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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

В

Уметничка слобода
у служби пропаганде

аљда зато што се примиче
бошњачка комеморација у Сре
бреници, редитељка филма „Quo
vadis, Aida” Јасмила Жбанић, подржана
у делу српског глумишта и политичке
сцене, опет је прозвала РТС због зане
маривања њеног дела у свом филм
ском програму. Нашла је да се РТС
плаши Вучића, па Србија њен филм
неће видети док то овај не допусти.
Њена тврдња је хорски подржана у
поменутом делу српске јавности. Без
мало, поред признања Косова и санк
ција Русији, емитовање овог филма је
трећи услов за опстанак Србије на
европском путу.
Управа РТС суво је одбацила тврдњу
о бочном мешању власти у програмску
политику српског јавног сервиса и
наставила да игнорише бошњачки
филм. Тим поводом филмски критичар
Димитрије Војинов приметио је да
бошњачка редитељка   сваким новим  
наступом постиже да приказивање тог
филма на РТС-у  буде све даље јер му
је тешко да замисли људе који држе до
себе и пристају на овакав притисак.  
Сам филм је ту жртвован, каже Воји
нов, и претворен је   у мерило српског
суочавања са злочином у Сребреници,
дајући за право онима који га нису ни
гледали али би његово емитовање сма
трали издајом.
Ми, који смо филм гледали на Јутју
бу, без сумње смо ускраћени за телеви
зијски, а поготову биоскопски, формат
слике, али нам ништа није могло про
маћи   у погледу његове поруке која и
доводи у питање смисао емитовања
филма на јавном сервису Србије.
Ако би, наиме, смисао приказивања
овог бошњачког филма на РТС-у био у
упућивању грађана Србије у уметничке
вредности регионалног филма оно би
се тешко могло назвати потребним
подухватом.
Они који располажу „алатима” за пре
познавање уметничког у декларисаном
„уметничком делу” знају да уметничко
не долази из срца него из свести. Не

оне свести која опслужује потребе
политике, већ оне свести која испира
златон осни песак индив идуалн ог
издвајајући златна зрнца универзалног.
Овај поступак није против поруке умет
ничког дела већ, напротив, чини умет
ник а квалификованим да уметничку
поруку испоручује гледаоцу или читао
цу као нехотични вишак од „приче”.
Уметник мора бити несвестан да
шаље поруку, да нешто чини мимо сво
је намере. Нехотични дар гледаоцу или
читаоцу мора бити и признати циљ
уметника, а за овај циљ не може да га

„Уметничка слобода”
омогућила је бошњачкој
редитељки Јасмили Жба
нић да радњу филма
„Quo vadis, Aida” почне
од тренутка када су
бошњачке јединице биле
већ побегле у шуму пред
српским јединицама, и
да мотивацију српског
злочина усмери у маглу
борбе између добра и
зла, у којој зла никако
нема на страни Бошњака
квалификује срце убрзаног пулса због
одсуства стварносне дистанце од гра
ђанског рата у БиХ.
Ако је уметност само уметничка сло
бода, а ништа друго, онда и је ово дело
уметничко. У филму ниједан Бошњак
није наоружан и у униформи, Бошњаци
су искључиво мирољубиви, уплашени
цивили. Насупрот њима, Срби су сиро
ве и распојасане војничине. Генерал
Ратко Младић приликом изласка из
џипа чеше тестисе, а док води прегово
ре чује се, у звучној позадини, скичање
крмета које најављује гозбу и које ири

тира бошњачку веру. Испред хале у
којој управо стрељају Бошњаке српска
деца играју фудбал, а мало даље, на
тераси, неке Српкиње пију кафу.
Ако би сврха приказивања филма на
РТС била у политичком освешћивању
Срба, ова „уметничка слобода” је и у
том смислу непремостива препрека.  
Према овој уметничк ој слободи,
бошњачко становништво   током гра
ђанског рата састојало се искључиво
од деце, са великим учешћем уплака
них беба, од стараца, баба и старијих
жена, понеког голобрадог момчића.
Према овом филму, у то време у БиХ
нису живели мушкарци старосног доба
од 20 до 50 година. Сви су невина при
родна бића, нема војно способних
мушкараца па самим тиме ни наоружа
них Бошњака, сви су незаштићени и
немоћни као биљке.
ваква слика бошњачког народа у
време грађанског рата, слик а
без униформи и оружја, без
муџахедина у бошњачким јединицама,
без поклика „Алаху акбар”... била је
могућа само ако прича о сребреничком
паклу почне са одговарајућег места.
Страшном сребреничком злочину над
бошњачким војницима претходио је јед
нако страшан злочин над српским ста
новништвом братуначког краја. „Умет
ничка слобода” омогућила је Јасмили
Жбанић да радњу почне од тренутка
када су бошњачке јединице биле већ
побегле у шуму пред српским јединица
ма, и да мотивацију српског злочина
усмери у маглу борбе између добра и
зла, у којој зла никако нема на страни
Бошњака.
Сама редитељк а, уосталом, и не
говори о уметничкој слободи свог фил
ма. То што је породила њена уметничка
слобода приказује као доказ да је Репу
блик а Српска геноцидна, награда
Србима за злочин у Сребреници. Причу
о универзалном домету њене уметнич
ке слободе препустила је колегама из
српског глумишта и дела политичке
сцене.

О
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МАРИЈА МАЈСТОРОВИЋ МАЛА ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СА ГРАДОНАЧЕЛНИЦОМ
СВЕТЛАНОМ МИЛОВАНОВИЋ ОБИШЛА ГРАДСКУ ПЛАЖУ

Почело „Лето на Сави“

Посетом малишана почело „Лето на Сави“

Поводом почетка „Лета на
Сави“ мала градоначелница
Сремске Митровице Марија
Мајсторовић са другарима из
Основне школе „Бошко Пал
ковљевић Пинки“ обишла је
све садржаје које ове године
нуди градска плажа у петак
17. јуна. Са њом је била и гра
доначелница Светлана Мило
вановић и њен заменик Петар
Самарџић. Том прилик ом
заједно су обишли спасилач
ку службу, службу хитне меди
цинске помоћи, затим спорт
ске и рекреативне терене и
игралишта, као и комуналну
службу и пункт Туристичког
инфо – центра. Сви ови садр
жаји су постављени да упот
пуне лето на Сави током купа
лишне сезоне, која је у току.
– Јако је лепа плажа и има
све што је потребно. Видели
смо да и спасиоци имају сву
потребну опрему, да би чува
ли оне који се купају. Другари
и ја смо обишли смо целу
плажу и све нам се допада.
Најлепше је што сада маме
имају своје место где се могу
пресвући и хранити бебе. Са
тетком и сестром долазим
често на плажу, некад се
купамо, а некад само шетамо,
зависи какво је време, изјави
ла је мала градоначелница
Марија Мајсторовић.
Управо је простор намењен
мамама и бебама, за дојење

Светлана Миловановић

и пресвлачење, једна од ово
годишњих новина на плажи,
иницирана од стране пред
ставника локалне самоупра
ве. Такође, од ове године су
постављене лежаљке и сун
цобрани са логом града, а
бесплатни су за коришћење.
– Наша плажа је најомиље
није место Митровч ан а.
Позвала бих суграђане да ово

Марија Мајсторовић

лето искористе на најбољи
могући начин и проведу га на
најлепшој плажи. Трудимо се
сваке године да уведемо неку
новину и да нешто буде дру
гачије. Уложили смо зато
додатна средства у уређење
овог простора. Морамо одр
жавати оно што постоји и од
ранијих година. У скорије вре
ме ћемо имати још један

Ноћни живот на Сави
Оно чему се радују старији
Митровчани јесте ноћни
живот на Сави. Као и ранијих
година, отворени су угости
тељски објекти, на самој
обали, који нуде најразличи

тије врсте провода. Осим
богате понуде пића, у поједи
ним локалима се служи и
храна. Први наступи музич
ких извођача су већ одржани
протеклог викенда.

дечији брод, по узору на прет
ходне сезоне. Са малом гра
доначелницом и њеним дру
гарима смо дошли да им
покажемо шта је то што наша
плажа пружа. Купалиште је
безбедно и то је најбитније, с
обзиром на то да имамо на
купалишту стручне спасиоце
и службу хитне помоћи током
целог дана. Јавно комунално
предузеће „Комуналије“ се
брине о уређењу и чистоћи
простора. Трудимо се да се
разликујемо од сезоне до
сезоне, каже градоначелница
Светлана Миловановић.
За туристе, али и домаће
становнике, који желе додат
не информације о туристичкој
понуди, постављен је пункт
Туристичког инфо – центра,
који пружа идентичне услуге
као онај у центру града.
Купалишна сезона је зва
нично почела 10. јуна, а посе
том малишана и „Лето на
Сави“. То је била прилика и
да цртају на плажи, да је укра
се по својој жељи. Подсећа
мо, и ове године на том месту
постоје терени за различите
врсте спортова, како на чвр
стој подлози, тако и на води.  
Ове сезоне у комплетан
изглед и функционисање пла
же, локална самоуправа је
уложила око 17 милиона
динара.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

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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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Ребалансом опредељено
90 милиона за нове инвестиције

Две најзначајније инвестиције су изградња друге фазе водовода у Огару и рекон
струкција пута у Улици Посавског одреда у Пећинцима

На седници Скупштине општине
Пећинци, одржаној 15. јуна, одборници
су изгласали ребаланс општинског буџе
та,   којим је близу 90 милиона динара
опредељено за реализацију седам инве
стиција у инфраструктуру на територији
наше општине.
Како је образложио помоћник председ
ника општине Пећинци Дејан Живано
вић, пре свега је реч о две капиталне
инвестиције, које Општина Пећинци
суфинансира са Владом Републике
Србије и Покрајинском владом.
– За изградњу друге фазе нове водо
водне мреже у Огару опредељено је 30,3
милиона динара. Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство обезбедио је за ову намену
19,1 милиона   динара, док је Општина
Пећинци из сопствених средстава опре
делила   11,2 милиона. Друга капитална
инвестиција је реконструкција пута у
Улици Посавског одреда у Пећинцима
вредна 50 милиона динара. За ову инве
стицију Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде нам је доде
лило 20 милиона динара, а Општина
Пећинци је определила 30 милиона из
буџета, рекао је Живановић.
Ребалансом су предвиђена и средства
за суфинансирање уклањања дивље
депоније у Сремским Михаљевцима, за
које је Министарство заштите животне
средине издвојило милион динара, а
Општина Пећинци 700.000 динара. За
опремање нових бунара у Пећинцима и
Шимановцима, који ће у знатној мери
допринети сигурности и квалитету водо
снабдевања у овим насељима, из
општинског буџета је опредељено три
милиона динара. За археолошка истра
живања средњовековне тврђаве Купиник
у Купинову, која ће бити спроведена

Са седнице СО Пећинци

током ове године,  Покрајински секрета
ријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама доделио
је 950.000 динара, док ће општина  
Пећинци издвојити 150.000 за финанси
рање  истраживања, као и додатна сред
ства за логитичку подршку на терену. За
пројекат унапређења регионалне тури
стичке понуде Срема, у који је укључено
постављање нове туристичке сигнализа
ције у општини Пећинци и изградња
туристичког инфо пункта   у Огару,  
Општина Пећинци је определила 1,4
милиона динара, док је 500.000 динара
обезбедила Развојна агенција Србије. За
израду пројектно -  техничке документа
ције за изградњу нове канализационе
мреже у Купинову милион динара је
определио Покрајински секретаријат за  

регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу.
Одборници су донели и одлуке о доно
шењу планова детаљне регулације за
изградњу дистрибутивног гасовода од
кружне раскрснице у Пећинцима до мер
но -  регулационе станице Сибач, од
насеља Прхово до мерно - регулационе
станице Попинци, од мерно-регулационе
станице Обреж до Споменика и од гасо
вода Сремски Михаљевци – Карловчић
до мерно -  регулационе станице Деч.
Доношењем планова детаљне регулаци
је омогућена је изградња  магистралних
гасних водова између насеља у оквиру
пројекта гасификације пећиначке општи
не,  вредног 6,1 милиона евра,  који  би
требало да буде завршен до краја годи
не.
Д. С.

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕТ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

Бољи услови за живот
Председник општине Пећинци Сини
ша Ђокић уручио је 17. јуна избегличким
породицама са територије пећиначке
општине уговоре о додели пакета гра
ђевинског материјала за побољшање
услова становања. Вредност пројекта је
три милиона динара, од чега је Комеса
ријат за избеглице и миграције обезбе
дио 2.700.000, док је Општина Пећинци
издвојила 300.000 динара.
Председник Ђокић је истакао да пећи
начка локална самоуправа има дугого
дишњу успешну сарадњу са Комесари
јатом, а резултат те сарадње је, како је

рекао, то да је већина избегличких поро
дица у општини Пећинци стамбено збри
нута.
– То нам је и био циљ. Да избегличке
породице добију кров над главом и да се
трајно интегришу у нашу локалну зајед
ницу, поручио је Ђокић.
Рајку Перишићу из Пећинаца ово је
прва помоћ за стамбено збрињавање, а
како нам је рекао, додељени материјал
ће бити употребљен за изградњу пот
кровља на кући, где ће живети један од
синова са породицом.
– Кућу сам сам изградио од темеља.

Захваљујући овој помоћи изградиће
мо поткровље и имаћемо много боље
услове за живот. Имам четворо деце и
шесторо унучади. Синови такође живе у
Пећинцима, а ћерке су се удале и живе
једна у Прхову, а друга у Руми. Сви смо
ту у околини и ту остајемо, каже Пери
шић.
Помоћ у пакетима грађевинског мате
ријала је овога пута добило пет избе
гличких породица из пећиначке општине,
а вредност сваког пакета је око 600.000
динара.
Д. С.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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МИТРОВАЧКИ ЂАЦИ БРИНУ
О ПРИРОДИ

Радионица
о резерватима
природе

Упетак17.јунајенаТргуЋиреМиле
кића одржана едукативна радионица у
оквирупројекта„Заштићенаподручјаза
природу и људе“. Носилац пројекта је
„WorldWideFund“академијазаприроду
у сарадњи са Јавним предузећем „Вој
водинашуме“.Уместопланиранихнеко
лико сати на тргу, промоција је трајала
краће због лоших временских услова,
али је послата права порука. Циљ про
јекта је јачање сарадње између зашти
ћеног подручја и локалне заједнице,
ради очувања природних и културних
вредности. Асоцијација ученичких пар
ламената основних и средњих школа
Града Сремска Митровица је укључена
упројекатипроглашенајеамбасадором
заштићеног подручја „Обедска бара“.
Посетиоци су имали прилику да погле
дају како изгледа макета резервата, са
природним карактеристикама о којима
суисамиученицинаучиликрозрадио
ницеупројекту.
А. П.

БОРКОВАЦ

Одржан први
„Старт“ фестивал

Први „Старт“ фестивал одржан је од
17.до19.јунаурумскомизлетиштуБор
ковац.Токомоватрифестивалскадана
бројна публика је могла да ужива у
наступима15извођачаизСрбије,алии
региона. Између осталих, публика је
могла да послуша Васила Хаџиманова,
група Ејебурн, Kоља и гробовласници,
Атеистреп,Вампири,Лет3амеђуњима
су биле у румске групе Бусоле без и
Фреди Кругер. Основна идеја фестива
ла је била да пружи врхунско музичко
искуствоуприродномокружењу.
С. Џ.

АКТУЕЛНО
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЈЕ У ТОКУ ПОДЕЛА ПЛАВИХ
КАНТИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПАПИРА, ПЛАСТИКЕ И МЕТАЛА

Плава канта за чистију
животну средину
„Брзо и лако у Сремској Митровици сада
одваја свако“ гласи слоган недавно започе
тогпројекта,којиподрзумевановинеуодва
јању кућног отпада. У Сремској Митровици
сеспроводиподелаплавихканти,капаците
та 240 литара,  за одвајање рециклабилног
отпада.Поделасевршипрекомеснихзајед
ница.Овајпројекатјеобиманиподразумева
успостављање система одвожења отпада и
постављањеконтејнерауградусанаменом
одвајањапапира,пластикеиметалаоддру
гогсмећа.ГрађанимауМитровицићебити
подељено укупно 7.571 канта. Пројек ат
финансира Краљевина Шведска у сарадњи
саМинистарствомживотнесредине,апарт
неринапројектусуГрадСремскаМитрови
цаиЈавнокомуналнопредузеће„Комунали
је“.
– Када је подела плавих канти почела,
одзивјебиовелики,међутиминтересовање
семалосмањило.Замолићусуграђанекоји
нису преузели своју плаву канту да дођу у
месну заједницу, потпишу уговор о преузи
мањуипотпунобесплатнодобијусвојуканту
за домаћинство. Они који су међу првима
преузелисувећнапунилисвојекантеичека
јупражњење,међутим,одвозкрећетеккада
све канте буду подељене, изјавила је порт

Младен Радошевић

паролЈКП„Комуналије“ТамараМилковић.
Месна заједница „22. август“ је пре око
месецданазапочелаподелукантиидосада
се одазвало две трећине становника из тог
делаграда.
–Досадасмоподелилискоро400канти,
од планираних 600. Одвајање секундарног
отпада смањује количину отпда у зеленим
кантама,којесуграђанивећимају,објашња
ва Младен Радошевић, председник Месне
заједнице„22.август“.
Међу онима који су преузели канту је и
ВелимирВуколићкојијеобјасниокакофунк
ционише одвајање отпада у његовом дома
ћинству.
– Драго ми је да смо добили прилику да
одвајамоотпаднаправиначин.Досадасмо
свестављалиуистуканту.Овојесадамного
боље.Нанамаграђанимаједасепотруди
модаулепшамосвојград,дабисможивели
као сав нормалан свет, изјавио је Велимир
Вуколић.
Митровчанимаћеускоронакућнуадресу
битииспорученифлајерисаобјашњењемза
одвајање отпада и са тачним терминима
одношења смећа, да би знали када могу
изнетикантунапражњење.
А. П.
Фото: Б. Т.

