пама. У свим тим случајевима, махом је
његовтимпримаодвадотриголазанајви
ше20минута.
Ипак, постоји рационално објашњење.

Господин је навикао да води екипе које
имајуразрађенсистем,или јепак,онбио
тај који је успостављао систем. „Малу“
помоћимаојеустотинамамилионакојеје
до сада спичкавао на појачања. У свакој
екипикојујеводио,имаојенарасполагању
20врхунскихиграчакојејемогаодароти
ра.
Тојесвакакодобитнаформулазаосва

јањенационалнихпрвенстава гдесеигра
велики број утакмица и крцкају бодови.
Али, када су куп такмичења у питању, то
већпостајеенигмазашпанскогстручњака.
ИзгледадаПепипакнијетакодобармоти
ваторипсихолог, јерсенемогудругачије
објаснити невероватни падови у игри у
кључним моментима. У сваком случају,
требазахвалитииСитијуиРеалузатошто
сунамприредилидвомеч занезаборави
подсетилинасзаштоволимотајлудиспорт
натравнатомтерену.
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ЗАВР ШНИ ТУР НИР ЖЕН СКЕ КОШАР КА ШКЕ ЛИГЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА МЛА ЂЕ
ПИО НИР КЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Мла ђе пио нир ке „Сре ма“
шам пи он ке Вој во ди не

ЖКК „Србо бран“ Србо бран  ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца
29:43 (7:10, 10:14, 10:4, 2:15)

ЖКК „Србо бран“: Марија
новић, Перовић, Јоцић, Сеп,
Грозданић, Шегуљев, Лукић,
Гаврилов, Бабић, Карановић,
Шијачић.Тренер:НиколаКрга.

ЖКК „Срем“: Вучетић, Н.
Поповић, Милошевић, Кузми
нац, Н. Поповић, Раичевић,
Мирчета, Родић, Биуковић,
Панић, Павловић, Баленовић.
Тренер:НиколаМилошевић.
Млађе пионирке Женског

кошаркашког клуба „Срем“ из
Сремске Митровице (девојчи
церођене2009.годинеимла
ђе)наставилесудоминацијуу
лигикојасеиграподокриљем
Кошаркашког савеза Војводи
не, потврдивши на завршном
турнирууСремскојМитровици
звање најбоље екипе на под
ручјуВојводинеусвојој конку
ренцији.Митровачке кошарка
шице савладале су у великом
финалуекипуЖКК„Србобран“
из Србобрана резултатом
43:29. Завршни турнир првен
ства Војводине у Пословно
спортском центру „Пинки“ од
петка5.мајадонедеље8.маја
окупиојешестнајбољихекипа

из две покрајинске плеј  оф
групе. Поред домаћих кошар
кашица за титулу најбољег
тима борили су се клубови
„ЖелезничарСтарибаскет“из
Инђије,„Пролетер023“изЗре
њанина,„Челарево“изЧеларе
ва,ЖКК„Тамиш“изПанчеваи
ЖКК „Србобран“ из Србобра
на. Након одмеравања снага
у четвртфиналу домаћа екипа
„Срема“ састала се у полуфи
налном мечу са екипом ЖКК
„Челарево“ и победила резул
татом 52:41, док су девојчице
из Србобрана играле против
тима „Пролетара 023“ и биле
бољерезултатом47:41.
Уутакмицамакојесупретхо

диле надметању у финалном
дануприказанајеквалитетнаи
борбенакошаркакојасемогла
видети и у завршној утакмици
између„Срема“и„Србобрана“.
За сјајну спортску атмосферу
умитровачкој халипобринули
сусенавијачиобатимакојису
изсвеснагеподржавалисвоје
фаворите. У првој четвртини
кошаркашице„Срема“којесуу
овој утакмициформалнобиле

Побед нич ка еки па мла ђих пио нир ки ЖКК „Срем“

Нај бо љи тре нер Никола Милошевић и начел ник 
Васиљ Шево поздра вља ју нави ја че „Сре ма“