Велимир Вуколић
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ОДРЖАН ТАКТИЧКОТЕХНИЧКИ ЗБОР ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Полиција ближа
својим суграђанима

Светлана Миловановић и Владимир Рољић

У четвртак 16. јуна је на Тргу Ћире
Милекића у Сремској Митровици одр
жантактичкотехничкизборПолицијске
управе. Том приликом су изложена
полицијска возила и пратећа опрема,
као што су патролни аутомобили, сао
браћајнимотоцикли,ватрогаснавозила,
„марица“, дрон, ватрогасна опрема и
опремазафорензику.Уприсуствуполи
цијскихслужбеникаињиховихстареши
на, грађани су имали прилику да се
упознајусаизложеномтехником.
– Ово је јединствена прилика да се
приближимо грађанима, посебно оним
најмлађим,даимпокажемодеоопреме
која се користи у свакодневном раду.
Такође,циљнамједаграђанимапока
жемо да смо ту за њих, да бринемо о
њиховој безбедности и безбедности
њиховеимовине.Такође,чувамосигур
ност свог града, али и свих осталих
местауСрему.Наовајначиниграђани
намапреносесвојупозитивнуенергију,
којанамјепрекопотребназасвезадат

кекојесвакодневноизвршавамо,рекао
је Владимир Рољић, начелник Одеље
њасаобраћајнеполиције.
Тактичнотехнички збор, који је одр
жан поводом Дана Министарства уну
трашњихпословаиДанаполиције,оби
шла је и градоначелница Светлана
Миловановић, која је подсетила да је
Срем од недавно богатији за 33 млада
припадника полиције и ватрогасноспа
силачкеслужбе.
–Јасамсигурнадаћеонисвојрадни
векпосветитибезбедностиисигурности
нашег града. Нагласила бих и то да
локална самоуправа има дугогодишњу
и одличну сарадњу са Полицијском
управом,изјавилајеСветланаМилова
новић.
Натргусубилиприсутниприпадници
полицијеопштенадлежности,кримина
листичке полиције, саобраћајне поли
цијеиватрогасноспасилачкеекипе.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАН САНСКИ САБОР

Чувари традиције
У Старој Пазови је у суботу, 18. јуна
традиционално одржан 15. по реду Сан
скисабор.Устаропазовачкуопштинупро
теклих деценија доселио се велики број
људи са подручја кроз која протиче река
СанауБиХ.Једандеоједошаоупроцесу
колонизације,аједандеокаоизбеглицеу
ратовима деведесетих. Заједно данас у
Сремучувајуетнонаслеђесвогзавичаја
манифестацијом „Сански сабор“ која се
одржавасвакегодине.ОрганизаторСан
ског сабора је Удружење грађана „Сана“
уз подршку општине Стара Пазова, која
од самог почетка помаже реализацију
манифестације.

Саборјепочеоспортскимнадметањем
а за најбоље су спремљене и медаље.
Какоједанодмицао,уприличенјекултур
но – уметнички програм који се састојао
од мушких и женских певачких група и
културно – уметничких друштава. Посе
бансаборскиобичајпредстављапечење
бикаштојеиинвестицијаалиизадовољ
ство.
Председник УГ „Сана“ Ранко Војводић
истичедајециљдасеевоцирајууспоме
не људи који су живели у тим крајевима
алиидасетрадицијапренесенамлађе
генерацијекојесуовдерођене.
З. К.
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СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ

Хуманост на делу
14.јунјесвакегодинепосвећенСвет
скомданудобровољнихдавалацакрви.
Ове године слоган гласи „Давање крви
је чин солидарности“. И заиста јесте,
учествовати у спасавању људских
животајенештонајхуманијештоможе
теучинити.Какобисезахвалилидобро
вољнимдаваоцима,ЦрвеникрстСтара
Пазова свечано је доделио признања
овимплеменитимљудима.Признањаје
понело27давалаца.РадованТривиче
вићизВојкејечовеккојијечак106пута
даосвојукрвштојезаистазадивљење.
Давне1981.годинејепрвипутдаокрв
у војсци. Један од добровољних дава
лацакрвикојисупримилипризнањеје
иЈовицаШавијаизНовеПазове.Онје
хуманост на делу показао 50 пута.
Црвени крст Стара Пазова у сваком
месту старопазовачке једном месечно
организујеакцијудобровољногдавања
крви.Подсећамодасваказдраваособа
од18до65годинаможебитидавалац
асвештотребајестевољаималовре
мена.

ПЛАЖА У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Ускоро спремна
за купаче

Очистити од смећа, покосити траву,
насути песак – то је део планираних
радова на обали Дунава у Старим
Бановцимаусусреткупалишнојсезони.
Руководство села ће у сарадњи са
локалномсамоуправомиЈКП„Чистоћа“
ускороуредитипросторкојисепрости
ре од ресторана Венеција до канала
Будовар,какобииовегодинепосетио
цима било пријатно на плажи, рекао је
Радислав Савић, председник Савета
МЗ Стари Бановци. За планирано сре
ђивањеплажечекалисустабилизацију
времена,ависокетемпературеполови
номјуна,већсуизмамилепрвепосети
оце на плажу, где је поред купања и
сунчања, могуће пецање, или једно
ставношетња.Викендомбуденаплажи
у Старим Бановцима највише купача а
процене су да је то и око 1500 особа.
Поредсамихмештана,долазепосетио
циизсвихместастаропазовачкеопшти
не,алиидругихвећихградова,јеркако
кажу Старобановчани, овај део обале
Дунаваједанјеоднајлепшихуоколини.
З. К.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Млади полицајци и ватрогасци
положили заклетву
У Градској кући у Сремској
Митровици су 15. јуна 33
полицијска служ беник а и
ватрогасца – спасиоца, потпи
сали свечану заклетву, коју су
положили на свечаности одр
жаној поводом Дана Мини
старства унутрашњих посло
ва, славе Министарства и
Дана полиције, у Београду,
12. јуна 2022. године. Од тог
броја, 29 лица су полицијски
службеници Полицијске упра
ве Сремске Митровица и
четворо су припадници Оде
љења за ванредне ситуације
у Сремској Митровици, одно
сно ватрогасци - спасиоци.
–   Ми, доскорашњи при
правници, постали смо део
ове велике и часне полициј
ске породице са свим дужно
стима и задацима које ће ова
служба стављати у будућно
сти испред нас. Посебна ми је
част да кажем да се ова
заклетва полаже од прошле
године свечано пред грађани
ма Републике Србије. Тиме
нам се остварила жеља којом
смо се руководили од првог
дана када нам је започела

Полицијски службеници и ватрогасци - спасиоци

обука у Центру за основну
полицијску обуку у Сремској
Каменици, а то је да се брине
мо за безбедност и сигурност
наших суграђана, а посебно
најмлађих. Трудићемо се да
савесно и одговорно служимо
грађанима Републике Србије
и својој земљи и да својим
понашањем и професионал
ним радом оправдамо њихо

во поверење, изјавила је Ива
на Барањ, саобраћајна поли
цијска службеница.
Девојке и младићи који су
потписали свечану заклетву,
биће распоређени у полициј
ским станицама на нивоу
читаве Полицијске управе,
односно у читавом Срему.
А. П.
Фото: Б. Т.

Ивана Барањ

РАДИОНИЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Решавање проблема анималног
отпада
У Градској кући, у понедељак 13. јула,  
одржана је друга радионица на тему
„Решавање анималног отпада за терито
рију Града Сремска Митровица“, у окви
ру пројекта „Регистар загађивача ани
малним отпадом“.
Радионица је подржана од стране
УНДП-а, Министарства пољопривреде,
Министарства заштите животне среди
не, Управе за ветерину и Града Сремска
Митровица и окупила је заинтересоване
сточаре са територије Срема, ветерина
ре, ветеринарске инспекторе и комунал
не службе. Састанку су присуствовали и
представници ПКС Срема, Агенције за
рурални развој, Пољопривредне стручне
службе, као и гости из Чајетине.
Предавачи на радионици су били Сла
вица Николић Стајковић, шеф групе у
Управи за ветерину, са темом: „Според
ни производи животињског порекла“, као
и Срећко Чупић, руководилац службе
Зоохигијене, са темом: „Улога Зоохиги
јенске службе у елиминисању анималног
отпада и спречавању ширења зооноза“.
Душан Филимоновић, пројектни мена
џер, презентовао је андроид апликаци

ју за евидентирање и одлагање отпада
животињског порекла.
По речима начелника Градске управе
за социјалну заштиту и заштиту животне
средине Дражена Риђошића, решава
ње анималног отпада је веома значај
на тема за Град и веома значи финан
сијска подршка од Развојне агенције
Уједињених нација УНДП, за пројекат
„Регистар загађивача анималног отпа
да за Град Сремску Митровицу“. Пред
узети су одређени кораци где су мапи
ране све јаме и сточна гробља, укупно

14, са пунктом за прихватање анималног
отпада у Лаћарку. Кафилерија „Енерго - 
Зелена“ одвози угинућа, што финансира
Град.Пројектни менаџер Душан Филимо
новић је рекао да је снажан едукативан
део пројекта кроз две одржане радио
нице, веб презентацију и документарни
филм, док ће андроид апликација зна
чајно помоћи сточарима да пријављују
угинућа.   Детаљне инструкције о преу
зимању апликације могу се погледати на
веб сајту www.animalniotpad.sremskami
trovica.rs.
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ЈКП „ВОДОВОД“ И „ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ“ РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМ ОДВОЂЕЊА
ОТПАДНИХ ВОДА У ШИШАТОВАЧКОЈ УЛИЦИ

Реконструкција цевовода
и шахта у току

Реконструкција цевовода и шахта

Ради се о хаварисању због неравномерног слегања канализацион
 е мреже. То је
узроковало ерозију и честе активности одгушења, објаснио је извршни директор за
техничке послове митровачког водовода, Стевица Драгојловић
Јавно комунално предузеће
„Водовод“ из Сремске Митро
вице у сарадњи са предузе
ћем „Градско становање“
решава проблем становника
у Шишатовачкој улици, са
одвођењем отпадних вода.
Наиме, отпочела је комплетна
реконструкција шахта и дела
оштећеног цевовода, како би
се успоставило ефик асније
функцион
 исање одвођења
отпадних вода. У среду 15.
јуна, прилик ом обиласка
радова, извршни директор за
техничке послове митровач
ког водовода, Стевица Драгој
ловић, рекао је да је реч о
хаварисању цевне мреже и
инсталација.
– У овом случају, ради се о
хаварисању због неравно
мерног слегања канализацио
не мреже. То је узроковало
ерозију и честе активности
одгушења. На захтев „Град
ског становања“ смо присту
пили реконструкцији, изјавио
је Драгојловић.
О проблемима са загуше

Стевица Драгојловић

њем канализације сведоче и
становници овог дела града.
Често се дешавало да се про
блем не примети на време, па
санација уследи када већ
вода уђе у подруме.
– То је било за све нас вео
ма незгодно, јер имамо тешке,
бетонске поклопце на канали
зацији, те нисмо били у могућ
ности да редовно проверава

Драган Илић

мо да ли се шахт напунио.
Међутим, на сваки наш позив
за помоћ „Водовод“ је одмах
реаговао, рекао је Драган
Илић, становник Шишатовач
ке улице.
Канализациона мрежа је у
насељу „КП дом“ изграђена
пре око пола века.
– Овде смо имали честе
интервенције, а сада то реша

Милош Ковач

вамо. Сличан проблем посто
ји у још две стамбене заједни
це у овом насељу, који ћемо
такође санирати, рекао је
Милош Ковач директор „Град
ског становања“.
Радове финансирају стана
ри зграде и „Градско станова
ње” . Вредност посла је око
200.000 динара.
А. П.
Фото: Б. Т.
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ОТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА „ТОЈО ТАЈЕРСА“ У ИНЂИЈИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

567 људи ће наћи посао

Састанак са представницима Тојо Тајерса у Општини Инђија

Подсећам да ће инвеститор само у првој фази, која је тренутно актуелна, имати ско
ро 370 милиона евра улагања и 567 људи ће наћи посао. То је нешто што ће драстич
но променити животе многих породица у Инђији- рекао је Владимир Гак
Отварање фабричког постројења ком
паније „Тојо Тајерс“ у инђијској северои
сточној радној зони предвиђено је за
крај ове године. То су потврдили пред
ставници менаџмента јапанске компани
је предвођени извршним директором
Такаши Шимицијем који су у уторак, 14.
јуна, посетили Општину Инђија и разго
варали са председником општине Вла
димиром Гаком. Како је истакнуто на
састанку, изградња фабричког построје
ња је у току а пробна производња је већ
почела. Према речима представник а
компаније, тренутно је запослено око
300 радник а, већина са   територије
општине Инђија.
Како је раније истак ао председник

општине Инђија Владимир Гак ова срем
ска општина је са доласком јапанског
„Тојо тајерса“ уписана на привредну мапу
Европе.
– Подсећам да ће инвеститор само у
првој фази, која је тренутно актуелна,
имати скоро 370 милиона евра улагања
и 567 људи ће наћи посао. То је нешто
што ће драстично променити животе
многих породица у Инђији, рекао је Вла
димир Гак.
On je додао да ће код јапанског инве
ститора плате бити изнад републичког
просек а, подсећајући да је општина
Инђија по висини просечне зараде 2016.
године била на самом зачељу у Срему, а
да је сада ситуација потпуно другачија.

Иначе, у склопу припрема за рад
постројења јапанске компаније,   Јавно
предузеће „Ингас“ ових дана потписаће
уговор о снабдевању гасом. Очекује се
да овај гигант у последњој фази оствари
потрошњу као цела Инђија заједно, кажу
у „Ингас“-у подсећајући да је прошле
године изграђена мерно -  регулациона
гасна одоризаторска станица и прикључ
ни гасовод у североисточној радној зони
у Инђији, за потребе рада фабрике
јапанске компаније „Тојо тајерс“. Инве
ститор је било Јавно предузеће за
дистрибуцију гаса „Ингас“ а вредност
пројекта око 25,6 милиона динара без
ПДВ-а.
М. Ђ.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ У ЦРВЕНОМ
КРСТУ ИНЂИЈА

Насиље се над старијима
најтеже открива

Поводом 15. јуна, Међународног
дана борбе против насиља над ста
ријима, повереница за заштиту рав
ноправности Бранкица Јанк овић
посетила је Општинску организацију
Црвеног крста у Инђији где је разго
варала са волонтерима, запослени
ма у Црвеном крсту, представницима
Центра за социјални рад и грађанима
о правима старијих лица. Она је скре
нула пажњу да старији спадају међу
најугроженије и најдискриминисаније
групе у Србији, да су често мање
видљиви у друштву и јавности, као и
да су због тога изузетно изложени
насиљу.
– Старије особе су због своје сла
бости, немоћи и свега што старење
са собом носи, врло осетљиве и
рањиве и зато су лаке жртве злоста
вљања, рекла је Јанковић.

Он је додала да је све израженије
насиље над старијима, на улици, у
свакодневном животу, јавном говору
и опхођењу где се старије особе
доживљавају као популација која је
све мање потребна друштву.
– То мора да се промени. Насиље
се над старијима најтеже открива јер
је старије особе срамота да пријаве
насиље, злостављање и тортуру.
Борба против сваког па и насиља над
старијима даје резултате само у бла
говременој, целовитој и системској
сарадњи свих делова државног
система. Сви морамо заједно радити
на борити против насиља над онима
који немају моћ, нити способност да
му се одупру. Не смемо да заборави
мо да ћемо сви једног дана бити ста
ри, рекла је повереница.
М. Ђ.

СВИ ЋЕМО ЈЕДНОГ ДАНА БИТИ СТАРИ:
Бранкица Јанковић у Црвеном крсту Инђија
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ДЕВЕТИ „ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ“ ОД 1. ДО 5. ЈУЛА

Ми смо опет старији,
а Шекспир је поново млађи

Са конференције

Међународни фестивал чини програм савремених светских продукција Шекспиро
вих дела, а публици ће представити позоришне представе из Италије, Црне Горе,
Хрватске, Норвешке, Велике Британије и Србије
Плесна представа „Хамлет“ у извође
њу међународно признате италијанске
плесне трупе „imPERFECT DANCERS
COMPANY“ под уметничким руковод
ством оснивача Валтера Матеинија и
Ине Броек, отвориће 9. Шекспир фести
вал у Вили Станковић у Чортановцима.
Међународни фестивал, који се одржава
од 1. до 5. јула, чини програм савреме
них светских продукција Шекспирових
дела, а публици ће представити позори
шне представе из Италије, Црне Горе,
Хрватске, Норвешке, Велике Британије и
Србије.
Како је најављено на конференцији за
медије у среду, 15. јуна, фестивал ће и
ове године имати „два полувремена“, те
ће други део програма бити реализован
у октобру и новембру.

На централној фестивалској локацији,
у Вили Станковић, наступиће поменута
италијанска плесна трупа али и Градско
позориште из Подгорице са представом
„Укроћена горопад“ (2. јул), Ролф Алме
Норвешка са представом „Ромео и Јули
ја и друге катастрофалне љубави“ (3.
јул). У Српском народном позоришту
Нови Сад представу „Хамлет - евиденци
ја злочина једне монархије“ одиграће
Казалиште Марина Држића из Дубровни
ка (4. јул). За друго полувреме фестива
ла најављено је извођење представе
„Магбет“ Српског народног позоришта у
октобру, док ће се гости из Велике Брита
није представом „Сабрана дела: са Шек
спиром за столом“ представити публици
у новембру текуће године у Српском
народном позоришту.

Фестивал – културно благо
Интернационални Шекспир фестивал
Европска мрежа фестивала званично је
2019. године уврстила на листу најзна
чајнијих на Старом континенту. Осми
шљен како би извођењем представа
под ведрим небом на аутентичан начин
дочарао време и неговао успомену на
највећег светског драмског ствараоца,
Шекспир фестивал се од почетка одр
жава уз подршку Покрајинске владе,
Општине Инђија, Министарства култу
ре, Града Новог Сада, УНИQА осигура

ња. Оснивање Шекспир фестивала у
Србији иницирао је редитељ Никита
Миливојевић након премијере његове
представе „Хенри VI” у чувеном Глоб
театру у Лондону маја 2012. године.
Поред жеље да нам открије Шекспира
на нов начин, Никита Миливојевић је
био вођен идејом да се државна рези
денција, Вила Станковић – изузетан
простор затворен за јавност у Србији,
учини атрактивним културно - туристич
ким местом.

– И ове године Шекспир фестивал под
сетиће нас да је Шекспиров свет - ствар
ни свет, исти овај у којем живимо. У
њему, поново откривамо: „сем нествар
нога - ништа стварно није“. Ми смо зато
опет старији, бар за годину дана, а Шек
спир је поново млађи, рекао је директор
и оснивач фестивала Никита Миливоје
вић на конференцији за новинаре.
Испред институција које су подржале
Шекспир фестивал присутне представ
нике медија поздравили су Јелена
Добровић Бојановић, помоћница покра
јинског секретара за културу, јавно
информисање и односе с верским зајед
ницама и Немања Милојевић, шеф Каби
нета председника општине Инђија који је
истакао да је фестивал веома значајан
за општину Инђија, која је захваљујући
овом културном догађају одавно препо
зната на културолошкој мапи Шекспиро
вих фестивала.
– Љубав покреће све, када кажем то,
сматрам да ниједно велико дело не може
да настане нити да се учини уколико не
постоје љубав и страст. Мислим да Ники
тина дела у последњих девет година
говоре о томе, како од идеје можете да
направите велико дело захваљујући уло
женој великој љубави и страсти, рекао је
Милојевић додајући да је „Шекспир
фестивал“ велики светски фестивал под
сетивши да је и добитник признања „Нај
боље из Војводине“.
М. Ђ.
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ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Одржана изборна
скупштина

Изборна скупштина Црвеног крста
Рума одржана је 16. јуна, а на њој су
верификовани мандати новим члано
вима Скупштине, изабран је нови
Управни и Надзорни одбор, али је
усвојен и извештај о раду у протекле
четири године, као и план рада за
наредни четворогодишњи период. Др
Мирослав Милошевић поново изабран
за председника Скупштине и Управног
одбора румског Црвеног крста. Избор
ној скупштини је присуствовао Бошко
Митрашиновић, секретар Црвеног
крста Војводине.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Прича o птицама

Признања за даваоце крви

СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТА КРВИ

Најхуманијим Румљанима
уручена признања

По традицији, поводом Светског дана
добровољних давалаца крви 14. јуна,
Црвени крст Рума организовао је у
Градској кући свечаност на којој су уру
чене захвалнице и плакете људима
који више пута дали крв: од пет до 100
пута, а таквих је ове године било 79.
Према подацима Црвеног крста, у рум
ској општини има преко 2.000 давалаца
крви.
Прошле године је организована 21
акција добровољног давалаштва на
које се одазвало 1.167 лица, међу
њима 211 нових, а крв је дало, после
лекарских прегледа, 1.022 даваоца. У
години за нама грађани румске општи
не су донирали укупно 1.316 јединица
крви.
– 14. јуна се традиционално окупља
мо да бисмо нашим доброовљним
даваоцима, који су дали крв десет и
више пута у току прошле и ове године,
уручили заслужена признања. То су
хумани људи   из наше средине и увек

Стеван Ковачевић

ФЕСТИВАЛ „МИСТЕР ВОРKИ“
Ученици нижих разреда градских
основних школа, малишани из „Поле
тарца“ и корисници Дневног боравка
за децу и младе са сметњама у разво
ју присуствовали су едукативној пред
стави о птицама грабљивицама - сова
ма, соколовима, јастребовима и орло
вима. Сем што су могли да чују о зна
чају ових птица могли су да их виде и
у слободном лету. Управо овај део је
наишао на највеће интересовање и
одушевљење деце од којих су нека и
учествовала у програму. Ову зани
мљиво предавање деци је у румском
Великом парку одржао Хани Гиргис,
један од оснивача Соколарског савеза
Србије.

Селектован
81 једноминутни филм

Рума ће бити домаћин 9. Међународ
ног фестивала једноминутног и кратког
филма „Мистер Воркy“, који ће бити одр
жан од 22. до 26. јуна. Највећи део про
грама ће се реализовати у Kултурном
центру „Брана Црнчевић“ и мањи део у
Градској библиотеци „Атанасије Стојко
вић“ у Руми. Драган Цакић, директор
Фестивала је на конференцији за нови
наре одржаној 16. јуна, истакао да ће се
у такмичарском програму једноминутних
филмова, према избору селектора Мар

ка Kостића, наћи 81 најкраће филмско
остварење. О наградама у овој катего
рији ће одлучивати трочлани жири у
чијем саставу су Ивана Маринић Kрагић,
редитељка и продуценткиња из Загреба,
Петер Церовшек, филмски аутор и
директор фестивала ФеKK из Љубљане
и Петар Митрић, филмски кустос и про
дуцент из Суботице. Највећи број једно
минутних филмова у такмичарском про
граму, укупно десет, релизовани су у
домаћој продукцији.

M NOVINE

22. JUN 2022.

Милорад
Марковић
100 пута дао крв

Милорад Марковић

ће имати нашу  подршку и такве људе
ћемо на сваки начин покушати да
афирмишемо. У току   ове године про
ценат добровољног давања крви је
порастао за преко 22 одсто, што је заи
ста похвално, с обзиром на ситуацију у
којој смо се налазили. Надам се да ће
тако бити и убудуће. Управо је подмла
дак тај који је и прошле и ове године то
изнео, тако да је то и проценат повећа
ња учешћа омладине у давалаштву,
каже др Мирослав Милошевић, пред
седник Скупштине   Црвеног крста
Рума.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума истиче да локална самоуправа
сваке године, у сарадњи са Црвеним
крстом, организује пријем за
најревносније   и најдуговечније
добровољне даваоце крви.
– Покрет добровољног давалаштва
крви је један од  најхуманијих које наше
друштвене организације реализују кроз
своје програмске активности. Време  
иза нас је показало апсолутну оправда
ност постојања Општинске организаци
је Црвеног крста, поготово мисије
добровољног давалаштва крви. Нажа
лост, време   које је пред нама не даје
гаранције да потребе за оваквом
врстом хуманитарног рада неће бити.
Напротив, мислимо да је време испред

Милорад Марковић je ове године
добио Златну плакету за 100 пута дату
крв коју му је уручио Стеван Коваче
вић, председник СО Рума.
Он је први пут дао крв давне 1981.
године, са навршених 18 година.
– Мотивише ме жеља да помогнем
другима у несрећи јер крв много значи,
а мојих пет минута, како се каже, мени
не значе пуно, а неком значи много. До
сада сам крв дао 100 пута, а како   је
горња граница 65 година, наставићу,
јер имам право да   још пет година
дајем крв.  Ако буде здравља и среће,
надам се да могу сигурно још 20 пута
до тада да дам крв. Друштво би могло
и више да мотивише људе. Ја сам про
светни радник и за ових 100 давања
нисам ниједном искористио тај слобо
дан дан који се добија и то је била моја
одлука, рекао је за овај свој јубилеј
Милорад Марковић.
нас препуно изазова који нас подстичу
да, као локална самоуправа,  негујемо
и подржавамо све  акције које организу
је наша организација Црвеног крста,
поготово када су у питању акције
добровољног давања крви, указао је
Ковачевић.
С. Џакула

БАЗЕН БОРКОВАЦ

Почела сезона купања

Како је и најваљено, 15. јуна је поче
ла званична купалишна сезона на без
ену Борковац. Тог првог дана базен је,
у пратњи директора Спортског центра
Игора Дамјанчука, обишла Алексан
дра Ћирић, председница Општине.
Она је истакла да је ове године при
премљен знатно богатији програм за
посетиоце базена, а и цене су присту
пачније, док су за све посетиоце улаз
за прва три дана рада базена - беспла
тан.

– Сваког понедељка улазнице ће
бити бесплатне за децу до 12 година.
Биће организовано ноћно купање,
школа пливања за сву децу, потом
имамо богате садржаје спортског
карактера. Крајем јуна биће отворен
камп за децу - повратак природи, биће
организоване летње игре, тек бол, сто
ни тенис, кошарка , одбојка... Богат
спортски и рекреативни садржај за све
посетиоце, истакла је Александра
Ћирић.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Посета Зворнику

У оквиру прекограничног ИПА про
јекта Србије и БиХ „Здрави и безбeдни
гастрономски производи као потенци
јал за ново запошљавање младих“
уприличена је и посета ђака и настав
ника румске ССШ „Бранко Радичевић“
Зворнику. Била је то тродневна посета
50 ученика и наставника ове румске
школе њиховој СШЦ „Петар Кочић“.
Током тродневне посете организован
је пријем за Румљане у Градској упра
ви и посета Народној библиотеци, а
последњег дана гости су обишли и
средњовековну тврђаву Ђурђевград.

ЖАРКОВАЦ И ПУТИНЦИ

Нови мобилијари
за децу

Кроз процес партиципативног буџе
тирања Жарковци, Путинци, Хртковци
и Краљевци су добили дечија играли
шта са модерним мобилијаром што су
и били предлози грађана који су доби
ли довољно велики број гласова да би
се нашли у општинском буџету и реа
лизовали. Председница Општине
Александра Ћирић је посетила Жарко
вац и Путинце како би се на лицу
места уверила у квалитет завршених
радова. Горан Бајић, председник Саве
та МЗ Жарковац је истакао да им је
Општина помогла да комплетно рено
вирају И Дом културе. Путинчани су
добили нови мобилијар, сличан оном у
Жарковцу, за шта је обезбеђено
1.678.000 динара. Мобилијар је сме
штен у самом дворишту ОШ „Доситеј
Обрадовић“ где се налази и вртић и
где није било игралишта за децу.
С. Џ.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИРИГ

Велики број услуга
у прошлој години
Центар за социјални рад у
Иригу је од 1. јануара 2011.
године издвојен из Међуоп
штинскогцентразасоцијални
радуРуми,такодајепрошле
године обележио децени
ју самосталног рада. У свом
домену има низ социјалних
услуга за своје кориснике.
Једнаодтихуслугајесоцијал
но становање у заштићеним
установама,јеруИригупосто
ји зграда социјалног станова
ња,потомлокалнасамоупра
ва даје материјалну подршку
појединцима и породици кроз
једнократнуновчанупомоћ,ту
су субвенције превоза старих
лицаиученика,опремакори
сника за смештај у установе
или у хранитељску породицу,
као и финансирање бесплат
нихоброка.
– Финансира се и накна
да трошкова предвиђених у
одлуци за вантелесну оплод
њу,запревоз,исхрануисме
штај деце са сметњама у
развоју који похађају основну
школу, што је обавеза уколи
ко на територији општине не
постоји специјализована шко
ла. Такође, финансирају се
трошковисахранезасоцијал
но угрожено становништво, а
прошле године је било девет
таквих случајева, каже Мира
Радуловић, директорка Цен
тразасоцијалнирадИриг.
У минулој години је наста
вљентрендсмањењанезапо
сленостипајеоднекадашњих
скоро51проценат,саданеза
посленооко8,4одстостанов
ништва. У иришкој општини

Мира Радуловић

Зграда Центра за социјални рад Ириг

послује 480 приватних пред
узетника, а међу становни
штвом има чак 2.050 пензио
нера.
– У центру имамо седморо
запослених, четири финанси
рарепублика,ализбогзабра
не запошљавања не можемо
да запослимо још једног рад
ника на којег имамо право, и
поредсвихтражењасагласно
сти. Из буџета општине Ириг
се финансира троје запосле
них.Условирадаунашојуста
нови су доста добри, радимо
у приступачном простору, са
рампомзалицасаинвалиди
тетом, добро смо опремљени
и што се тиче простора, тре
бала би нам само још једна
просторија.Сталнорадимона
усавршавању,какозбогсамог
посла, тако и лиценцирања
радника, истиче директорка
Радуловић.
Прошле године је било

269 корисника новчане помо
ћи, што је за 78 мање него у
2020. години, а томе је најви
ше допринело смањење бро
ја незапослених лица. Јед
нократну помоћ је користило
65 корисника, исплаћено је
570.497динара,азапогребне
трошкове за девет корисника
исплаћено је 367.660 динара.
Радило се са 25 лица у слу
чајевима пријаве за насиље,
запослени у центру за соци
јални рад су узели учешће у
седам бракоразводних посту
пака.
– Имамо тридесет двоје
одраслих и старих лица која
сунасмештају,15лицакојису
смештени у специјализоване
установе, 11 деце из иришле
општине су на породичном
смештају. Радило се са 17
децесапоремећајимаупона
шању, што је, по мени велик,
бројреклајеоактивностима

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

у прошлој години Мира Раду
ловић.
Постоји проблем везан за
недостатак
хранитељских
породица.ИакојеИригнекад
био познат по хранитељским
породицама, дана се јако
мало породица обраћа да би
се бавило хранитељством
зато што морају да заврше
обуку,морајусталнодаобна
вљајулиценце,даимајустал
напримања,абригаодецине
смебитијединиприход.
Тренутно се спроводе две
услуге, лични пратилац деце
са сметњама у развоју и то
финансира локална самоу
права, за децу која похађа
ју школу „Милан Петровић“ у
Новом Саду, а друга је соци
јално становање у заштиће
нимусловима,арадисео13
уговора, за избегла лица која
сунајугроженија.
С. Џакула

У току реконструкција РТГ кабинета
У Дому здравља Ириг су
започели13.јунарадовина
реконструкцијиРТГкабине
та, као и уградња новог
дигиталногРТГапарата.
Ови радови се изводе
под
покров ит ељс твом
Министарства здравља, а
требалобидасереализују
током наредних месец
дана.
– Како се у исто време
врше и реконструкције РТГ
кабинета суседних домова
здрављаиОпштојболници
у Сремској Митровици у
наредном периоду ћемо

бити принуђени да сву РТГ
дијагностику сведемо само
на крајње неопх одну. Зато
ћемосвакојпотребинаших
пацијен ат а
прис туп ит и
индивидуално,уциљупро
налажења алтернативне
установе у којој би се ура
дила потребна дијагности
ка, каже др Небојша Ацин,
директор иришког Дома
здравља.
Он додаје да ће пацијен
ти све потребне информа
циједобијатиодсвојихиза
бранихлекара.
С. Џ.

Дом здравља Ириг
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ВРДНИК: ПОЧЕО 20. ВИДОВДАНСКИ САБОР

Спој традиције, историје
и садашњости

Сабор се завршава 28. јуна светом архијерејском литургијом у манастиру Раваница,
а потом народним празновањем око манастира и у Прњаворском парку у центру Врд
ника

Миодраг Бебић

Петао Славку Станишићу

Видовдански сабор у Врднику отворен је
17. јуна и ове године, када се организује по
20. пут, трајаће дуже него претходни, јер се
завршава 28. јуна светом архијерејском
литургијом у манастиру Раваница, а потом
народним празновањем око манастира и у
Прњаворском парку у центру Врдник а.
Видовдански сабор у Врднику нераскидиво
је повезан са неговањем сећања на кнеза
Лазара, а први пут још 1697. године када су
његове мошти донешене у врднички мана
стир, у врдничку Раваницу. Потом је, пре
тачно 133 године, први пут организован
Видовдански сабор. Традиција је прекинута,
да би опет оживела, када је 28. јуна 2003.
године поново одржан.
Овај сабор има неколико важних циљева:
неговање пијетета према светом кнезу
Лазару, очување историјске, материјалне и
духовне културе Врдника, неговање тради
ције, народних обичаја и веровање, презен
товање ношњи, јела, старих заната, руко
творина, домаћих природних производа
овог краја, културно уметничког стварала

штва, али и унапређење туристичке понуде,
Врдника, иришке општине и шире околине.
Славко Станишић, председник Друштва
Врдничана „Видовдан“, које је организатор
овог сабора, каже да је он конципиран као
спој традиције, историје и садашњости.
– Замисао је била да овогодишњим Сабо
ром отворимо нову страницу којом бисмо
манифестацију подигли на виши, чак и
национални ниво. Да ли ћемо успети зависи
од много фактора, али смо били довољно
храбри и смели и направили смо пројекат
који покушавамо да спроведемо у дело ,
видећемо колико ћемо у томе успети, каже
Станишић, који је 17. јуна и званично отво
рио овај 20. „Видовдански сабор“.
У оквиру програма, то је новина, уручене
су и Повеље за заслужне грађане, било да
су рођени или су дошли у Врдник, а који су
својим деловањем оставили трага у Врдни
ку. Друштво Врдничана „Видовдан“ је одлу
чило да ове Повеље добије 13 грађана.
– Одређена средства за организацију смо
добили на конкурсу у Покрајини, добили

Врдник, али и цела наша општина гаји култ кнеза Лаза
ра. Негујемо тај култ с обзиром на то да су мошти Кнеза
Лазара толико дуго боравиле у нашој сремској Равани
ци. Трудићемо се да сваке године програм „Видовдан
ског сабора“ буде све богатији и због туриста којих је
све више и у оквиру верског туризма, рекао је Миодраг
Беобић, заменик председника иришке општине

смо средства и из наше општине, а имамо и
сталних донатора. Програм који смо при
премили је богат и биће за сваког по нешто,
рекао је Славко Станишић.
Планиране су бројне спортске и културне
активности, радионице за најмлађе, кон
церти...Ове године значајан део програма
биће реализован први пут у згради „Каси
не“, два последња дана је духовни део про
грама у врдничкој Раваници.
– Врдник, али и цела наша општина гаји
култ кнеза Лазара. Негујемо тај култ с обзи
ром на то да су мошти Кнеза Лазара толико
дуго боравиле у нашој сремској Раваници.
Трудићемо се да сваке године програм
„Видовданског сабора“ буде све богатији и
због туриста којих је све више и у оквиру
верског туризма. Имамо чак осам манасти
ра на нашој територији, што је изузетно
велик број и највише на Фрушкој гори. Упра
во ова манифестација је везана и за тај вид
туризма и ја се надам да ће сви наредних
десет дана уживати, рекао је Миодраг
Бебић, заменик председника иришке општи
не.
У оквиру програма, петла кога су нацрта
ли малишани из вртића „Вила“, Лазар Пили
повић је уручио Славку Станишићу, по отва
рању сабора.
Петао широм света је соларни симбол јер
најављује дан и сунце, светлост, ускрснуће,
ратничку будност, борбеност у двобоју,
доброту да дели храну са кокошкама,
достојанство...
Кнез Лазар га је носио извеженог на већи
ни својих одора и утиснутог на једном од
својих печата.
С. Џакула

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ

„Лепо је што неко мисли на нас“
Поводом Светског дана
добровољних давалаца крви,
14. јуна, Црвени крст Пећинци
уручио је награде даваоцима
са територије пећиначк е
општине. Свечаност доделе
награда одржана је у сали
Скупштине општине Пећинци,
а награде је уручио заменик
председника општине Зоран
Војкић, који се захвалио дава
оцима на хуманости коју пока
зују, а пећиначком Црвеном
крсту на преданости са којом
организује акције добровољ
ног давања крви. Он је иста
као да су у општини Пећинци
чак и током пандемије органи
зоване бројне успешне акције
ДДК.
Секретар Црвеног крста
Пећинци Гордана Коњевић је
изразила захвалност добро
вољним даваоцима крви и
волонтерима Црвеног крста
који редовно учествују у орга
низацији акција ДДК, као и
Општини Пећинци и пећинач
ком Културном центру на
подршци у реализацији акција.
– Светски дан добровољних
давалаца крви је добра прили
ка да свим добровољним
даваоцима одамо почаст за
велика хумана дела која чине,
јер они својом крвљу спасава
ју људске животе, рекла је
Коњевић.
Један од награђених, Жељ
ко Вуковић из Пећинаца, који
је ове године крв дао двадесе
ти пут, рекао нам је да су
добровољни даваоци скромни
људи који не траже захвал
ност.

Овогодишњи добитници признања

Овогодишњи добитници признања су: Катарина Ристић за 54
давања крви; Жељко Вуковић за 20 давања; Душко Иванић и
Ненад Бајаловић за по 10 давања; Живка Михић, Марко Богиче
вић, Слободан Видаковић, Далибор Лупшић, Ђорђе Волчев
ски, Зорица Јаковљевић и Гордана Ранковић за по пет давања
и Наташа Гојић, Милорад Ђокић, Филип Чојчић, Бранислава
Трифуновић, Ивана Драгојевић, Мирјана Ранковић, Жикица
Смиљанић, Катарина Грозданић, Иван Вуковић, Небојша Мрко
ња и Синиша Белотић за прво добровољно давање крви
– Ипак, лепо је што неко
мисли на нас, а можда ћемо
на овај начин подстаћи још
некога да постане добровољ
ни давалац, рекао нам је Вуко
вић, чији је син Иван кренуо
очевим стопама и постао
добровољни давалац чим је
напунио 18 година.
Овогод иш њи
добитн иц и

признања су: Катарина Ристић
за 54 давања крви; Жељко
Вуковић за 20 давања; Душко
Иванић и Ненад Бајаловић за
по десет давања; Живк а
Михић, Марк о Богичевић,
Слободан Видаковић, Дали
бор Лупшић, Ђорђе Волчев
ски, Зорица Јаковљевић и Гор
дана Ранковић за по пет дава

ња и Наташа Гојић, Милорад
Ђокић, Филип Чојчић, Брани
слава Трифуновић, Ивана
Драгојевић, Мирјана Ранко
вић, Жикица Смиљанић, Ката
рина Грозданић, Иван Вуко
вић, Небојша Мркоња и Сини
ша Белотић за прво добро
вољно давање крви.
Д. С.