4311. MAJ 2022.  M NOVINE

гостујућитим,стеклесублагупредност,с
тимштојеуззвукесирененасамомкрају
првогпериодаигре,„седмица“Србобран
ки Перовић погодила кош са половине
теренаштојебиоједанодпотезакојисе
ретко виђаи на сусретима квалитетнијих
лигастаријихузрасних категорија.Резул
татјепослепрвогпериодаигребио10:7у
користмладихСремица,Другачетвртина
почела јефантастичнимпоеномТеодоре
Милошевић која је „украла“ противничку
лоптуисамазавршилаакцију.Екипа„Сре
ма“одржавалајеминималнупредност,да
би до краја другог дела игре митровач
кемлађепионирке “појачале”ритамиса
неколико ефектних кошева оствариле
предностод24:17.
Када је домаћа публика очекивала

„лагану“победусвојихиграчица,гошћеиз
„Србобрана“ на почетку другог полувре
мена крећуозбиљније ка кошудомаћина
и постепено смањују резултат, показују
ћиданисуслучајноуфиналнојборбиза
најбољи тим Војводине. Наговештена је
резултатсканеизвесност унаставку утак
мице. У серији лепих продора и контри,
на минут пре краја трећег дела разлика
у корист „Срема“ износила је свега пола
коша28:27.
Упоследњојдеонициутакмицајепрак

тичновраћенанапочетак.Важнострезул
татадонекле је утицаланаобеекипепа
је забележен и известан број промашаја
иизгубљенихлопти, али јежестокабор
ба вођена на сваком делу терена. Екипа
„Срема“санеколикопочетнихпоенапре
узима контролу и након једног тајм аута
шестмунутапрекрајаутакмице,Митров
чанкепогађајунајпреједнуапослеидру
гу„тројку“,чимесезначајнијерезултатски
удаљавајуодпротивницакојесуупослед
њем периоду меча забележиле свега 2
поена.Узповикеизпублике„мисмошам
пиони“упоследњихнеколикоминутаеки
па „Срема“ одржала је и повећала пред
ностдоконачних43:29.
У тиму „Срема“ најефикаснија је била

расположена Николина Поповић, играчи
цасабројем10са12постигнутихпоена,
докјекапитенТеодораМилошевићпости

гла 8 поена. Хана Баленовић убацила је
6поена,ЕмилијаМирчета5поена,Нико
линаПоповић(садресомброј2)4поена,
ЛанаВучетић,ТијанаБиуковић,ЛенаРаи
чевићиБраниславаПавловићзабележи
лесупо2поена.
За најбољу кошаркашицу иМВП завр

шног турнира проглашена је Теодора
Милошевићиз„Срема“,докјеИванаГро
зданић,капитен„Србобрана“другопласи
рана.НиколаМилошевић,тренер„Срема“
проглашен је за најбољег шефа струке.
Медаље и плакете најбољим играчица
ма и тренерима уручио је Васиљ Шево,
некадашњикошаркашиначелникГрадске
управезакултуруиспортГрадаСремске
Митровице.
НиколаМилошевић, тренер који у кон

тинуитетубележисјајнерезултатесанај
млађим митровачким кошаркашицама
у краткој изјави за „Митровачке новине“
послеутакмицерекаоје:
– У овом тренутку све је дивно, али

верујтеданијебилолакојерекипа„Србо
брана“ је феноменалан тим, као што је
била и екипа „Челарева“ у полуфинал
ном мечу. Добро је да Војводина има
овако добре екипе као што су учесници
овог завршног турнира.Сви кажуда смо
заслужено освојили овај турнир и првен
ствоиуверенсамдајетако.Остајенамда
наставимовреднодарадимокакобиова
децаједногданапосталаправекошарка
шице,рекаојетренерМилошевић.
Најбољаинајкориснијаиграчица „Сре

ма“итурнира,ТеодораМилошевићпору
чилаје:
–Иакосмоједнаодмлађихекипаулиги

успелесмодасеизборимозапрвоместо.
Веровалесмоусебеинисмоималестрах.
Захвална сам својој екипи на подршци и
сјајном резултату и нашем тренеру који
насјенаучиокошарцииводиодопобеде.
Подсетимо,пионирке„Срема“актуелне

су вицешампионкеВојводине, док су нај
млађе такмичарке у мини  баскету нај
боље у покрајини. Клуб је добитник при
знања Кошаркашког савеза Војводине за
најбољирадсамладимкошаркашицама.