ПРИКУПЉАЊЕ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА

Све већи одзив пољопривредника

Осму годину заредом у општини Пећинци је
реализована акција прикупљања амбалажног
отпада од средстава за заштиту биља, коју спро
воде Удружење пољопривредних произвођача
општине Пећинци и Пољопривредна стручна слу
жба Сремска Митровица.
Акција је одржана 10. јуна, а прикупљено је око
две и по тоне амбалаже од хемијских средста
ва, што је више него претходне године, оценио је
Немања Алексић из Удружења пољопривредних
произвођача општине Пећинци.
– Захвални смо свим пољопривредним произ
вођачима који су узели учешћа у акцији. Из свих
15 насеља наше општине прикупљено је око
две и по тоне амбалаже, а највише су прикупила
предузећа Луки комерц, Пет МБ аграр и Микро 3.
Сваке године прикупљамо све више амбалажног
отпада, што је показатељ да расте свест пољо
привредника о значају очувања здраве животне
средине, рекао је Алексић.
Д. С.

Расте свест пољопривредника о значају очувања здраве средине
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ПЕЋИНАЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРЕДСТАВИЛА ОСМАЦИМА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

Отворена врата за осмаке

За наредну школску 2022/2023. годину у пећиначкој школи прилику да се образује
имаће 120 ученика профила финансијско - рачуноводствени техничар (4 године),
индустријски механичар (3 године – дуални систем рада), техничар мехатронике (4
године) и трговац (3 године)
Ученици завршних разреда све три
основне школе са територије пећиначке
општине прошле недеље су били у при
лици да се упознају са радом и програмом
средње Техничке школе „Миленко Веркић
Неша“ у Пећинцима.
Како нам је рекла директорка ове обра
зовне установе Сања Дујић посета осма
ка је организована током три дана, а деца
су се том приликом упознала, пре свега,
са образовним профилима, као и са могу
ћим будућим запослењима. Будућим
средњошколцима су представљени опре
мљени кабинети за сва четири образовна
профила, за шта су били задужени про
фесори и садашњи средњошколци, али и
представници компанија „Бош“ и „Др.
Еткер“.
– Упознали смо ученике са нашим
добро опремљеним кабинетима, али и са
безбедношћу у нашој школи. Пре тога смо
и родитеље упознали са предностима
школовања њихове деце код нас, као што
је организован превоз за ученике од места
становања до школе, што умногоме олак
шава школовање. У потпуности смо опре
мљени за све ове образовне профиле, а
посебно смо спремни за образовни про
фил техничар мехатронике, који је деци
све интересантнији јер по завршетку овог
смера наши ђаци могу, са добрим пред

Промоција образовних профила Техничке школе „Миленко Веркић Неша

знањем, да упишу како машински факул
тет, тако и електротехнички или информа
тички, или и да пронађу запослење у
неким од бројних компанија на територији
наше општине, рекла нам је директорка
Дујић.
За наредну школску 2022/2023. годину у
пећиначкој школи прилику да се образује
имаће 120 ученика профила финансијско
-  рачуноводствени техничар (4 године),

индустријски механичар (3 године – дуал
ни систем рада), техничар мехатронике (4
године) и трговац (3 године).
Крајем јуна осмаци предају листе жеља
за упис у средњу школу, а детаљније
информације о профилима и самом упису
(14. и 15. јула) у пећиначку Техничку шко
лу могу добити путем телефона: 022/2435100, 022/2436-146, или веб сајта школе
www.tspecinci.edu.rs. 
Д. С.

ПЕЋИНАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР: ПРЕДСТАВЉЕНА ДВА РОМАНА ЉИЉАНЕ ШАРАЦ

Бранковићи као инспирација

У пећиначком Културном центру 15. јуна
је одржана промоција две нове књиге
награђиване ауторке Љиљане Шарац, у
организацији Народне библиотек е у
Пећинцима. Домаћа списатељица, Љиља
на Шарац, представила је пећиначкој
публици романе „Златна жила“ (2020, Evro
book) и „Ђурђевим стопама“ (2021, Лагу
на).
У новим романима, ауторка креира свеж
историјско - романтични наратив око цен
тралних тема свог опуса: деспотске поро
дице Бранковић, као и краљице Теодоре,

супруге Стефана Дечанског и мајке Душа
на Силног. Приче испредане око историј
ских личности носе снажан печат српске
средњовековне традиције, које ауторка
потом повезује са савременим добом,
апострофирајући у првом реду фигуру
жене и бреме које жена носи вековима. На
промоцији се разговарало управо о овим
темама, при чему је ауторка истакла да
њена поруке пласиране у романима нису
упућене само женама, већ свим читаоци
ма и односе се на поштовање традиције,
православља, породице и поновно успо

Књижевно вече Љиљане Шарац у Пећинцима

стављање међуљудског поштовања.
– Задовољство ми је што сам још јед
ном са вама у Пећинцима. Моје родно
Смедерево и ваш крај имају једну битну
заједничку тему, којом се ја бавим, а то је
породица Бранковић, која је столовала у
вашем Купинову. Сматрам да недовољно
истражујемо нашу прошлост, а посебно
улогу жена – како из аристократских редо
ва, тако и из обичног народа – а о којима
се ретки подаци налазе само на маргина
ма историје, рекла је Шарац.
Директорк а Народне библиотеке у
Пећинцима, Невена Наић, изјавила је да
су овакве промоције неопходне за развој
културног живота једне заједнице, а да
сам одзив публике сведочи о снази писане
речи на нашем простору.
– Изузетно ми је задовољство што смо
угостили управо списатељицу Љиљану
Шарац, која је једна од наших најчитанијих
ауторки. Њен допринос домаћој белетри
стици огледа се у истицању правих вред
ности једног друштва, на које у оваквим
временима треба често подсећати, казала
је Наић.
Књижевно вече је реализовано под
покровитељством пећиначк е локалне
самоуправе.
Д. С.
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ПОДРШКА СПОРТУ: УСПЕШНИ СПОРТИСТИ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
СТАРА ПАЗОВА ЂОРЂА РАДИНОВИЋА

Поносни на спортисте и
њихове врхунске резултате
Ђорђе Радиновић, пред
седник Општине Стара Пазо
ва организовао је у петак, 17.
јуна свечани пријем за спор
тисте Александру Хавран,
стрелкињу Стрељачке дружи
не „Јединство“ и Ђорђа
Тешановића, члана Карате
клуба „Фронт“ из Старе Пазо
ве.
Александра Хавран се већ
шест година бави стреља
штвом, док је Ђорђе Тешано
вић, члан Карате клуба
„Фронт“ 18 година. Ови успе
шни млади људи су и члано
ви репрезентације Србије,
који су у претходном периоду
освојили најсјајнија државна
и европска одличја, свако у
свом спорту, о којима су раз
говарали и на свечаном при
јему код председника Општи
не Стара Пазова Ђорђа
Радиновића.
– Прво да се захвалим на
дивном поклону и подршци
коју нам Општина пружа.
Освојила треће место на
европском првенству у Хама
ру са микспартнером Марком
Ивановићем и друго место са
Ањом Кнежевић и Аном
Поповић. Цело лето ме оче
кују такмичења а у октобру
светско првенство у Египту,
рекла је седамнаестогоди
шња гимназијалка, која ниже
успехе у гађању ваздушном и
малокалибарском пушком.
Ђорђе Тешановић, дваде
сетд вогод иш њи
студ ент
Полицијске академије је

Пријем код председника Општине Ђорђа Радиновића

вицеошампион света у кара
теу.
– Протекла сезона је била
веома тешка. Са сениорском
екипом сам у новембру осво
јио друго место на светском
првенству у Дубаију, након
чега је било још такмичења,
али оно што бих издвојио је
Балканско такмичење у Бео
граду прошлог месеца, где
сам освојио треће место а
већ следеће недеље путујем
у Алжир на Медитеранске
игре, каже Ђорђе.
Огромна подршка коју им
пружа локална самоуправа
им много значи а Општина ће
и у наредном периоду наста

вити са пружањем помоћи,
али и награђивањем најуспе
шнијих, рекао је председник
Ђорђе Радиновић.
– Заиста смо поносни на
ове спортисте и њихове
врхунске резултате, којима и
нашу општину представљају
у најлепшем светлу. Ми јесмо
привредно развијена општи
на, и на привреди је највећи
акценат, али управо економ
ски јака општина може да
подржи и друге области, као
што је на пример спорт. Тру
димо се да развијамо спорт
пре свега због деце и младих,
због њиховог живота у касни
јем периоду, јер мислим да

углавном спортисти постају
добри људи, навикнути на
колектив и добар су пример
средини, тако да морамо да
водимо рачуна о њима и
сигурно ћемо и у наредном
периоду наставити да улаже
мо у ову област, а поготово да
подржавамо овако успешне
спортисте, нагласио је први
човек општине.
Ђорђе Радиновић је Алек
сандри Хавран и Ђорђу
Тешановић уручио ручне
сатове, а пригодне поклоне
су добили и тренери Саша
Икер и Нинко Војновић, који
су такође присуствовали при
јему.
Зденка Кожик

ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК KАРАЏИЋ“

Дуално образовање за туристичке техничаре
Економско -  трговинска   школа „Вук
Kараџић“ у Старој Пазови је једина шко
ла у Војводини која ће наредне школске
године имати ученике првог разреда у
дуалном образовању у образовном про
филу Туристички техничар.
Послодавци код којих ће ученици сти
цати практична знања и вештине су Тури
стичк а организација општине Стара
Пазова и хотел „Ривер Ин“ у Старим
Бановцима који имају акредитацију При
вредне коморе Србије. Тим поводом у
Новом Саду је представљено будуће
учење кроз рад на иницијативу покрајин
ског Секретара за привреду и туризам др

Ненада Иванишевића и директорке ТО
Војводине др Наташе Павловић.
На овај начин ученици стичу практична
знања и вештине у реалном радном
окружењу, развијају самосталност и одго
ворност, стичу организационе способно
сти, уче да раде у тиму и решавају разли
чите проблеме на које наиђу на послу. За
учење кроз рад у дуалном образовању
ученици су плаћени и то за сваки сат про
веден код послодавца истакли су дирек
тор Економско -  трговинске школе „Вук
Kараџић“ Владимир Маринков и дирек
торк а Туристичке организације Стара
Пазова Драгана Зорић Станојковић.

Покрајински секретар др Ненад Ивани
шевић је навео да уколико желимо да
Војводина буде озбиљна и успешна тури
стичк а дестинација, морамо повезати
науку и праксу у туризму, као што је то
већ учињено у привреди, истакавши да је
образовање било, јесте и биће одговор
за будућност.
У просторијама Инфо центра ТО Војво
дине  презентована је и туристичка пону
да општине Стара Пазова, као и штампа
ни промотивни материјали који су изра
ђени уз подршку Покрајинског секретари
јата за привреду и туризам.
Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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„ГИБАНИЦИЈАДА АШАЊА 2022“

Најбољу гибаницу умесиле
гошће из Голубинаца
Протеклог викенда, 18. и
19. јуна, Ашања је након две
године паузе поново замири
сала на гибаницу. „Гибаници
јада Ашања 2022“ још једном
је пружила прилику удруже
њима жена из пећиначке, али
и из околних општина, да
покажу раскошно кулинарско
умеће у припремању гибани
це, а посетиоцима, који су се
одазвали у великом броју, да
се „осладе“ једним од најпо
пуларнијих сланих специјали
тета  Срема и читаве Србије.
Организатори манифеста
ције су Туристичка организа
ција општине Пећинци, у
сарадњи са Месном заједни
цом Ашања и Удружењем
жена „Лепота Ашање“   и уз
подршку Културног центра
Пећинци, а генерални покро
витељ је као и увек Општина
Пећинци.
Замен ик
предс едн ик а
општине Пећинци Зоран Вој
кић истакао је да је Гибаници
јада у Ашањи једна од најста
ријих и најмасовнијих мани
фестација, коју пећиначк а
локална самоуправа подржа
ва од самог почетка.
– Свакако једна од најзна
чајнијих манифестација, јер
чува традицију нашег краја и
промовише наше културно и
кулинарско наслеђе, рекао је
Војкић и зхавалио се свима
који су учествовали у органи
зацији манифестације.
Директорк а
Турис тичк е
организације општине Пећин
ци Љубица Бошковић рекла
је да су манифестације изу
зетно значајан сегмент тури

Обилазак штандова

стичке понуде сваке дестина
ције.
– Манифестациони туризам
је значајан нарочито за места
која немају неке изузетно зна
чајне туристичке локалитете,
па се њихова видљивост
повећава управо манифеста
цијама. Ашања је на тури
стичкој мапи препознатљива
по Гибаницијади, која се одр
жава дванаести пут, али има
традицију дугу 14 година, јер
због пандемије није одржана
у претходне две године. Ова
манифестација је посвећена
краљици сланих предјела –
гибаници, али на штандовима
наших удружења жена може

ТО ИРИГ

да се проба много тога из тра
диционалне кулинарске пону
де Срема и општине Пећин
ци, али и да се ужива у бога
том
култ урн о-уметн ичк ом
програму, изјавила је Бошко
вић.
На крају, одлуком жирија,
најбољу гибаницу су умесиле  
гошће   из Удружења грађана
„Рузмарин“ из Голубинаца.
Удружење жена   „Шиманов
чанке“  освојило је  награду за
најлепши штанд,  УЖ „Сунчев
цвет“ награђено је за најбога
тију корпу, УЖ „Колевка Сре
ма“ за најлепше ношње, а
награде су додељене   и   у
бројним   другим   категорија

ма, тако да су на крају, на
неки начин, сви учесници
били и победници.
А док су чекали на одлуку
жирија о најбољој гибаници,
посетиоци су уживали у
наступима ученик а   ОШ
„Душан Вукасовић Диоген“ из
Ашање, Друштва за неговање
народне традиције  „Купиник“
из Купинова, Фолк лорног  
друштва  „Извор Доњи Товар
ник“, Култ урно-уметничк ог
друштва  „Бранко Радичевић“
из Руме,  вокалне солисткиње
из Ашање   Анастасије   Мак
сић, Певачког  друштва  „Сви
тац“ из Деча и гостију  изнена
ђења.
Д. С.

Угостили новинаре националних медија
Представници  националних медија су 6. и 7. јуна
били у посети иришкој општини, у оквиру студијског
путовања, које је организовала Туристичка органи
зација Србије, а домаћин им је била Туристичка
организација Ириг.
Представници медија и Туристичке организације
Србије обишли су Врдничку кулу, винарију „Деурић“,
манастир Мала Ремета, ресторан „Фрушкогорску
лугарницу“ као и винарију „Комуна“.
– Бања Врдник и њена околина је пожељна тури
стичка дестинација на мапи Србије, зато ова има
изузетан значај за промоцију туристичких потенција
ла како саме Бање, тако и целокупне општине, каже
Драган Драгичевић, директор Туристичке организа
ције Ириг.
С. Џ.
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ДА ЛИ МИТРОВИЦА МОЖЕ ПОСТАТИ ВИМБЛДОН?

„Господину се једу јагоде“
илити како смо постали бахати?
Господин изгледа као један од себи важних типова. Оних који морају сваком сво
јом појавом да покажу шта имају, да им гардероба буде што шаренија, свака чара
па своју марку има. Они што би се паркирали, ако могу, поред столице да гулија
види шта господа вози. Они што одмах узимају слушалицу и гласно ћаскају само
да би други чули у каквим су они бизнисима, само да други знају у каквим су они
комбинацијама. Они људи што у свуда улазе са пренадуваним егом. Питам се, шта
им је то толико мало, кад им је его толико велик?

Д

а вам будем искрен, псујем као
кочијаш. Ја толико псујем да Вук то
за живота не би могао да попише.
Не бирам ни место ни време, ланем је
људски и масно, јер најчешће немам
тачнију реч да опишем извесну појаву.
На крају крајева, позваћу се на помену
тог Вука. Па, он је у оба Ријечника писао
и псовке као регуларне речи у духу јези
ка. Није то пристојно, па за неке речи
користимо латинизме. Узмимо за при
мер термин ‘вагина’ за који ми имамо
барем два наша словенизма на слово П,
од којих је један постао синоним за
карактерну особину. То је прецизно опи
сао Раде Шербеџија у филму Горана
Марковића „Вариола вера“.
Е, па са таквом једном вагином, пар
дон, господином, затекао сам се у јед
ном новом, занимљивом, домаћинском
кафићу у близини Митровачке гимназије.
Са господином нисам имао ништа, осим
што ми је дао прилику за још један личан
утисак о грозним нашим наравима. Не
бих господина ни приметио да није имао
један разговор и очитавао буквицу запо
сленој девојци у том угоститељском
објекту, за који лично сматрам да има
добру кујну. Што ће рећи, држао јој ваке
лу. Ограђујем се и кажем лично, о укуси
ма не вреди расправљати, јесте и биће,
па се овом господину кујна можда и није
допадала. Али, утисак је следећи, госпо
дин изгледа као један од знате, себи
важних типова. Оних који морају сваком
својом појавом да покажу шта имају, да
им гардероба буде што шаренија, свака
чарапа своју марку има. Они што би се
паркирали, ако могу, поред столице да
гулија види шта господа вози. Они што
одмах узимају слушалицу и гласно
ћаскају само да би други чули у каквим
су они бизнисима, само да други знају у
каквим су они комбинацијама. Они људи
што у свуда улазе са пренадуваним
егом. Питам се, шта им је то толико
мало, кад им је его толико велик?
Елем, шта се догодило? Петак попод
не, крај радног времена. Колега и ја
решимо да одемо на по пиво, а како је у
том објекту удобно и пријатно, седосмо
баш тамо. Точено пиво, фино, прија, а
како добар лагер не би пријао. Башта

кафића прилично попуњена, сви су
дошли са сличном намером. Девојка
која ради као конобарица нас је услужи
ла, наздравимо, натегнемо и викенд је
почео. За столом у близини нашег, седи
господин са још једним пријатељем (који
је заиста био пристојан, није правио
инциденте и може се рећи да му је чак
мало било и непријатно). Господин је
наравно преместио своју столицу у чело
стола, јер што да не седи у челу или
зашто би седео као и сви други, забога,
кад је он господин. И то маркиран. Не
бисмо ни знали шта је господин наручио
и шта га је у тој поруџбини тиштало, али
господин се заиста трудио да ми сазна

„Извини, шта је ово?
Ово нису јагоде са
шлагом. Ово је шлаг
са мало јагода. Значи,
четири јагодице сте
поделили на пола и
натрпали шлага.
Морао сам да копам
по шлагу да бих
дошао до јагода. Ево,
намерно сам повадио
овај шлаг у пепељару
из протеста“

мо све што се њему не допада у помену
том објекту, али није слутио да нам је
дао много више од тога.
Е, сад, ви мислите да је мува упала у
телећу чорбу, није, јер супеном кашиком
се тамо не једе. Господин једе јагоде.
јагоде са шлагом: „Извини, шта је ово?
Ово нису јагоде са шлагом. Ово је шлаг
са мало јагода. Значи, четири јагодице
сте поделили на пола и натрпали шлага.
Морао сам да копам по шлагу да бих
дошао до јагода. Ево, намерно сам пова
дио овај шлаг у пепељару из протеста“.
И заиста, пепељара је била пуна шлага,
а девојка која ради у овом објекту је мир

но слушала све ове примедбе. Мирно је
слушао и господинов пријатељ и напра
вио ону  фацу која каже ништа не знам,
нисам ја одавде. Е, да, господин, који
једе јагоде са шлагом и негодује због
њихове текстуре, ногу је ноншалантно
подигао на другу столицу. Ма, ако се
загледате дубље била би то слик а
„Доручак на трави“.
Господин је имао ту неописиву потре
бу да девојци која је дошла да га послу
жи и заради своју дневницу каже све што
је имао против јагода и да више никад
неће доћи у њихов објекат, па је наста
вио да седи, пошто је девојка отишла.
Господин је побркао неке ствари, могуће
због тога што је одрастао у Бакингемској
палати, па је побркао термине услужити
и служити. Дешава се то ако сте војвода
од Лихтенштајна, али хајде да објасни
мо. Бити угоститељ значи да гостиш
некога и с тим у вези му послужујеш хра
ну и пиће, па угоститељ нити било ко
други ко се бави услугама није наш слуга
и једнак нам је као и сваки други човек.
Конобар, келнер, како волите, на свом је
послу и немамо право да га кинимо тако
да сви други чују. Да је поменути госпо
дин неки џентлмен, он то не би урадио,
поготово не би пред свима преваспита
вао једну младу и вредну девојку. Госпо
дине, ево ја који псујем као кочијаш бих
устао, платио свој рачун и не бих више
долазио или не бих наручио тај неки
оброк који ми се није свидео. Ви, госпо
дине, можда не псујете као ја, али изгле
да да је један - нула у моју корист.
осподин је затим све ово преприча
вао телефоном, тако да сви ми чује
мо, а испоставиће се да је разгова
рао са својој супругом. А причао је по
реду, како је дошао, шта је очекивао,
како је ништа спец, а онда је имао један
солилоквиј о јагодама. Тај трактат је
потрајао мало дуже, онај пријатељ је
ћутао, она девојка је наставила да ради,
пиво се попило, шлаг се топио у пепеља
ри, мој колега ионако није слушао, мучи
ле га камате, а ја се мислим када смо
постали тако ем бахати ем пробирљиви.
Бокте, ми тачно знамо и какве јагоде
хоћемо. Да нам се не заглаве те јагоде у
грлу?
Читанка
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Од Истанбула нисам
очекивала ништа, а сада
једва чекам да поново одем
Последњи пут сам била у Турској 2019. године, када
је један евро био пет турских лира, док је тај број сада
достигао 17, тако да колико год је инфлација лоша за
њих - идеално је време за одлазак у Турску

С

обзиром на то да сам сасвим
случајно отишла у Истанбул, јер
су отказали Тоскану, нисам има
ла нека велика очекивања. Било је као,
ајде, видим ту Аја Софију, мало Бос
фора и искрена да будем, гледала сам
где има нека плажа ако се сморим.
Знам да ћу да купим добар кожњак,
једем добру клопу и то би негде било
то... Ох, како сам се преварила.
Овај град ме је освојио. Нажалост,
ми смо били смештени у крају који
изгледа као велики кинески тржни цен
тар, све сија и свуда су продавнице,
али чим се седне на трамвај број један,
отварали су се нови хоризонти. Тако
да то негде и јесте мој савет, смештај
око линије трамваја број један је иде
алка -  јер иде од Долмабахче палате,
преко хипстерске четврти Каракој, где
су јако добри ресторани, преко моста
до Египатског базара, даље Топкапи
палате, Аја Софије, Капали чаршије до
Сулејманове џамије. Не нужно тим
редоследом, али све је баш једностав
но када пратите ту линију.
Последњи пут сам била у Турској
2019. године, када је један евро био
пет турских лира, док је тај број сада
достигао 17, тако да колико год је
инфлација лоша за њих -  идеално је
време за одлазак у Турску.
На Египатском базару или Базару
зачина како Турци више воле да се
каже, вреди се ценкати, и то баш. Ако
нисте вешти у томе, учините исто што
и ја -  само уврните устима, благо се
намрштите и чекајте да вам понуде
цену која вам највише одговара. Мој
савет, ма колико сте згодни, млади и
лепи, клоните се младих продавача,
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они су модерни и урбани и једино што
знају да кажу је ‘фиксна цена’. А, када
уђете у полемику, или у мом случају
мимику, са старијим трговцима осети
ћете прави дух ценкања и нагађања.
За џамије, уколико идете преко аген
ције, постоје и факултативни излети,
али уколико се окрепите знањем са
Гугла, заиста вам није потребно да их
додатно плаћате -  посебно пошто су
улази у џамије бесплатни. Оно за шта
вам дефинитивно треба водич јесте
Топкапи палата, јер док ви обилазите
силне просторије, гледате разне кућне
библиотеке, списе и ношње, а немате
поред себе некога ко ће да вам објасни
о чему се ту заправо ради, то искуство
неће бити ништа више до обилазак
пријатан на око.
За Долмабахче палату тврдим исто,
с тим да, на улазу у палату постоји
опција куповине карте уз коју добијате
слушалицу преко које може да се слу
ша о свакој просторији појединачно - и
то на босанском језику. Чини ми се да
је улаз коштао око 22 евра.
Ако сте залуђени шареним степени
цама које сви виђамо по друштвеним
мрежама у шареном насељу које се
зове Балат, имам лоше вести за вас.
Уколико не одете тамо пре једно седам
ујутру, очекујте да ћете једва моћи да
прођете њима од силних туриста. Сва
како је једно пре подне потребно да
ову шаренолику четврт обиђете, па
што се не бисте тамо нашли и тако
рано?
Крстарењем Босфором је по мени
непотребно, јер у суштини све можете
да видите и бродским вожњама у пре
ласку са Европског на Азијски део

Истанбула, и обрнуто. Ови бродићи
имају своје станице, за које ће вам сва
ко рећи уколико питате и хвала универ
зуму на Гугл мапама, где такође већи
на ствари пише, а најбоље од свега је
што вожња у једном правцу кошта
мање од једног евра. Једино ако жели
те да видите посебан улаз за султана у
Долмабахче палату и њене зидине
баш са босфорске стране и посебне
луксузне јалије у којима живе најбога
тији становници овог града. Да, драги
моји Митровчани, ко није био тамо и
већ не зна па је открио Америку као ја,
они јалијама називају луксузна здања,
палате, а не куће, и ниједна не кошта
мање од 40 милиона евра.
аравно, посебно бих препоручи
ла посету Васељенској, односно
Цариградској патријаршији уну
тар које се налази Црква Светог Ђорђа
која сама по себи одише дугом истори
јом и посебно енергијом. Најзначајнији
део богатог, златног црквеног ентерије
ра ипак је чувени, црни стуб за који се
верује да је за њега био везан Исус
Христ пре распећа на Голготи. Заправо
овај стуб је један од три дела, а друга
два се чувају у Риму и Јерусалиму.
Све у свему, ако вежете новчаник и
заточите га на дну торбе и сав свој
шопинг обавите првог дана, што је
реално и могуће, не плашите се јавног
превоза који је много боље уређен од
оног у нашем главном граду, а и такси
је нереално јефтин, и обиђите град
тако да немате слике само са Базара и
испред Аја Софије (као многи).
И да! Списак! Без списка у онај град
ниједан почетник не сме да иде.
Ла Луна
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ДРУГА КОЛОНИЈА ВЕЗА И ЗЛАТОВЕЗА У КЕЛТСКОМ СЕЛУ

Везак везла везиља ...

У циљу очувања традиције и њеног
стављања у службу локалног развоја и
запошљавања жена од 16. до 18. јуна у
Келтском селу у Инђији одржана је друга
„Колонија веза и златовеза“. Организато
ри Колоније били су Етно мрежа, Удру
жење „Етнодом Гороцвет“, Туристичка
организација општине Инђија и Општина
Инђија.
Удружење „Етнодом Гороцвет“ година
ма уназад гради партнерство с удруже
њима из целе Србије окупљеним у Етно
мрежи, и уз подршку општине Инђија и
агилне туристичке организације, ради на
очувању и оживљавању технике веза,
златовеза и белог веза.
У оквиру програма Друге колоније веза
и златовеза у петак, 17. јуна, амбасадори
неколико земаља, Туристичке организа
ције Војводине, Министарства трговине,
туризма и телекомуникација посетили су
Келтско село.
Присутне је поздравио председник
општине Инђија Владимир Гак истакав
ши да је ова сремска општина веома
напредовала када је развој туризма у
питању.
– Морам да истакнем да је за само
неколико недеља Келтско село, у којем
се данас налазимо, посетило преко
седам хиљада људи, што говори колико
је Инђија постала интересантна као
туристичка дестинација, истакао је Гак и
додао да та локална самоуправа има
веома добру сарадњу са Етно мрежом,
те да су поносни на инђијско Удружење

Колонија веза и златовеза у Келтском селу

„Гороцвет“ чији радови су већ годинама
уназад део поклона у дипломатским
посетама Владе Србије.
Како је истакла Виолета Јовановић,
извршна директорка НАЛЕД-а и пред
ставница Етно мреже у оквиру друге  
„Колоније веза и златовеза“ окупиле су
се врсне везиље из Сремске Митровице,
Лознице, Лесковца, Панчева, Параћина,
Ваљева, Беле Паланке, Новог Пазара и

Великог Градишта. Јовановић се захва
лила Општини Инђија на организацији
колоније као и подршци коју локална
самоуправа пружа удружењима жена.
Друга „Колонија веза и златовеза“ уго
стила је и руководство партнерске орга
низације у БиХ са којима Етно мрежа
развија прекограничне иницијативе у
области културног туризма.
М. Ђ.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Представљен Каталог библиотека
фрушкогорских манастира

У Библиотеци „Глигорије
Возаровић“ у четвртак, 16.
јуна, представљен је пројекат
„Каталог библиотек а фру
шкогорских манастира“ ауто
ра Весне Петровић. Пројекат
се реализује под окриљем
Српске читаонице у Иригу, а
уз благослов владике Васи
лија одвија од 2009. године у
библиотек ама фрушкогор
ских манастира. Део пројекта
који се односи на популари
зацију библиотек а фрушко
горских манастира је и изло
жба „Рукописна књига библи
отека фрушкогорских мана
стира“. Изложба је поста
вљена у Читаоници библио
теке и биће отворена до 1.
јула.
Један од циљева овог
великог пројекта је предста
вљање библиотека фрушко
горских манастира стручној
јавности и размена искустава
у раду. Реализује се органи

Са промоције

зовањем стручних скупова.
Теме скупова под општим
називом „Манастири и библи
отеке чувари културне башти
не“ су стара штампана и
рукописна књига, значајне
личности из манастирског и
црквеног живота, стручно
уређење библиотек а и све
остало што је везано за рад

библиотека овог типа. Радо
ви са ових скупова објављују
се у истоименом зборнику.
Српска читаоница у Иригу је
заједно са манастиром Вели
ка Ремета издавач зборника.
У програму су учествовали
ауторк а пројекта библиоте
кар саветник Весна Петро
вић, затим, Гордана Ђилас и

Душица Грбић библиотекарке
Библиотека Матице српске,
Вера Новковић директорк а
Српске читаонице у Иригу и
Дубравка Симовић, библио
текар саветник из Београда.
Програм је водила Моравка
Тодића у музичк ом делу
наступио је хор „Полифони
ка“ из Сремске Митровице.
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ЖЕЉЕ ЗА ИСТИЦАЊЕМ И ИСТОРИЈА ДИКТИРАЈУ ТРЕНДОВЕ ДАВАЊА ИМЕНА
НОВОРОЂЕНЧАДИМА

Име Милица не излази из моде
Милица, Ленка, Теодора и Сара су женска имена која
владају матичним књигама рођених. Дечаци попут
Лазара, Алексеја, Вукана, Уроша и Николе су такође
однели примат у претходних неколико година. Сви се
питају, а где су нестали толики дечаци са именом Марко,
и то одједном?
Уколико повичете једно име у близини
дечјег игралишта, немојте да се зачудите
ако вам се одазове неколико малишана.
Милица, Ленка, Теодора и Сара су име
на која владају матичним књигама рође
них. Дечаци попут Лазара, Алексеја,
Вукана, Уроша и Николе су такође одне
ли примат у претходних неколико година.
Сви се питају, а где су нестали толики
дечаци са именом Марко, и то одједном?
Заменили су их Тадеји. У матичној слу
жби у Сремској Митровици кажу да у
једном дану имају и по два иста имена за
бебу.
– С времена на време се појави неко
ново име, па завлада. Недавно смо има
ли у једном дану два новорођена дечака,
по имену Тадеј. То име је у скорије време
постало популарно, као и име Чарна, па
очекујемо у наредним годинама да ће и

њих бити много више у матичној књизи
рођених. Претпостављамо да родитељи
чују једни од других, па се заинтересују и
допадне им се идеја о неком необичном
имену за њихово дете. Матичари могу да
примете те трендове, каже Данијела
Танасић, матичарка.
Међу необична имена матичари су
сврстали имена Варија и Јаков. Такође
су постала популарна тек од скоро, иако
су у питању старинска имена. Претпо
ставља се да име Јаков има везе са
религијским опредељењем родитеља, с
обзиром на то да се име помиње још у
Библији.
– Родитељи се труде да деци дају
имена, која имају неко лепо значење или
симболику. Неки поштују традицију, а
некима је стало да имена буду модерна.
Они трећи, име бирају према неком

У последње две године
више ванбрачне деце
С обзиром на појаву корона – вируса
и двогодишње епидемијске ситуације,
одржано је мање венчања. Међутим, на
сву срећу није рођено и мање деце.
Ипак, она која су рођена углавном су
ванбрачна, иако родитељи живе у зајед
ници, па се накнадно врши такозвано
признавање очинства.
– За децу која су рођена у брачној

заједници се подразумева да је отац
мајчин супруг. Међутим, уколико роди
тељи нису венчани, онда је потребно да
оба родитеља дођу у матичну службу
како би се спровела процедура призна
вања очинства. Тај поступак не траје
дуго, а све се решава углавном једним
доласком, објаснила је Данијела Тана
сић, матичарка.

Данијела Танасић

животном догађају, крсној слави или да
би сачували успомену на вољену особу,
објашњава матичарка Данијела Танасић.
Симеон, Вид и Арсеније су, пак, у про
шлости чешће давана имена дечацима,
али могу се чути и данас. Иако ретка,
врло су упадљива.
Међутим, не тако често дешавају се и
промене имена. Како тврде у матичној
служби, то раде углавном особе сред
њих година.
– На тај начин особе углавном испуња
вају себи неку жељу. Чешће се мењају
презимена и то не само због склапања
или развода брака, већ и због породич
них сукоба, а онда појединци одлуче да
не желе више да носе породично прези
ме. Иако могу да одаберу презиме које
они желе, пракса је показала да то буде
или мајчино презиме или неког од преда
ка, каже матичарка.
А. Плавшић

ШИД: ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА КНЕЗА ЛАЗАРА

Окупљање великог броја верника

Велики број верника прису
ствовао је у суботу 18. јуна
преношењу дела моштију
Светог великомученика кнеза
Лазара   из Цркве Светог
Николаја у цркву Светог Лаза
ра у Шиду, коју житељи нази
вају још и Лазарица. Мошти
су пренесене у формираној
литији шидским улицама.
Свету литургију са свештени
цима је вршио епископ срем
ски Василије.
– Његова светост патријарх
српски господин Порфирије је
ову годину прогласио годином
уједињења. Сви су говорили о
деобама и сеобама, почевши
од Арсенија Чарнојевића, до

Литија поводом преноса моштију
Светог великомученика Лазара

данас када има свугде срп
ског народа у расејању. Све
титељи су ти који нас привла
че и сабирају око својих
моштију и снаге духа које им

је Бог подарио. Мошти Светог
кнеза Лазара 633 године оста
ле су нетакнуте и не труле.
Од   2006. године, када смо
донели мошти у Шид, до

данас смо чекали да поникне
ова црква и да светац снагом
свог духа припомогне подиза
ње светиње. Размишљали
смо када ћемо и како ћемо да
смогнемо снаге да живопише
мо цркву, а тада сам рекао
свештенику у Шиду да је вре
ме за то и да ће светац сам
живописати цркву, а ми ћемо
само помоћи. Ово је знак све
ук упног сабрања народа,
љубави, слоге и благослова
Божјег, поручио је верницима
епископ сремски Василије.
По завршетку преношења
моштију, одржан је пригодан
културно – уметнички програм
у црквеној порти.
А. П.
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (7) МАРИЈА ПАЛЕОЛОГ, ДРУГА ЖЕНА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Краљица жртва
дворских интрига
Пише: др Снежана Булат

За разлику од прве жене
Стефана Дечанског, Теодоре,
упамћене по томе што је
родила славног, Душана Силног,
Марија је била итекако омражена,
а у народу позната као зла
и преамбициозна маћеха,
која је на све могуће начине
покушавала да своме сину
Синиши обезбеди престо

П

рва жена Стефана
Дечанског била је Тео
дора, ћерка бугарског
цара Смиљца. Након њене
смрти, краљ ће пожелети да
ступи у породичне везе са
напуљским Анжујцима, те ће
затражити руку кћерке Фили
па Тарентског. Међутим, пре
ма речима Ласкарисевим,
Анжујци Бланкино и Стефа
ново венчање нису одобрили,
вероватно из обзира према
изгнаном Владиславу, кога су
и даље сматрали краљем.
Стефан Дечански ће се тада
обратити Византији, а за жену
узети Марију, кћерку Јована
Палеолога.
Постоје извесни историјски
извори, попут Рајићеве Исто
рије, који казују да је Марија
била кћер румунског владара
Влајк а Басарабе. Данас се
поуздано може тврдити да је
краљица Марија била визан
тијског порекла. Маријин отац
био је паниперсеваст, касније
кесар, Јован Палеолог, син
Константина Порфирогенита
Пал еол ога,
брата
цар а
Андроника II, а мајка Ирина,
кћерка великог логотета Тео
дора Метохита.
Марију је грчки историчар
Григора лично познавао и био
вољени гост краљевског
пара. Након одломка посве
ћеног крунисању Андроника
III за цара и автократора
Ромеја у цркви свете Софије
у Цариграду, 2. фебруара

осмог индикта, 1325. год ин е,
Григ ор а нав од и да је сле
дећ е год ин е Мар ија Пал е
ол ог отпутовала из престони
це да би постала супруга кра
ља Србије. Та „следећа годи
на“ јесте византијска 6834,
тачније период од 1. септем
бра 1325. до 31. августа 1326.
године. На основу ових пода
так а Иларион Руварац је
казао да је „Дечански склопио
брак са Гркињом око 1326.
године“.
Убрзо нак он Маријиног
доласка у Србију, за њом је
пошла и мајка Ирина, као и
отац Јован. Маријин отац је
дужи низ година желео да
створи једну независну држа
ву између Србије и Византије,
са престоницом у Солуну. „Он
више није желео да се потчи
њава цару, већ je хтео себи да
обезбеди царство које je сма
трао да му припада као
наслеђе. Намера му je била
да краља учини савезником у
остваривању тога циља. Био
je примљен од њега и заједно
c њим je војевао и пљачкао
земљу до реке Стримона и до
Сера. Бојећи се већих зала,
стари цар му je упутио послан
ство, које je носило знаке
достојанства кесара. Пани
персеваст га je примио у гра
ду Скопљу, прихватио je
кесарске знаке и обећао да
ће убудуће поштовати мир и
неће тражити ништа веће.
Намеравао je да се врати у