Дејан Мостар лић

За нај бо љу 
кошар ка ши цу и МВП завр
шног тур ни ра 
про гла ше на је Тео до ра 
Мило ше вић из „Сре ма“, 
док је Ива на Гро зда нић, 
капи тен „Србо бра на“ 
дру го пла си ра на. Нико ла 
Мило ше вић, тре нер
 „Сре ма“ про гла шен је 
за нај бо љег шефа 
стру ке. Меда ље и 
пла ке те нај бо љим 
игра чи ца ма и
 тре не ри ма уру чио је 
Васиљ Шево, нека да шњи 
кошар каш и начел ник 
Град ске упра ве 
за кул ту ру
 и спорт Гра да 
Срем ске Митро ви цеТео до ра Мило ше вић и Васиљ Шево

СБК „РУМА“
Вида ко вић
бал кан ски првак

Члан Савате бокс клуба „Рума“ Марко
ВидаковићјенаПрвенствуБалканазасени
оре у комбат саватеу освојио првоместо у
категоријидо85кг.
Првенство је одржано 7. маја у аустриј

скомградуВајцу.Видаковићовимнаставља
успешнутакмичарскусезонујерјеовегоди
неосвојиоипрвоместонаПрвенствуСрбије
укомбатсаватеу,каоипрвоместонаПрвен
ству Србије у асо саватеу и тако изборио
место у сениорскурепрезентацијуСрбијеи
укомбатиасосаватеу.
Следећа такмичења на којима учествује

суПрвенствоВојводине половиноммесеца
уСентииУниверзитетскопрвенствоСрбије
уасосаватеучијићедомаћинбитиРума22.
маја.
Сваоватакмичењасууједноиприпреме

занаступМаркаВидаковићанасениорском
Светскомпрвенствууасосаватукојећесеу
септембруодржатиуМилану.
Марко јестуденттрећегодинеФакултета

спортаифизичкогваспитањауНовомСаду
ионјепотписаоуговоростипендијикојуће
добијатиодМинистарстваомладинеиспор
та.ИстустипендијућедобитииАнастасија
Иконић,најуспешнијајуниоркаСрбијеуовом
спорту,којајетакође,чланСБК„Рума“.

С. Џаку ла

ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР
У ВЕЛИ КИМ РАДИН ЦИ МА

Уче ство ва ло
900 деце

Протеклог викенда у Великим Радин
цимајеодржантрећимеђународнитур
нир„Олимпико“школефудбала.Посети
оцисупратилиукупно76екипакојесусе
пријавилезаучешће,анатеренујесвоје
умеће показало око 900 деце, различи
тог узраста. У свим категоријама су
додељене награде за освојена прва,
друга и трећа места. Месна заједница
Велики Радинци је изразила посебну
захвалност Граду Сремска Митровица
на подршци током одржавања турнира,
односно Градској управи за културу и
спорт. А.П.
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ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
у договору са сарад

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

БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохватруке.Несамо

даиматедобрепословнепроце
невећдобијатеиновибројпри
сталицатакодаувећиниситуа
цијапролазителакшеибољеод
других.Осећате да се налазите
наемотивнојпрекретнициирадо
прихвататеразнеизазове.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко
вам даје корисне
сугестије које лако
можетедапримените

приликом решавања озбиљних
питања.Потрудитеседаправил
но дозирате свој стваралачки
импулссазаједничкиминтереси
макакобистеускладилиразлике
умишљењуилиискуству.Имате
утисакдавампартнерускраћује
одређене информације из вама
потпунонепознатихразлога.

РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превишеда ризикује
теупословнофинан

сијским преговорима. Ипак,
мораћетедасесуочитесанеким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
времедобарсаветодједнеста
рије особе. На крају ће се све
решитиувашукорист.Прижељ
кујете више разумевања и
нежностиуљубавномодносу.

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

ширили сазнање и побољшали
својуукупнупозицију.Акопрепу
ститедастварисамеидусвојим
токомнекодругиизненадаможе
даваспредухитри.Светокосебе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновимаосећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

ДЕ ВИ ЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме

планаипроцененеманизначај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
јеврлоподстицајно.

ВА ГА: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

предсарадницима.Немапотре
бедасерасправљатесанеисто
мишљеницима и да губите вре
ме на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљујусрећанрасплет.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те позитивно и анга
жовани стенаразли
читимстранама.Уме

те да пренесете стваралачки
импулс и креативну енергију на
својуоколинуштовамолакшава
остварење многих планова које
имате.Немапотребеда се упу
штатеунекеновчанеризикеили
да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
одблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ: Пролази
те кроз различите
фазе стваралачког
расположењаистало

вамједасебиобезбедитеопти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопре
узиматеактивнуулогуиспремни
стедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

ЈА РАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фази спровођења. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист,
алимораћетедаостанетеупор
ниидоследни.Преплављенисте
различитиммислимаи емоција
матакодапажљивоодмеравате
добруприликуукојојможетеда
изразитесвојежеље.

ВО ДО ЛИ ЈА: Све
кориснеинформације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања која
имате.Обратитепажњунасуге
стијекојевамдајеједнаискусна
особа. Ако вам је стало да
побољшате однос са вољеном
особомондапокажитевишераз
умевања за критеријуме које
користидругастрана.

РИ БЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потруди
теседаправилнодозиратесвој
стваралачки импулс. Пролазите
кроз фазу осцилација, склони
стечестимпроменамаупонаша
њу и расположењу. Повремено
вамјетешкодаправилноускла
дитесвојљубавниритамуодно
сусаблискомособом.

VREMEPLOV
11. мај

330. Римски цар КонстантинИ
Велики грчки град Визант про
гласиозановупрестоницуРим
ског царства. Град, по њему
назван Константинопољ, 1453.
освојилиТурциикаоИстанбул
био престоница Отоманског
царствадо1923.
1997.Суперкомпјутеркомпани
јеИБМ„Дубокоплаво“победио
светског шампиона у шаху,
руског велемајстора Гарија
Каспарова,умечуодшестпар
тија.

12. мај
1607. Енглески авантуриста
Џејмс Смит основао прво
енглесконасељенатлуСевер
не Америке, касније по њему
названоЏејмстаун.
1904. Рођен чилеански песник
Пабло Неруда. Учесник Шпан
ског грађанског рата, потом се
посветио идеалима социјалне
правде. Добитник Нобелове
наградезакњижевност1971.

13. мај
1848. УСремскимКарловцима
почело заседање „Мајскескуп
штине“накојојсуделегати175
црквенихопштинаизВојводине
и Србије изабрали Јосифа
Рајачићазапатријарха,апуков
никаСтеванаШупљикцазавој
воду. Скупштина 15. маја про
гласилаСрпскоВојводство,али
аустријска и мађарска влада
нису признале српску аутоно
мију.

14. мај
1355. У Прагу је основан први
универзитетусредњојЕвропи.
1948. Проглашена држава
Израел,осамчасовапреокон
чања британског мандата у
Палестини. Први председник
нове државе постао је Хаим
Вајцман,апремијерДавидБен
Гурион.

15. мај
1940. У САД су почеле да се
продајупрвенајлончарапе.
1943. Распуштена је Комуни
стичкаинтернационала(Комин
терна).
1957.ВеликаБританијајеизвр
шила прву пробу хидрогенске
бомбеуцентралномПацифику.

16. мај
1881.УоколиниБерлинаусао
браћајпуштенпрвиелектрични
трамвај.
1972. Председници СФРЈ и
Румуније Јосип Броз Тито и
НиколаеЧаушескуурадпусти
ли хидроенергетски систем
“Ђердап”наДунаву

17. мај
1917.УНициумросрпскивојво
да Радомир Путник, просла
вљенивојсковођаубалканским
ратовима и у Првом светском
рату.Руководиојеповлачењем
српске војске1915. и успеода
осујетинамеренемачкеВрхов
некомандедајеопколииуни
шти.

HOROSKOP
Сре да, 11. мај (28. април) 

СветиапостолиЈасониСосипа
триостали

Че твр так, 12. мај (29. април) 
СветиВасилијеОстрошкиЧудо
творац;Св.муч.Василије,пекар
изПећи

Пе так, 13. мај (30. април) 
СветиапостолЈаковЗеведејев

Су бо та, 14. (1) мај 
СветипророкЈеремија

Не де ља, 15. (2) мај 
Свети Атанасије Велики; Свети
Михаил

По не де љак, 16. (3) мај 
СветимученициТимотејиМавра

Уто рак, 17. (4) мај 
СветамученицаПелагијаТарсиј
ска

Crkveni kalendar

Тор та Павлова 
Са стој ци:4беланца,прстохват

соли, 200 г шећера, 2 кашичице
јабуковогсирћета,1пуна кашичи
ца густина. За плазма фил је
потребно4жуманца,60гшећера,
500млмлека,40ггустина,150мл
слаткепавлаке,100гмлевенепла
зме,1кашичицааромеваниле.За
украшавање:јагоде