Детаљ са српском краљицом Маријом Палеолог
на икони Светог Николе из Барија

Солун, али га je задесила
опасна болест и после мало
дана прекратила му живот.
Његова жена кесарица, желе
ћи да остане са својом кћер
ком и зетом, a и због тога што
се пред Ромејима стидела
због понашања свога мужа,
није хтела да пође одатле.“
Маријина мајка Ирина је жар
ко желела да остане у Србији,
а према зету Стефану Дечан
ском   је исказивала посебно
поштовање. Овом приликом
је неизоставно споменути
њену молитву за зетовљево
здравље. „Ако те због Триба
ла далеко од Византа љубав
мог срца моли, ти стигавши
краљу брзином без крила,
краљу који je светлост мојих
нада, покажи се у једном од
својих чуда и ослободи га
тегобних мука. Иако болест

шуми у врућици, чим се при
ближи твој сасуд са помасти
ма, мучење се гаси. Иако
несавладива хладноћа бесне
ћи растаче, супротставља joj
сe ватра твог мучеништва.
Девицу о имену Анастасија
ово моли Ирина панинерсева
стиса.“
ригора тврди да је Марија
имала ненавршених два
наест година када је сту
пила у брак са педесетогоди
шњим Стефаном Дечанским.
Не постоји тачан податак о
њиховом потомству, али сред
њовековни литерарни списи
нам дарују некакве назнаке.
Наиме, Цамблак вели: „након
свог успеха Душан имађаше у
рукама оца са женом и децом,
и њих даде чувати у другом
граду, а њега посла у тако
звани град Звечан, и после
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СУЂЕЊЕ ОКРИВЉЕНОМ ОЦУ
ЗБОГ ОБЉУБЕ НАД ДЕТЕТОМ,
ВРАЋЕНО НА ПОЧЕТАК

Судбина Маријиног
мужа, узима се као јед
на од најстравичнијих.
Након што га је
отац Милутин ослепео,
од синовљеве руке
је изгубио живот.
Душану се приписује
одговорност за очеву
смрт
неколико дана осуди га на најгрчу смрт
удављења“. Данило такође истиче да је
„Деч анс ки утекавши испред сина Душа
на у Петрч, оставио у двору благочастиву
краљицу са децом својом“. Несумљиво
је једно, са Маријом је краљ Стефан
Дечански имао бар двоје деце, Симеона
Синишу, који је владао Епиром и Тесали
јом и кћер Теодору. Занимљиво је да се
име кћерке коју је Стефан Дечански
добио током другог брака, подудара са
именом његове прве жене Теодоре.
Маријин и Стефанов брак трајао је
свега пар година. Дечански бива свргнут
с трона, а недуго затим, умире. Судбина
Маријиног мужа, узима се као једна од
најстравичнијих. Након што га је отац
Милутин ослепео, од синовљеве руке је
изгубио живот. Душану се приписује
одговорност за очеву смрт. Према Дани
ловом настављачу Дечански се у тврђа
ви Петрич предао сину. После саветова
ња са властелом „би заповеђено да
родитељ његов буде одведен са својом
женом у славни град звани Звечан, и да
се тамо чува, док не учине неко измире
ње међу собом.“ Готово сви српски изво
ри кажу да је Стефан Дечански умро 11.
новембра 1331, дакле, само два месеца
након губитка престола.
а основу једне повеље из 1340.
године у којој Стефан Душан спо
миње некакву деспотицу, коју нази
ва и мајком, историчар Радоњић је поку
шао да докаже да се Марија, након овог
трагичног удеса, удала за деспота Јова
на Оливера и родила му децу.
Претпоставци о браку Јована Оливера
и бивше српске краљице супротставио
се Грујић. Марија је, након смрти свог
супруга, за разлику од тетке Симониде,
остала у Србији. Оправдање за овакав
Маријин поступак треба потражити у
чињеници да је у владајућим круговима и
даље био познат велеиздајнички посту
пак њеног оца Јована. Притом, једини
Маријини рођаци, Метохити, били су у
великој невољи. Теодору Метохиту, оду
зето је цело имање, а после извесног
времена бива приморан да се повуче у
цариградски манастир.
Марија је умрла у Скопљу 1355. годи

Н
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Окривљени се
брани ћутањем!?

Краљ Стефан Урош III Дечански

не као монахиња Марта. У поменику
манастира Дечана помиње се одмах иза
краља Стефана Дечанског, а за њом непо
средно цар Стефан Душан и његова жена.
За разлику од прве жене Стефана
Дечанског, Теодоре, упамћене по томе
што је родила славног, Душана Силног,
Марија је била итекако омражена, а у
народу позната као зла и преамбициозна
маћеха, која је на све могуће начине
покушавала да своме сину Синиши обез
беди престо. Зла мећеха је била узрок
крвавих раздора између Дечанског и
Душана. Млади краљ ће зато начинити
преврат, заробити оца и преузети власт.
Оно што, дакако, може да оповргне ову
тврдњу јесте чињеница да се нови вла
дар Србије према удовици свога оца
односио са великим поштовањем. При
том, Маријин син Синиша, за време нај
вишег успона српске средњовековне
државе, понеће једну од најзначајнијих
титула на српском двору, титулу деспота.
О судбини Марије Палеолог, жене Сте
фана Дечанског, ипак, највише може да
нам каже део надгробног натписа из
1355. године. Реч је о краљичином епи
тафу у којем стоји: „Из царског руха про
истекох и у царско опет стигох, која у
овом свету милошћу оног ко ме сазда
владарком звана бејах Марија. Мона
шког удостојих се образа и у њему наре
чена бејах Марта кад смртни час на ме
дође. И земљи бејах предата у лето
6863. месеца априла у седми дан, док
царствова премили мој син свим Србљи
ма и Грцима, самодржавни цар Стефан и
премили мој унук, краљ Урош. А вас, оци
и браћо у Господу, молим помените ме у
молитвама својим“.
(У следећем броју:
Јелена Анжујска,
супруга краља Уроша I)

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и владарке кроз историју“ суфи
нансира Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе с верски заједицама.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је
доделио средства.

Суђење Марку К. (32) из Срем
ске Митровице, биће настављено
5. јула када ће се одржати при
премно рочиште. Марко који је
окривљен због кривичног дела
обљуба над дететом и против којег
је Више јавно тужилаштво прошле
године подигло оптужницу, судски
процес враћен је на почетак. Како
кажу у Вишем суду, земље које су
потписнице Европске конвенције о
људским правима, где је и Србија,
по члану 6. судија више не може
да продужава притвор окривље
ном чији случај води, што је тако
било овде. Овакву одлуку тражи
Апелациони и Касациони суд.
– Овај предмет је додељен дру
гом судији, који ће се упознати са
случајем до почетка главног пре
треса, кажу у Вишем суду у Срем
ској Митровици.
Догађај који је потресао јавност,
„испливао“ је када је, ни не слуте
ћи шта ће чути у лекарској ордина
цији, прадеда Ђ. Ј (72) довео тада
петогодишњег унука због здрав
ствених проблема. Малишан је у
разговору са доктором, жалећи се
на болове, између осталог и рекао
да спава са татом који га често
додирује по интимним деловима
тела.
– Педијатар је прегледао деча
ка и одмах позвао полицију а
истог тренутка обавештен је био
и Центар за социјални рад, који је
предузео одређене мере, рекао је
наш извор из истраге додајући да
у овој породици раније није било
никаквих пријава злостављања и
насиља.
Како наш лист сазнаје, Марко
је у својој изјави пред полицијом,
негирао оптужбе које му се ста
вљају на терет. Он је рекао да је
брижан отац те да никада не би
повредио своје дете.
Током суђења које је почело
крајем августа прошле године,
Марко се бранио ћутањем, није
износио своју одбрану пред суд
ским већем.
Према незваничним информа
цијама дечак је живео у одвојеној
соби са оцем, док му је мајка била
у Италији где, према причи ком
шија и ради тамо.
– Откако се то десило дечака
више не виђамо, мислимо да га је
мајка негде одвела, говори један
од комшија из Маркове улице.
Он раније није био осуђиван нити
познат полицији.
С. Костић
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ДОМ ПЕНЗИОНЕРА У ИНЂИЈИ

Томбола као традиционални
ритуал, а не начин зараде
Пре пет година смо одлучили да поново вратимо стару томболу на велико одуше
вљење оних који су ову игру заволели много раније. Одлучили смо да се организује
у сали Дома пензионера како би смо на неки начин помогли нашим најстаријим
суграђанима, каже Раде Поповић
Сала Дома пензионера у Инђији сваког
дана попуњена је до последњег места.
Разлог томе је томбола и то она, коју пам
те старије генерације када су се куглице
извлачиле из бубња а бројеви заокружи
вали на листићима. Иначе,  Инђија је једи
ни град у Срему у којем се одржао овакав,
старински начин игре на срећу. Раде
Поповић, организатор томболе,   каже да
играчи долазе чак из Шапца и Ковиља
само да би уживали у томболи јер, према
његовим речима, износи који се исплаћују
су симболични.
– Пре пет година смо одлучили да поно
во вратимо стару томболу на велико оду
шевљење оних који су ову игру заволели
много раније. Одлучили смо да се органи
зује у сали Дома пензионера како би смо
на неки начин помогли нашим најстаријим
суграђанима, објашњава Поповић.
Требало је неко време да се стари игра
чи томболе врате тој игри на срећу, али
сада их је и више него што су планирали,
па ретко можете наћи слободан сто у сали
Дома пензионера.
– Разлог због чега смо интересантни и
посећени из свих делова нашег региона
али и Мачве је то што смо и једини у Сре
му који на овакав начин организују томбо
лу. Ова игра на срећу је за старе играче
посебан ритуал, породична забава и
добра прилика за дружење. Данас су јој
верни управо појединци који памте нека
боља времена, када су игре на срећу
биле искључиво забава а не зарада, каже
Поповић.
Уз играче, верна томболи остала је и
Драгица Бастаја. Она више од две деце
није продаје листиће, а за то време, само
се променила локација на којој се одржа
ва томбола. Како каже, из пуке забаве и
потребе за додатним послом дошла је пре
22 године у некадашњу кафану „Спорт“ и

Верни играчи томболе

Томбола у Дому пензионера у Инђији

листић по листић, година за годином,
уследила је пензија али не и растанак са
томболом.
– Било је различитих ситуација и људи
за ове 22 године, али једно је заједничко
свима, све су они дошли да се забаве и
друже. Искрено, ништа ружно нисам
доживела, некако сам се саживела са они
ма који долазе да се играју, рекла је Дра
гица и на крају поручила да ће иначе,
томбола има дугу историју. Много дужу
него што памтимо. 
М. Ђ.

Од забаве до
Кинеског зида
Можда је тешко замислити, али чак
су и древни Вавилонци, Римљани,
Грци, па чак и Египћани користили игре
сличне данашњим наградним играма
како би привукли добитнике разних
награда заједнице. Популарност је
деценијама расла, па је у многим
земљама света томбола почела да се
користи за прикупљање средстава за
различите социјалне сврхе. Занимљива
чињеница је да је 1000. године пре нове
ере Кено, која је слична врста игре,
створена од династије Хуна. Новац при
купљен игром коришћен је за изградњу
Кинеског зида. У средњем веку, у мно
гим европским земљама људи су поче
ли да користе томболе за прикупљање
средстава за разне социјалне сврхе - 
изградњу цркава и јавних објеката, раз
личите грађанске пројекте и још много
тога. Томболе су донете у нови свет, а
посебно Северна Америка после 1612.
када се одржала прва томбола у Вирџи
нији.
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НАЧЕЛНИК МИТРОВАЧКЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ, ВАСИЉ ШЕВО

Презадовољан сам
оствареним резултатима
Наше опредељење и
усмереност ка
предшколском и
школском спорту
дало је и те како добре
резултате.
Последњи пример је
недавно одржана
школска олимпијада у
Зрењанину где су
ученици са нашег
подручја освојили 63
медаље, што је
импозантан број и
сведочи о
добром раду
митровачког
предшколског и
школског спортског
савеза, као и градског
спортског савеза
који је годинама уна
зад један од главних
„криваца“ што
наша деца освајају
толико медаља и што
упоредо са школским
образовањем стичу и
неопх
 одно спортско
образовање, рекао је
Васиљ Шево
Време након завршетка већи
не лигашких такмичења у екипним
спортовима   прилика је за сумирање
остварених резултата, сабирање ути
сака и прављење планова за наредну
такмичарску сезону. Спортска рубрика
„Митровачких новина“ редовно је пра
тила одлична издања и вредне трофе
је који су се у последње време нашли
у витринама сремскомитровачких клу
бова. Подсетимо, Женски кошаркашки
клуб „Срем“ потврдио је континуитет
најбољег клуба у млађим категорија
ма на подручју Војводине. Такмичарке
у мини баскету и млађе кошаркашке
пионирке „Срема“ поново су најбоље
у покрајини а пиониркама овог клу

Васиљ Шево

„Сто дана за 100 одсто
деце у спорту“
Попут многих спортских радника, као
бивши такмичар и професионалац Васиљ
Шево уочава проблеме данашњих младих
генерација. Они се  манифестују њиховом
недовољном активношћу, чему је узрок
претерано коришћење мобилних теле
фона, таблета   и сличних ствари. У том
смислу он је подсетио на важне акције
Спортског савеза Града Сремска Митро
вица. Једна од њих је недавно спроведе
на кампања „Сто дана за 100 одсто деце
у спорту“ која је дала одличне резултате

са готово 600 учесника са циљем   већег
ангажовања и останка деце у спорту. Као
посебно успешну, начелник за спорт је
поменуо   масовну акцију обуке   деце у
пливању на митровачком градском базе
ну. Она је дала одличан позив, нарочито
у сеоским срединама па ће се, по његовој
најави  наставити и ове године.
– Желимо да деци приближимо спорт
кроз игру и забаву из којих треба да про
изађе њихова љубав према одређеним
спортовима, каже Васиљ Шево.
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Кадеткиње Женског рукометног клуба „Срем“ у поклон мајицама Града Сремске Митровице

ба -  вицешампионкама Војводине,
у финалној утакмици против „Црве
не звезде“ за мало је измакла титу
ла првака Србије. Пионирке Градског
женског одбојкашког клуба „Срем“  
понеле су титуле првака Војводине
и вицешампиона Србије. Кадетки
ње Женског рукометног клуба „Срем“
убедљиво су најбоље рукометашице
у узрасту до 16 година на подручју
Војводине а последњи и највреднији
пехар недавно је стигао са завршног
турнира Првенства Србије. Најбоље
војвођанске рукометашице у катего
рији до 12 година долазе из лаћарач
ког ЛСК-а. Остварен је и низ одличних
индивидуалних резултата у кајаку,
атлетици, каратеу и другим спортови
ма. У професионалној сфери спорта,
сениорска екипа ГЖОК „Срем“ уста

Митровица је имала кошаркашки спектакл сваке субо
те. Било је по 2500 гледалаца. То је био дан за породице.
Знало се тачно ко где седи, нисте смели да седнете на
туђе место. Као да су сви били претплаћени за своје
место. Чекао се почетак утакмице, без обзира ко је био
противник. Ми смо за моје две године играња у „Срему“
изгубили само две утакмице а играли смо са озбиљним
суперлигашким противницима
лила се најбољој одбојкашкој Супер
лиги Србије, док је   рукометашицама
„Срема“ у последњем колу измакао
пласману у Супер А лигу. Фудбале
ри „Радничког“ одиграли су минуле
сезоне плеј - оф завршницу у друштву
најбољих тимова Прве фудбалске

лиге Србије. Квалитетног фудбалског  
живота било је протекле сезоне и у
многим сеоским насељима.
Митровачку  спортску јавност, али и
локалну самоуправу нарочито охра
брује чињеница да иза већине одлич

Чим сам крочио на терене поред плаже,
решио сам да останем у овом граду
Играњем за мушки Кошаркашки клуб
„Срем“ Васиљ Шево је учествовао у
исписивању историје овог клуба. Био је
једно од првих појачања која су у митро
вачки клуб дошла „са стране“ у вре
ме кад је „Срем“ играо висок, савезни
ранг такмичења. КК „Срем“ по његовој
оцени тренутно је у фази смене гене
рација, са проблемом који имају још
неки клубови, да играчки оформље
ни такмичари градског клуба у једном
моменту, вођени путем свог образо
вања или из других разлога у одређе
ном моменту напуштају своју матичну
средину. Тако се, по речима начелни
ка губи  простор за преношење знања
млађима.   Начелник Шево   позвао је

заинтересоване кошаркашке тренере
за рад са млађим категоријама да се
јаве и помогну у  раду  „Срема“.
– Митровица је град кошарке а
„Срем“ мора да се врати на место које
му припада. Урадићемо све - почев од
ове године, да помогнемо  „Срему“ да
преброди ову тренутну кризу. Што се
тиче   мојих личних утисака и сећања
на прве дане у клубу, могу да кажем
да сам истог часа, чим сам крочио на
терене поред плаже у Сремској Митро
вици, решио да останем у овом граду.
Митровица је имала кошаркашки спек
такл сваке суботе. Било је   по 2500
гледалаца. То је био дан за породи
це. Знало се тачно ко где седи, нисте

смели да седнете на туђе место. Као
да су сви били   претплаћени за своје
место. Чекао се почетак утакмице, без
обзира ко је био противник. Ми смо за
моје две године играња у „Срему“  изгу
били само две утакмице а играли смо
са озбиљним суперлигашким против
ницима. Као екипа били смо компакт
ни и сложни. Већину тима чинили су
митровачки играчи а дошло је само нас
тројица - колико је тада клубу недоста
јало. Одлично смо прихваћени у граду
и могу рећи да сам био одушевљен.
Ето, остао сам да живим овде, иако
сам у каријери ишао даље, вратио сам
се у Сремску Митровицу, каже Васиљ
Шево.
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Наши градски клубови
радују се успесима ових
клинаца и клинцеза јер ће
они једног дана постати
окосница митровачког
спорта. Наравно да овде
постоји још простора за
напредак, али првенстве
но морамо порадити на
побољшању спортске
инфраструктуре, највише
школских сала. То је про
цес који тражи неко време
и учествоваћемо у реша
вању тог проблема зајед
но са школама, каже
Васиљ Шево

Начелник Шево уручује мајицу вицешампионки Србије
капитену пионирки ЖКК „Срем“ Милици Ђорђић

них и што је врло битно - континуира
них спортских резултата, стоје млађе
категорије такмичара, што се уклапа у
прокламовани концепт подршке Град
ске управе за културу и спорт младим
спортистима и деци предшколског и
школског узраста.
Начелник градске управе задуже
не за спорт, Васиљ Шево презадово
љан је оствареним резултатима. У том
смислу он је протеклих дана младим
митровачким шампионкама уручивао
пригодне поклоне. Са начелником
Шевом разговарали смо о „феноме
ну“ Митровице као   средине специја
лизоване за развој и добре резултате
спорта у млађим категоријама. Освр
нули смо се на актуелно стање али и
перспективу градског спорта и прате
ће спортске инфраструктуре. Причу
започињемо анализом стручног рада
са децом најмлађег узраста.
– Хтео бих да истакнем да су наше
опредељење и усмереност ка пред
школском и школском спорту дали и
те како добре резултате. Последњи
пример је недавно одржана школ
ска олимпијада у Зрењанину где су
ученици са нашег подручја освојили
63 медаље, што је импозантан број

и сведочи о добром раду митровач
ког предшколског и школског спорт
ског савеза, као и градског спортског
савеза који је годинама уназад један
од главних „криваца“ што наша деца
освајају толико медаља и што упоре
до са школским образовањем стичу
и неопходно спортско образовање. У
том смислу велику захвалност дугу
јемо и директорима школа, односно
наставницима и професорима физич
ког васпитања који су увек имали раз
умевања и на сваки помагали учени
цима и младим спортистима, рекао је
начелник Шево, додајући да се у поје
диним школама већ стварају озбиљ
не „базе“ успешних спортиста који су
будући ослонац градских клубова.
У том смислу он је поменуо прво
место које су на недавном Републич

ком школском првенству освојиле
одбојкашице Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ и  друго место у обе
конкуренције које већ две године уза
стопно освајају атлетичари „Митро
вачке гимназије“.
– Наши градски клубови радују се
успесима ових клинаца и клинцеза јер
ће они једног дана постати окосница
митровачког спорта. Наравно да овде
постоји још простора за напредак,
али првенствено морамо порадити
на побољшању спортске инфраструк
туре, највише школских сала. То је
процес који тражи неко време и уче
ствоваћемо у решавању тог пробле
ма заједно са школама, каже Васиљ
Шево, набрајајући поменуте успехе
млађих одбојкашких, кошаркашких и
рукометних селекција.
Подршка клубовима остварује се
у више праваца а најконкретнији вид
те подршке свакако је финансирање
трошкова функционисања клубова.
Начелник Градске управе за културу
и спорт често се може наћи у неза
видној позицији и дилеми како пра
ведно „пресећи“ и у финансијском
смислу испратити потребе, захтеве
и амбиције клубова, водећи рачуна о
приоритетима и стратешким опреде
љењима спортске политике на лока
лу. Приликом последњег боравка у
Сремској Митровици актуелни мини
стар спорта Вања Удовичић изнео је
податак по коме је митровачка локал
на самоуправа   међу срединама које
на годишњем нивоу издвајају значајан
део буџета за подршку и развој спор

Подршка врхунским спортистима
Многи од такмичара које је Град про
гласио спортистима године бележили су
и значајне међународне резултате и уче
шће на великим такмичењима попут Боја
на Зделара, Марије Достанић и низа дру
гих успешних индивидуалних и тимских

такмичара из атлетског, карате и бори
лачких спортова, рекао је начелник Шево,
подсећајући да је Сремска Митровица на
прошлој Олимпијади у Токију имала три
представника Бојана Зделара, Драгану
Томашевић и Марију Вученовић.
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Позив
тренерима
Ради ангажовања квали
тетних и специјализованих
тренера начелник Градске
управе за културу и спорт
званично је упутио отворени
позив свима који желе да се
баве тренерским послом да
се јаве градском Спортском
савезу ради едукације и сти
цања тренерских лиценци.