При пре ма: Рерну загрејте на
200 степени. Умутите беланца и
со, кад смеса постане пенаста,
додајтешећеримутитедоксмеса
непостанечврста.Додајтесирћеи
мутитејоштридесетаксекунди,па
додајте густин кроз сито. Смесу
обликујете на плеху обложеним
пекпапиром.Пећиурернина120
степени,сати40минута.Кадасе
испече и охлади у рерни, тада
извадите и пребаците на сталак.
Фил 100млмлекапомешајтеса
жуманцима, шећером и густином.
Остатакмлекапрокуватиидодати
смесу са жуманцима, на средњој
температури.Филпрекријте стреч
фолијомдасеохлади.Тадагауму
тити са слатком павлаком и аро
мом ваниле. На крају додајте и
плазму, охладити и распоредити
напуслицусајагодама.

• Жа ло сно је што ће ова 
да на шња де ца ми сли ти 
да је Мо царт из ми слио 
кла ди о ни це.
• Ин те ли ген ци ја је све 
ви ше ве штач ка, али су 
бу да ле и да ље сто по сто 
при род не.
• Ме ни за пра во не сме та 
што сам не за по слен, 
не го што не мам пла ту. 
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При ја тељ ство
занат нај ста ри ји

„Преддругомкућомопетприповеда
лиоРусима.Једанприповедакакосу
Русинајвећецарство,икакосасва
кимратују и свакогатуку у рату; а
богимпомажејердржесвепосте,па
посте и на сами други дан Божића,
ако се, то јест, стрефи да падне у
среду или у петак. Док је лето, они
хоћенештоидаотрпе,паћуте,али
туве све, и чекају зиму, јер су, кажу,
летимлитави,акадзасвирасеверац
и заокупи мећава, а њима тек онда
дођеправањиховаснага,пасеонда
њихов цар само прекрсти са три
прстак’оими,пабацикапуодсебе,
пазапитадругецаревеоддругевере
(јеронјесрпскевере):»Ко’оћедасе
бијемо?Ево,тусам,некмиизађе!«А
онићутек’омишеви“

(СтеванСремац,
„ПопЋираипопСпира“)

Упоследњој деценији 19. векаСремац је написао свој чувени
роман и у њему ову цртицу о

односуправославног,српскогстанов
ништва Аустро – угарске монархије
према Русима и руском царству. Од
тада, до данас мало се (или готово
ништа), тога променило. И данас,
иакоСрбиодавноимајусвојудржаву,
гледајууМосквукаосветионикприја
тељства и братске помоћи. С пра
вом?Акоћемопоисторијскимчиње
ницама,аодтогаовдебежек’ођаво
одкрста,инијебаштако.Заборавља
сеоноштојебилопре2030година,
алисезатосасвимсигурноништане
знаодаљојпрошлости.Дакле,забо
рав и незнање, те две ствари непо
грешиво гарантују погрешне одлуке.
Увекибездилеме.
Али,кадсимали,слабинесрећан,

пријатидатинеко јачибудедругар.
Пакаднекохоћедатемалтретирати
се сакријеш иза великог другара и
нико ти ништа не сме, до следеће
прилике,наравно.Рецимотвојдругар
Боле хоће понекад да ти помогне и
неваљалим другарима Мики и Жики
понекад,кадмуштима,покажемиши
ће.ЗнаштидобродасуБоле,Микаи
Жика бољи другари међу собом, из
истогсукраја,истихсугодина,слич
ногматеријалногстања,идасебоље
разумеју него ти и Боле, али шта
мари,каддођестанипани,тиспоно
сомкажеш„Болејемојдруг“.Болеје,