та. Начелник Шево истакао
је чињеницу да та подршка
клубовима и спортистима
није само финансијска, већ
и медијска, стручна и орга
низациона, у зависности од
потреба.
У сегменту разговора
који смо посветили најви
шим нивоима такмичења у
суперлигашком и прволига
шком спорту, од начелника
Шева сазнајемо да ће Град
подржати амбицију ЖРК
„Срем“ да се додатно поја
ча и уђе у борбу за улазак
у најбољу женску рукомет
ну лигу. Од женског одбој
кашког клуба и фудбалера
„Радничког“ очекује се да
задрже стабилан статус у
покушају да остваре још
боље резултате. Клубови
највишег такмичарског ран
га имају известан приоритет,
јер према речима начелни
ка за културу и спорт, њихов
опстанак и такмичење у тим
лигама представља, између
осталог и  мотив за све мла
ђе категорије митровачких
спортиста.
Реализовани су радови
на многим градским спорт
ским објектима. Очекује
се завршетак радова на
комплетној реконструкци
ји фискултурне сале у ОШ
„Јован Поповић“. Посебна
пажња посвећује се разво
ју спорта у сеоским среди
нама где се такође улаже
у инфраструктурне пројек
те, попут  школских  сала и
терена у Мачванској Митро
вици и Босуту. Ревитализују
се и поједини сеоски клубо
ви, као они у Гргуревцима,
Шуљму или Раденкови
ћу. Ради се и на успешном
повратку лаћарачког „ЛСК“- 
а. Велики Радинци недав
но су били домаћин квали
тетног фудбалског турнира
на коме је учествовало 25
школа фудбала, уз мноштво
играча и посетилаца.
Дејан Мостарлић
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АК „СИРМИУМ“

Нови успеси
најмлађих атлетичара

Спортске игре младих регионални наступ
у Кикинди донео је нови успех за младе наде
АК „Сирмиум“. Истакли су се Нађа Вуковић
друго место на 60 м и Дејан Мојсин који је
истрчао нови лични рекорд на 60 метара
8,63 секунди. Њих двоје су се пласирали на
државно првенство у Врњачкој Бањи где се
бира екипа за одлазак у Сплит на завршни
цу и велико финале овог такмичења.
А најмлађи атлетичари „Сирмиума“ осво

јили су 12 медаља на такмичењу у Краље
ву од чега десет златних. Златне медаље
освојили су Нађа Вуковић, Реља Милетић,
Лара Џевер, Александар Радовановић и
Уна Џевер. Бронзану медаље освојила је
Неда Јанковић. Тренер Горан Павловић
истиче да је поносан на ову нову генерацију
иако ово није било посебно посећено такми
чење али далеко је Краљево свако је имао
прилику.

Драгана Томашевић
поново шампионка
Балкана
Драгана Томашевић је по четврти пут у каријери
постала сениорски шампион Балкана у дисципли
ни бацање диска. Чланица АК „Сирмиу“ петострука
олимпијка је овај историјски успех постигла у Крајо
ви у Румунији. Тренер Данило Кртинић има озбиљне
планове и за ову годину и каже да је циљ шампионат
света.

УТАКМИЦА ИЗМЕЂУ ВЕТЕРАНА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ И КЕРКИРЕ
СА КРФА

Спорт, традиција, пријатељство
У Белегишу је у недељу, 19.
јуна одиграна пријатељска
утакмица између ветерана
Црвене звезде из Београда и
ФК Керкира са грчког Крфа.
Представља
традицију
започету још у Првом свет
ском рату, јер је 1916. године
на Велики Четвртак одиграна
утакмица између омладинаца
наших предака и омладинаца
са Крфа, након чега је усле

дила пауза од 102 године, и
обновљена је 2018. када је
поводом обележавања 100
века од пробоја Солунског
фронта,  управо на Крфу оди
грана утакмица између дома
ћина и ветерана Црвене зве
зде. Екипа Крфа је боравила
у Србији 2019. и сада поново.
Први ударац лопте је извео
председник Општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић,

који је рекао да је ово више
од утакмице, јер представља
доказ нераскидиве везе изме
ђу Србије и Грчке, чему сва
како доприноси и пројекат
часописа Светосавско звонце
Стопама наших предака, када
најуспешнији ученици из ста
ропазовачке  општине и реги
она бораве 15 дана на Крфу а
што подржава управо Општи
на Стара Пазова. 
З. К.
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VREMEPLOV
22. јун
1941. Почела операција Барба
роса, у Другом светском рату, у
којој су Хитлерове трупе с
више од 150 дивизија напале
СССР дуж целе граничне
линије између Балтичког и
Црног мора. Италија и Румуни
ја објавиле рат СССР.
23. јун
1945. Јапански командант,
генерал Мицуру Ушиђима,
извршио самоубиство после
пораза јапанске војске на остр
ву Окинава, у једној од најкрва
вијих битака у Другом светском
рату. Према званичним пода
цима, током борби за Окинаву
погинуло 234.183 војник а и
цивила.
24. јун
1821. Симон Боливар је побе
дио у бици код Карабобоа и
ослоб од ио Вен ец уел у од
шпанске власти.
1901. У Паризу је отворена
прва изл ож ба 19-годишњег
шпанског сликара Пабла Пика
са, која је одушевила ликовне
критичаре.
25. јун
1867. Американац Лисјен Смит
из Охаја патентирао бодљика
ву жицу.
1991. Словенија и Хрватска
прогласиле независност од  
СФРЈ. То је појачало напетост
у СФРЈ, која је касније прера
сла у рат у Хрватској и Босни и
Херцеговини.
26. јун
1905. Умро српски писац Јанко
Веселиновић, аутор романа
“Хајдук Станко”.
1945. У Сан Франциску су
представници 50 земаља,
укључујући Југославију, потпи
сали Повељу о оснивању УН,
која је ступила на снагу 24.
октобра.
27. јун
1693. Џон Дантон у Лондону
објавио први женски часопис,
Лејдис Меркури.
1829. Умро енглески хемичар
Џејмс Смитсон. Његовим заве
штањем основан Смитсонов
институт, једна од највећих
институција у свету која се
бави популаризацијом науке и
културе
28. јун
1389. У бици на Косову пољу
Турци победили српску војску и
обезбедили даљи продор на
Балкан. Србија потом постала
турска вазална држава, а њено
освајање завршено 1459, када
су Турци заузели утврђени
град Смедерево.
1914. Припадник организације
Млада Босна Гаврило Принцип
у Сарајеву убио аустроугарског
надвојводу, престолонаслед
ника Франца Фердинанда, и
његову жену Софију. Каснији
развој ситуације довео до
Првог светског рата.

22. JUN 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.
БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохват руке. Највише
ће вас обрадовати финансијско
побољшање и бољи материјал
ни стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица
тако да у већини ситуација про
лазите боље од других. Осећате
да се налазите на емотивној пре
кретници.
БЛИЗ АНЦ И:
Нек о
вам даје корисне
сугестије које лако
можете да примените
приликом решавања озбиљних
питања. Потрудите се да правил
но дозирате свој стваралачки
импулс са заједничким интереси
ма како бисте на најбољи начин
ускладили разлике које постоје у
мишљењу или искуству. Имате
утисак да вам партнер ускраћује
одређене информације.
РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикујете
у пословно-финансиј
ским преговорима. Ипак, мораће
те да се суочите са неким изазо
вима који нису по вашој вољи или
укусу. Затражите на време добар
савет од једне старије особе При
жељкујете више разумевања и
нежности у љубавном односу.
ЛАВ:
Обрат ит е
пажњу на нове про
фесионалне могућно
сти, како бисте про
ширили сазнање и побољшали
своју укупну позицију. Ако препу
стите да ствари саме иду својим
током неко други изненада може
да вас предухитри. Свет око себе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновима осећате
се задовољно и срећно уз воље
ну особу.
ДЕВИЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме
плана и процене нема ни значај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
мат ер ијалн у
сат исф акц ију.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
је врло подстицајно.

ВАГА: Доносите низ
важ них одл ук а и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима. Имате добар осећај
а љубавни догађаји које наслућу
јете најављују срећан расплет.
ШКОРПИЈА: Делује
те позитивно и анга
жовани сте на разли
читим странама. Уме
те да пренесете стваралачки
импулс и креативну енергију на
своју околину што вам олакшава
остварење многих планова које
имате. Нема потребе да се упу
штате у неке новчане ризике или
да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
од блиских особа.
СТРЕЛАЦ: Пролази
те кроз различите
фазе стваралачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавним партнером често пре
узимате активну улогу и спремни
сте да промените неке заједнич
ке навике које вас спутавају.
ЈАРАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свак ој
фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
када вас оспоравају. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику у којој можете да изразите
своје жеље.
ВОД ОЛ ИЈ А:
Све
корисне информације
могу да вам олакшају
успешно решавање
неких пословних питања која
имате. Обратите пажњу на суге
стије које вам даје једна искусна
особа.   Ако вам је стало да
побољшате однос са вољеном
особом онда покажите више раз
умевања за критеријуме које
користи друга страна.
РИБЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
те кроз фазу осцилација, склони
сте честим променама у понаша
њу и расположењу. Повремено
вам је тешко да правилно ускла
дите свој љубавни ритам у одно
су са блиском особом.

Crkveni
kalendar
Среда, 22. (9) јун
Свети Кирил о, Архиеп
 ископ
александријски
Четвртак, 23. (10) јун
Свети свештеномученик Тимо
теј, Епископ бруски
Петак, 24. (11) јун
Свети апостоли Вартоломеј и
Варнава
Субота, 25. (12) јун
Преподобни Онуфрије Велики;
Преподобни Петар Атонски
Недеља, 26. (13) јун
Св. мученица Акилина; Св. Три
филије, Епископ кипарски
Понедељак, 27. (14) јун
Свети пророк Јелисеј; Свети
Методије, Патријарх цариград
ски
Уторак, 28. (15) јун
Св. пророк Амос¸Св. мученик
Кнез Лазар и сви Св.муч.српски
- Видовдан

Мафини
са ванилом
и вишњама
Састојци: 130 г путера, 120 г
шећера, 1 ванилин шећер, 2 јаја,
180 г јогурта, 250 г брашна, 2
мале кашике прашка за пециво,
60 мл млека, 250 г вишања.

Припрема: Припремите калуп
за 12 мафина, укључите рерну да
се загреје на 190 степени. Путер и
шећер кремасто умутити, додава
ти једно по једно јаје уз стално
мешање. Сада додајте јогурт,
млеко и брашно помешано са
прашком за пециво, ванилин
шећером. Мешајте док се фино
не сједини. Искључите миксер, па
додајте вишње и лагано мешајте
кашиком. Тесто сипајте у калуп и
пеците мафине 25 минута (про
бајте чачкалицом).

• Нису све жене вешти
це, али је чињеница да
ау све вештице жене!
• Иду два лимуна ули
цом, једног згази ауто, а
други се исцеди од сме
ха!
• Живот је као фризер,
ти му кажеш шта желиш,
а он шиша по свом!

36

M NOVINE

СПОРТ

22. JUN 2022.

Сениори, стручни штаб и управа ФК „Хајдук“ из Дивоша са пехаром
победника Купа Срема 2022. године (Фото: Архива ФК „Хајдук“)

МОЖЕ ЛИ ФК „ХАЈДУК“ ПОСТАТИ СРПСКИ „ЛЕСТЕР“?

Фудбалска бајка
коју Дивош живи свим срцем
Д

а ли су оснивачи фудбалског спорт
ског клуба у питомом фрушкогор
ском селу Дивошу давне 1926.
године могли претпоставити да ће на
травњаку њиховог клуба, који од 1945.
године наступа под називом „Хајдук“,
безмало стотину година касније заживе
ти сремска фудбалска идила? Није реч
само о добрим фудбалским резултати
ма, већ организацији и спортском живо
ту клуба какве би пожелеле много веће
средине.
Фудбалска Србија била је у прилици
да 8. јуна ове године у директном теле
визијском преносу посматра квалитетну
и узбудљиву финалну утакмицу Купа
Војводине у којој су пред пуним стадио
ном у Новом Саду фудбалери „Хајдука“
из Дивоша минималним резултатом 1:0
поражени од екипе „РФК Нови Сад
1921“. Момци у плаво - белим дресови
ма који су том приликом пружили сна
жан отпор новосадским „канаринцима“
нису имали довољно среће да изједначе
и евентуално преокрену резултат у овој,
за клуб из Дивоша – историјској утакми
ци. Дивошани су се претходно показали
као најбољи у такмичењу за Куп Срема
2022. године. Сениори „Хајдука“ одлич
но су играли и већи део минулог првен
ства Војвођанске лиге – Југ, да би у
нешто лошијој завршници првенство

окончали на четвртој позицији, са свега
неколико бодова мање од другопласи
раног „Подунавца“ из Белегиша.
Добрим играма и резултатом у проте
клој сезони истакли су се и омладинци

Председник клуба Недељко Антонић

фудбалског клуба из Дивоша. Они су
били најбољи у Другој војвођанској
омладинској лиги, али су сходно пропи
сима фудбалског савеза за улазак у
јединствену војвођанску омладинску
лигу морали играти бараж утакмице.
Искусније екипе из Бачке Паланке и
Инђије ипак су изашле као победници из
ових дуела.
Многи су се запитали у чему је тајна
успеха фудбалског колектива из малог
сремског места које броји тек нешто
више од 1300 становника? Озбиљно
позиционирање фудбалског клуба из
Дивоша на фудбалској мапи Срема и
Војводине почело је 2010. године када је
оформљена садашња управа коју пред
воде пријатељ клуба и спортски дирек
тор Стојан Кљајић и председник Недељ
ко Антонић који су окупили групу фуд
балских ентузијаста задужених да
играчким погонима свих селекција ство
ре идеалне услове за рад и привуку
публику на стадион. Ако је судити на
основу до сада учињеног, у својим наме
рама очигледно су успели. Такав утисак
стећи ће и сваки посетилац стадиона ФК
„Хајдук“. На месту некадашњег сеоског
игралишта -  клуба који је деценијама
уназад своје најбоље резултате пости
зао у Општинској и Сремској фудбалској
лиги, данас је модеран спортски објекат
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Фудбалска Србија била је
у прилици да 8. јуна ове
године у директном теле
визијском преносу посма
тра квалитетну и узбудљи
ву финалну утакмицу Купа
Војводине у којој су пред
пуним стадионом у Новом
Саду фудбалери „Хајдука“
из Дивоша минималним
резултатом 1:0 поражени
од екипе „РФК Нови Сад
1921“. Момци у плаво белим дресовима који су
том приликом пружили
снажан отпор новосад
ским „канаринцима“ нису
имали довољно среће да
изједначе и евентуално
преокрену резултат у овој,
за клуб из Дивоша – исто
ријској утакмици

Многи су се запитали у чему је тајна успеха фудбал
ског колектива из малог сремског места које броји тек
нешто више од 1300 становника? Озбиљно позициони
рање фудбалског клуба из Дивоша на фудбалској мапи
Срема и Војводине почело је 2010. године када је
оформљена садашња управа коју предводе пријатељ
клуба и спортски директор Стојан Кљајић и председник
Недељко Антонић који су окупили групу фудбалских
ентузијаста задужених да играчким погонима свих
селекција створе идеалне услове за рад и привуку
публику на стадион
са савршено одржаваним тереном,
модерним заливним системом, уређе
ним свлачионицама, помоћним и слу
жбеним просторијама, рефлекторима,
рестораном и гледалиштем за преко 250
гледалаца.
поредо са улагањем у спортску
инфраструктуру, већ од 2011. годи
не започиње озбиљан рад са мла
ђим фудбалским категоријама. Сениор
ски тим „Хајдука“ у петогодишњем пери
оду незаустављиво је „газио“ ка вишим
такмичарским категоријама, да би се од
сезоне 2017/18. - пуних пет сезона, уста
лио као члан Војвођанске лиге – Југ, са
здравом спортском амбицијом да се у
догледно време „докопа“ српсколига
шког ранга. Поједине утакмице у Дивошу
и допадљиву игру домаћих играча
посматра и више од 400 гледалаца, од
којих многи долазе са стране. Добре
познаваоце фудбалских прилика не тре
ба да чуди што су поједине колеге нови
нари овај клуб упоредиле са енглеским