знаштитобаринтуитивно,тебебра
нио само кад је њему то ишло у
рачун,имногопута те јеоставиона
цедилу,алитакомали,слабинесре
ћан, немаш другог избора. Бар ти
такомислиш.Непадатинапаметда
бииМикаиЖикаистотакорадили,
кадбиимпружиоприлику.Истобите
бранили кадњима то иде у рачун и
истобитетакоостављалинацедилу.
Нема разлике, али ти се поносиш
Болетом, другаром. И добро. Твој
избор,твојаствар, јестемалочудно,
али у љубави нема логике. А ти
добрим делом свога срца волиш
Болета, баш га волиш.Ипрашташи
опетволиш.Јер,умеБоледабудеи
великодушан, ретко и селективно
додуше. Боле све то нешто испод
жита,аитиволишисподжита,пасе
тако некако нађосте у чврстом загр
љају.МикаиЖикачешћедрешекесу,
знаштито,алиштавреди,Болетова
крајцаракоМикинафоринта.Аните
крајцаренекаднема.Ал’МикаиЖика
сеправеважни,атиневолишкадсе
некоправиважаникадтигурапрсту
око.ШтаМикуиЖикубригадалиси
сетиумиоиопраозубе?Аонисамо
дробе, те ово мораш овако, те оно
онако, и све је то за твоје добро,
међутим, не волиш ти кад ти неко
држи предавања. Јеси мали, слаб и
несрећан,ал’сипоносит,брате.

Исвејетодоброишло,доксеједногданаБоленијесмак’о.Дал’
јеимаоситуацијунапослу,дал’

га је жена изнервирала, ил’ се опио,
к’оћегазнати.Тек,промениосе.Ито
нагоре.Почеодасетучепокомшилу
куиуопштедаправиразнеглупостии
уцењује.Итотебе,старогдругара.Ко
бисетоменадао?Болекокабадахија
неки, бога ти. И шта ћеш сад? Не
смешнидазуцнеш„Болејемојдруг“,
затоштоћетеМикаиЖикааутомат
скиполабрњи.Ааконезуцнеш,већ
видишнекакодаби теиБолемогао
полабрњи,атонијенидругарскини
човечански. Међутим, не можеш ти
допретидоБолета,онбудалесаиније
онајстари.Кадћепоновобити,коће
газнати.Имашутисакданикадвише.
Иштасад?Паништа,кадсимали,

слаб и несрећан, обично тако про
ђеш. Боле, Мика и Жика ће се већ
некакоспоразумети...Знајуоноједан
другог.

И све је то добро 
ишло, док се јед ног 

дана Боле није сма к’о. 
Да л’ је имао ситу а ци ју 

на послу, да л’ га је 
жена изнер ви ра ла, ил’ 
се опио, к’о ће га зна

ти. Тек, про ме нио се. И 
то на горе. Почео да се 

туче по ком ши лу ку и 
уоп ште да пра ви раз не 
глу по сти и уце њу је. И 
то тебе, ста рог дру га

ра. Ко би се томе 
надао? Боле ко каба

да хи ја неки, бога ти. И 
шта ћеш сад? Не смеш 
ни да зуц неш „Боле је 
мој друг“, зато што ће 
те Мика и Жика ауто
мат ски по лабр њи. А 
ако не зуц неш, већ 

видиш нека ко да би те 
и Боле могао по лабр
њи, а то није ни дру
гар ски ни чове чан ски



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
064/643-73-53.

Нова план ска доку мен та ци ја омо гу ћи ће изград њу хоте ла, који би тре ба ло да 
под се ћа на онај ста ри лежи мир ски хотел који је због при ва ти за ци је и оно га што се 
касни је деша ва ло пот пу но дева сти ран

Тури стич ки потен ци јал наци о нал не 
еко но ми је се може успе шно раз ви ја ти 
у скла ду са при род ним, кли мат ским и 
инфра струк тур ним ресур си ма и усло-
ви ма. Пло до но сно кори шће ње сло бод-
ног вре ме на у при ро ди кроз рекре а ци ју, 
оду век се сма тра ло делом кул ту ре јед-
ног наро да. Поја вом коро на – виру са и 
изби ја њем епи де ми је људи су се интен-
зив но вра ћа ли при ро ди током прет ход-
не две годи не, а потре бе за одма ра њем 
и скла ња њем од град ске гужве су све 
веће. Тури стич ки ком плек си у при ро ди 
су сва ког викен да и пра зни ка пуни, тра-
жи се лежај више, а Фру шка гора поста-
ла је, чини се, пре ко ноћи атрак ци ја.

Град Срем ска Митро ви ца пре по знао 
је потен ци јал у раз во ју тури зма у том 
под руч ју, па је у скла ду са тим доне та 
још јед на важна одлу ка, а одно си се 
на изра ду пла на детаљ не регу ла ци је 
тури стич ко – рекре а тив ног ком плек са 
у Лежи ми ру. План ће изра ди ти митро-
вач ко Пред у зе ће за посло ве урба ни зма 
„Урба ни зам“. 

– Вео ма је добра одлу ка да се уве ду 
нови не у пла ни ра ње про сто ра у викенд 
зони Лежи ми ра. Та викенд зона има 
два дела, запад ни који је више изгра-
ђен и источ ни у коме се нека да нала зио 
хотел. Тај обје кат био је пре по зна тљив 
у реги о ну као тури стич ко одма ра ли-
ште, одно сно цен тар за викенд одма-
ра ње. Услед при ва ти за ци је и оно га 
што се касни је деша ва ло, дошло је до 
пот пу ног дева сти ра ња хоте ла и посто-
је ће инфра струк ту ре. Тај про стор није 
попу њен викен ди ца ма, а ура ђе на план-
ска доку мен та ци ја обу хва та ла је нешто 

више од 80 хек та ра про сто ра. У том 
обу хва ту је 50 одсто било град ског, а 
50 одсто при ват ног земљи шта. Потре-
бе борав ка у викенд зони су се зна чај-
но про ме ни ле у послед њим годи на ма. 
Људи желе да се одма ра ју, али и да се 
баве тури змом, изнајм љу ју објек те или 
гра де нове сме штај не капа ци те те. Како 
прет ход на доку мен та ци ја није у скла ду 
с тим потре ба ма, Град Срем ска Митро-
ви ца ће напра ви ти план детаљ не регу-
ла ци је за обу хват од око 29 хек та ра. 
Њиме би тре ба ло и да буде решен кон-
фликт изме ђу про сто ра посеб не наме-

не, зашти те живот не сре ди не и тра жње 
за изград њом обје ка та у тури стич кој 
наме ни, рекла је Мир ја на Вашут дирек-
то ри ца „Урба ни зма“.

Про стор ни план тог пре де ла је дао 
јасне смер ни це  какви се објек ти могу 
гра ди ти, под којим усло ви ма и које су 
мере зашти те живот не сре ди не на том 
про сто ру и у окру же њу. Реч је о атрак-
тив ном тере ну, са погле дом пре ма гра-
ду. 

– Новим пла ном ћемо омо гу ћи ти 
изград њу хоте ла, на земљи шту које је у 
при ват ном вла сни штву,  који би пре ма 
идеј ним реше њи ма тре ба ло да под се ћа 
на ста ри. Посто ји још један део земљи-
шта који је у вла сни штву Гра да и део 
који је под посеб ним режи мом зашти-
те. То је водо и зво ри ште. С обзи ром на 
то да је за буду ћи ком плекс потреб но 
обез бе ди ти ком плет ну инфра струк-
ту ру, важно је пред ви де ти и уре ђај за 
пре чи шћа ва ње отпад них вода. Све што 
се буде ради ло, мора бити у скла ду 
са мера ма зашти те живот не сре ди не, 
обја шња ва Мир ја на Вашут.

У пер спек ти ви, мешта ни Лежи ми ра 
који про на ђу еко ном ски инте рес има ће 
при ли ку да се укло пе у нови тури стич-
ки садр жај који је у наја ви. То зна чи да 
ће моћи да про да ју сво је про из во де, да 
реги стру ју газдин ства или делат но сти. 
Да се баве уго сти тељ ством, зара ђу ју 
и пру жа ју сво је услу ге тури сти ма који 
дођу у тај крај. Тако ђе, то ће бити шан-
са да опре ме соп стве не собе и апарт-
ма не за изда ва ње, они ма који не бора-
ве у хоте лу. 

А. Плав шић

МИТРО ВАЧ КИ „УРБА НИ ЗАМ“ РАДИ ПЛАН ДЕТА ЉНЕ 
РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ВИКЕНД ЗОНЕ У ЛЕЖИ МИ РУ

Гра ди ће се нови
хотел у Лежи ми ру

Мир ја на Вашут