У

„Лестером“ који је пре неколико сезона,
„пробивши“ се до Премијер лиге, неоче
кивано освојио ово најквалитетније лига
шко такмичење у Европи. Доказ да се
добра фудбалска прича из Дивоша при
лично раширила јесте и чињеница да су
дрес „Хајдука“ протеклих година носили
многи познати играчи, не само из овог
места и Сремске Митровице, већ и нека
дашњи прволигаши и репрезентативци
попут Весељка Тривуновића који је сво
јевремено играо за „Црвену звезду“,
многе домаће и иностране клубове.
Континуитет добрих резултата -  кажу
у овом клубу, лежи у чињеници да је ФК
„Хајдук“ у сваком погледу на „здравим
ногама“. Овде се јасно зна шта је чије
задужење, уз коректан однос управе и
играча клуба. У протеклих тридесетак
првенствених кола Војвођанске лиге
Дивошани су забележили 13 победа. До
саме завршнице били су на другој
првенственој позицији која им је изма
кла због неколико слабијих издања на

које је управа клуба моментално реаго
вала. У текућој првенственој паузи пла
нирају ангажовање новог тренера и
формирање тима који ће почетком јула
амбициозно кренути у припреме за нову
сезону.
– Протекле сезоне мало нам је фали
ло да уђемо у трећу – српску лигу, али и
даље имамо високе амбиције и желимо
да људима на нашем стадиону приказу
јемо првенствено добар фудбал. Не
знам из ког разлога смо „пали“ у другом
делу првенства. То се догодило и про
шле сезоне, па се надам да наредне
године нећемо дозволити тако нешто.
Лепа и велика ствар за овај клуб је
финале војвођанског купа које смо
недавно играли у Новом Саду. Ипак, ми
смо клуб из једног села, а одиграли смо
одличну утакмицу у којој смо имали мно
ге шансе и за тај један гол смо изгубили.
Мислим да се овде види добар рад свих
који су у клубу, јер знамо каква је ситуа
ција у сеоским клубовима и како је
тешко доћи до квалитетних играча. У
клубу имамо играче са различитих стра
на и мислим да су добри услови које
пружамо најбоља позивница за играње
у „Хајдуку“. Публика радо долази да
ужива у фудбалу на нашем стадиону
који има све услове као и стадиони мно
гих већих клубова. У редовима наших
омладинаца углавном су фудбалери из
Сремске Митровице, а ми смо фактички
једини клуб са подручја Митровице који
је био најбољи у својој омладинској
лиги. Свакако ћемо настојати да се поја
чамо за наредну сезону, тако да ћемо из
садашње екипе омладинаца, пет или
шест играча превести у сениорски тим,
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Иза нас је сјајна сезона
У клубу из Дивоша наступа у групи
момака из Сремске Митровице са који
ма је својевремено учио прве фудбалске
кораке. Иако је већина младих играча
тренутно обузета закључивањем школ
ских оцена, наступ у екипи „Хајдука“
прихватају озбиљно и са задовољством,
што се може закључити из Николине
изјаве после утакмице са „Инђијом“.
– Дефинитивно је иза нас сјајна сезо
на са пуно успеха и лепих ствари. Није
можда крунисана баш на начин како смо
замишљали, али то је спорт. Живот иде
даље и мислим да ће бити још много
мечева и да је поента да не можеш увек
да победиш. Мислим да резултат против
„Инђије“ од 7:0 није објективан и пока
затељ нашег квалитета, већ смо лоше
ушли и утакмицу и касније „пали“. Не
треба да будемо тужни јер знамо колико
смо се трудили целу сезону и сматрам
да је и ово на неки начин успех. Ина
че атмосфера међу нама играчима је
одлична а услови за рад су фантастич
ни. Овде су услови толико добри да је
сјајно тренирати и играти у овом клубу,
каже омладинац „Хајдука“ Никола Мар
тиновић.
па се надамо још бољим резултатима,
каже Недељко Антонић некадашњи
играч и председник ФК „Дивош“.
Према речима председника Антонића,
могућу тајну клупског успеха предста
вља добра атмосфера која постоји међу
играчима у самој свлачионици.
о нам је потврдио и Бојан Вуковић,
тренер омладинског тима, некада
шњи играч „Срема“ „Подриња“,
„Обилића“ и „Вождовца“ који је у тренер
ским водама пуних осам година. Постоји
могућност да ових дана тренер Вуковић
буде прекомандован у сениорски тим
„Хајдука“. Његови изабраници поражени
су протеклог викенда на свом терену у
бараж утакмици против екипе ФК „Инђи
ја“, примивши чак седам голова, али је

Т

Тренер Бојан Вуковић (десно) и омладинац Никола Мартиновић

екипа из Инђије на стадион у Дивошу
дошла као фаворит са знатно широм
селекцијом квалитетних играча из вишег
такмичарског ранга. Домаћинима је
била потребна победа од најмање два
гола разлике. Правила су, на жалост
предвидела да првопласирана екипа
Друге омладинске лиге Војводине не
иде директно, већ мора да одигра бараж
за улазак у вишу лигу. У својој такмичар
ској лиги, омладинци из Дивоша забеле
жили су тринаест победа и свега три
пораза.
– Ми смо успели да за кратко време - 
од прошлог лета, направимо добру
омладинску екипу која је током читаве
сезоне играла леп и допадљив фудбал
по чему смо били препознатљиви. Игра

ли смо на посед и континуирани напад
па смо на такав начин успевали да дође
мо до реализације и голова. Са момци
ма из Сремске Митровице и околине
направили смо лепу фудбалску дружину
и надам се да ће они постати будућност
овог клуба као спој младости и искуства.
Што се тиче завршне бараж утакмице са
„Инђијом“ могу да кажем да смо изгуби
ли од боље екипе из вишег ранга која је
и тамо играла битну улогу, рекао је
Бојан Вуковић, тренер омладинаца „Хај
дука“.
Никола Мартиновић је један од омла
динаца који је учествовао у освајању
Друге војвођанске омладинске лиге и
завршним бараж утакмицама.
Дејан Мостарлић

БАРАЖ ЗА ПОПУНУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

„Железничар“ бољи у првој утакмици
ФК „Железничар“ Инђија- ФК „Шајкаш 1908.“ Ковиљ 3:1 (2:1)
ФК „Железничар“ Инђија: Благоје
вић, Грковић, Бранк овић, Боснић
(Љубинковић), Нинић, Вучковић (Јерко
вић), Трбовић, Суџум, Дубајић, Караћ
(Мркела), Лукач (Соколовић)
ФК „Шајкаш 1908.“ Ковиљ: Мандић,
Гојков, Павков, Алимпић, Карас, Коту
љач (Панић), Станковић (Живанов),
Веселиновић, Николаш (Ковачевић),
Играчев (Милановић).
Пред око 1000 гледалаца на Градском
стадиону у Инђији одиграна је прва утак
мица баража за попуну Војвођанске
лиге између домаћег „Железничара“ и
„Шајкаша 1908.“ из Ковиља. Меч је про
текао у доминацији домаћих чему све
дочи и резултат на крају сусрета, 3:1.

Први гол виђен је у 11. минуту утак
мице. Центаршут Карача, а пред голом
најбоље се снашао Лукач који постиже
гол за вођство „Железничара“. Гости су
изједначили у 36. минуту сусрета. Коту
љач на најбољи начин кажњава неод
лучност домаће одбране. Прецизан
шут и лопта завршава иза леђа Благо
јевића, 1:1. Гости су ипак успели на
одмор да оду са голом предности.
Лукач је опет затресао гол „Шајкаша“ у
43. минуту након велике гужве пред
голом Мандића.
Домаћи су своју играчку надмоћ
показали и од самог старта другог полу
времена. Већ у 47. минуту Вучковић је
проиграо Караћа али ова акција није

завршена голом. Нешто касније Трбо
вић је у идеалној прилици, али није
стигао на убачену лоту. Веома добру
прилику пропушта Вучковић у 57. мину
ту меча. Лукач проналази Вучковића,
који је у идеалној позицији, али после
његовог одуговлачења, фудбалери
„Шајкаша“ отклањају опасност. Коначан
резултат утакмице поставио је Соколо
вић у 90. минуту меча. Овај играч успео
је да побегне гостујућој одбрани, усле
дио је шут у сам угао гола Мандића за
коначних 3:1. Да ли ће победа од 3:1
бити довољна за „одлучујући искорак“
ка Војвођанској лиги – Југ, знаће се
после узвратне утакмице у Ковиљу.
М. Ђ.

M NOVINE

22. JUN 2022.

39

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Ветар промена
Последњих година сведоци смо
великих промена које трпе правила
фудбалске игре. Временом се појави
ла потреба да се нешто мења. Еволу
ира све живо на свету, па како неће и
фудбал. Главни покретач промена је
напредна технологија која је омогући
ла контролу игре каква раније није
била могућа. Највећи помак је иза
звао ВАР систем, којем је било
потребно неколико година да се уста
ли у главним токовима фудбалске
игре. Сада је већ заступљен у већем
делу света.
Најновија вест стиже нам из Холан
дије, тачније холандске друге лиге. У
сезони 2023 – 2024. биће тестиран
низ нових правила, која на први
поглед делују крајње бизарно за све
љубитеље лоптања.
Аут ће се изводити ногом. Правило
које већ постоји у малом фудбалу,
суштински би изменило игру и тактич
ку поставку. Даље, из прекида се
може кренути дриблингом. Крајње
занимљива идеја. За жути картон ће
се летети из игре на пет минута и
биће летеће измене. Правило које се
лично мени највише свиђа јесте да се
утакмица игра два пута по пола сата и
да се штопује време код прекида.
Свакако да би на тај начин било спре
чено глуматање, ваљање по терену и
задржавање времена од стране еки
пе која води.
Идејни творац ових револуционар
них правила је чувени Професор
Арсен Венгер. Заједно са неким бив
шим ведетама фудбалске игре, он
већ годинама уназад предлаже про
мене које би унапредиле игру и спа
силе је од пасивности. Свакако да би
све ово изазвало тектонске пореме

Игра по Венгеру
ћаје на фудбалској сцени, те није
реално очекивати да нека од ових
правила буду усвојена у догледно
време.
Треба споменути и вест да је ФИФА
послушала предлог који је наводно
дао наш селектор Пикси, па ћемо на
Светском у Катару имати репрезента
ције које у својој експедицији броје 26
играча уместо досадашњих 23.

Напад на злато
Прошле недеље је Србијом, али и
Европом, одјекнула вест да је Никола
Јокић потврдио своје учешће на пред
стојећем Европском првенству у
кошарци, које се игра у септембру.
Кладионице су брже – боље похитале
да нашу селекцију метну на место
првог фаворита за освајање злата. И
не може им се ништа замерити, с
обзиром на то да је двоструки уза
стопни МВП најјаче лиге на свету
решио да се појави на турниру у дре
су Србије.
Овога пута, на клупи наше селекције
је прекаљени ас Светислав Пешић.
Биће занимљиво видети како ће осми
слити игру око Џокера. Наравно, није
дан други сценарио не долази у обзир
када у екипи имате такву громаду.
Сале Ђорђевић је ономад омануо са
Јокићем на позицији крила, и претрпео
тешке критике након неуспеха на Свет
ском првенству у Кини. Чека нас тур
нир на којем би, узевши у обзир окол
ности, све сем злата било неуспех.

Један позив мења све
Ако некоме није било јасно зашто се
Жељко Обрадовић вратио у Партизан,
сада му је коначно јасно. Црно – бели
су добили и званичан позив од Евро

лиге за наредну сезону. Да ли је неко
стварно веровао да ће се Жоц задово
љити учешћем у Еврокупу две године
за редом? Па није зато дошао. Нарав
но, није он тај који одлучује, али треба
имати у виду његов огроман углед у
кошаркашком свету. Ту су се и посло
жиле коцкице, с обзиром на то да је
руским тимовима до даљњег забра
њено учешће у европским такмичењи
ма. Свакако да су људи из Евролиге,
када су одлучивали о позивницама,
знали да је негде тамо и најбољи
кошаркашки тренер у историји и да је
штета немати га у најелитнијем такми
чењу.
Да будемо јасни, Партизан је заслу
жио ово. Не због тога што је био други
у АБА лиги, а посебно не због тога што
је одбио учешће у завршници првен
ства Србије. Заслужио је зато што је
клуб са огромном традицијом и арми
јом навијача. Ако томе додамо и Обра
довића на клупи, нема сумње да Евро
лига много добија њиховим учешћем.
Сада имамо два представника у нај
јачем европском кошаркашком такми
чењу. У наредним месецима, гореће
медији и друштвене мреже, а навијачи
ће жељно ишчекивати објаве о новим
појачањима за наредну сезону. Остаје
само нејасно како ћемо организовати
дерби ова два тима у Евролиги, узев
ши у обзир шта се до јуче догађало на
терену и трибинама. Можда би било
добро поставити онај плексиглас око
терена, као у хокеју, па да хорде рас
памећених „навијача“ не могу да доба
це до судија и противничких играча.
Ипак, Евролига свакако неће толери
сати испаде навијача, па нам остаје да
се надамо да ће се и једни и други
дозвати памети. Па да уживамо у
врхунској представи. Земља кошарке
је то заслужила.   

Општина Рума
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађење
22400 РУМА

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поступајући по захтеву носиоца пројекта “Мелтал”
д.о.о. Рума, Владимира Назора бр. 98 Рума, за одлучива
ње о потреби процене утицаја на животну средину пројек
та “Постројење за управљање неопасним отпадом ( скла
диштење и третман неопасног отпада)” на к. п. 6854/1 КО
Рума, Општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење
је увидом у достављену документацију уз Захтев и по
спроведеном поступку разматрања Захтева утврдило да

је за предметни пројекат потребна израда студије о про
цени утицаја на животну средину о чему је одлучено
Решењем бр. 501- 41/2022- IV-04  од 13.06.2022. године.
Против овог решења заинтересована јавност може да
изјави жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и
заштиту животне средине, Нови Сад, путем овог органа,
у року од 15 дана од дана објављивања овог обавеште
ња.
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Цврчак и мрав,
или зашто више волимо
да идемо на море
него да беремо кајсије

ролетос сам читала у дневним
новинама да Грци овог лета оче
кују 900.000 туриста из Србије.
Запитала сам хоће ли икога остати у
овој државици без мора током лета за
које неки прогнозирају да ће бити
паклено. Јер, не иду сви баш у Грчку,
иде наш све и у Црну Гору, и шта ја
знам куд све не. Испада да нас очекује
егзодус на југ, пут пешчаних плажа,
лежаљки, топлог, сланог мора, палми
и залазака сунца ... Ма, лепо је на
мору. Има, није да нема, намћора, који
све негирају, па чак и уживанцију на
мору. Али они су мањина. Већина
народа воооли да се купа у мору. Било
је тушта и тма разних песмица о томе
како ћемо ићи на море, то је било
некако ултимативно, што би данас
рекли. Нис’ био на мору? Па ди с’ био?
Певао је о томе Вајта (Пичим, пичим,
пичићу и на море стићи ћу), Забрање
но пушење (Пишоња и Жуга), група
Горди (Овог лета ћу да идем на море),
а хип – хоп група „Крушевац гето“ ме је
оборила са ногу. То је за антологију.
Има ту мало и до короне и изолаци
је, све нам је било недоступно, заже
лели смо се, па сад ко велимо, дај док
опет нису забаталили границе, а ни
ово са Украјином не мирише на добро,
ко зна шта све може бити. Него, хајде
да се ми мало осолимо, а после шта
нам Бог да.
Председник нам је очајан што у
толиком броју „одилазимо“ пут Средо
земља. Каже да ћемо се сутра кајати,
нека нас, нека. Каже да смо лакоми
слени и да не схватамо колико је ситу
ација озбиљна. Све је он човек у пра
ву. И кајаћемо се кад спискамо све на
Халкидикију, и лакомислени смо и ко
зна чиме ћемо платити ту топлу воду
на зиму, али председник заборавља
да нама спаса нема, али да пропасти
нећемо. Тако је говорио политички
идол многих на овим просторима, па и
идол нашег председник а, Никола
Пашић.
И шта бисмо уопште требали да
радимо на годишњем одмору? Прет
постављам да би било идеално да на

пример годишњи одмор проведемо у
берби трешања, кајсија или неког дру
гог сезонског воћа. Ем бисмо заради
ли, ем бисмо били физички активни,
ем бисмо уштедели, ем бисмо поцрне
ли. Шта ћеш лепше. Читам наслов у
новинама „кожа гори, муве гризу, ал’ је
лепо када те исплате“. Ма шта лепо,
прелепо. Калифорнија. Три хиљаде на
дан. А ту је дан баш дан, а не до три.
То вам је као у „Топ листи надреали
ста“ кад питају оног несрећног рудара

Председник нам је оча
јан што у толиком броју
„одилазимо“ пут Средо
земља. Каже да ћемо се
сутра кајати, нека нас,
нека. Каже да смо лако
мислени и да не схвата
мо колико је ситуација
озбиљна. Све је он
човек у праву. И кајаће
мо се кад спискамо све
на Халкидикију, и лако
мислени смо и ко зна
чиме ћемо платити ту
топлу воду на зиму, али
председник заборавља
да нама спаса нема, али
да пропасти нећемо
из Какња (рецимо) како пос’о, како
плата. А он сав поносан каже, ма јест’
тешко, јест’ да се ради и суботом и
недељом, јест’ да су услови рада
немогући, али брале мој, сваког првог
ја метнем 800 кека у џеп. Па се све
руком удара по џепу радничке блузе и
показује. Тих „800 кека“ је било, ако се
добро сећам, тада као данас рецимо
20.000, мање од минималца. Али, то је
била зајебанција, то је била „Топ листа
надреалиста“. Ови бре озбиљно пишу

како муве гризу, кожа гори, ал’ певаш
кад добијеш три хиљаде и одеш кући
поломљен. Добро, можда не баш
поломљен, али ошамућен од сунца  
свакако.
Признајем да сам оматорила и оки
лавила и да не бих могла у неком воћ
њаку на сунцу да проведем више од
сат времена. Али, има младог здравог
света коме то није проблем. Али, ти
млади и здрави и највише срљају на
то море. Дао им председник два пута
по сто евра, доста за неки ласт минут.
И ко му крив онда. А било би лепо да
живаљ млади мало нешто и заради.
Три хиљаде на дан, па ти види брајко
мој. Број дана годишњег одмора, или
распуста, плус суботе и недеље, пута
три хиљаде. Рачунајте. Стварно Кали
форнија. Мислим да би председник
био поносан када би имао такав народ.
Нарочито омладину. Онда не би морао
да брине за нашу будућност. То би
била права протестантска радна етика
на делу. Али џабе, нисмо ми проте
станти. Ми смо људи хедонисти. И
нисмо ми измислили басну „Цврчак и
мрав“. Ми смо се само добро зезали
на рачун мрава, а са цвчком смо се
поистоветили. То је наш алтер его.
Млади цврчкићи би само „кока кола,
марлборо, сузуки“, а ми матори цврч
кови не баш дискотеке, али „гитара,
бузуки“, може комфорно. Сви воле
сунце, али не у неком шљивику. И сви
воле топлу воду, али не из бојлера.
ако да може председник да грми
колико хоће, Срби иду на море. А
шта ће бити на јесен, живи били
па видели. Уосталом, јесен је далеко.
Треба видети шта ћемо са летом, које
календарски управо почиње.
И на крају, ја прошле недеље писах
о хипотетичком „кврц“ у компјутерским
системима, кад оно стварно „кврц“ у
Републичком геодетском заводу. Пао
сајт РГЗ, колапс, нотари не раде, нико
не може да овери уговор. Да л’ је
хакерски напад или је обично „кврц“ за
сада се не зна. Да вам кажем „мислите
о томе“ беспредметно је. Ви се веро
ватно већ пакујете за море.
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.

