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УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРА ДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Домаћинско пословање

Редакција М новина расписује

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).

Детаљ са седнице

Заменик градоначелнице је похвалио Градску управу за буџет и локални економски развој, која је саставила завршни рачун, као и остале Градске управе које
су претходне године економично и домаћински пословале, како додаје, уз остварење свих планом зацртаних активности
Већином одборничких гласова
усвојена је Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица
за 2021. годину, на 22. седници Скупштине града, која одржана у четвртак
30. јуна. Исказан је суфицит у износу
од 103.307.000 динара. Заменик градоначелнице Сремске Митровице,
Петар Самарџић, рекао је да таква
ситуација указује на рационално
располагање и потрошњу буџетских
средстава.
– Консолидовани приходи и примања остварени су на нивоу од 91,4

одсто од планираних, са највећим
учешћем у структури прихода на
зараде, а то је готово половина укупног прихода буџета града. На расходној страни издаци су реализовани на
нивоу од 88,51 одсто од планираних,
што указује на одлично и економично
пословање, планирање и програмирање и одличну реализацију буџета,
изјавио је Самарџић.
Заменик градоначелнице је похвалио Градску управу за буџет и локални економски развој, која је саставила завршни рачун, као и остале Град-

Усвојени извештаји о раду
јавних предузећа
Митровачки парламент је већином одборничких гласова усвојио
и извештаје о пословању јавних
предузећа и буџетских корисника
из области културе, спорта и туризма за 2021. годину. Јавно предузеће „Срем гас“ је прошлу годину
завршило са добити, а усвојеном
одлуком ће нераспоређена добит
од 96.615.341 динара бити равномерно распоређена у резерве
предузећа и за уплату јавних прихода. Јавно комунално предузеће
„Водовод“ ће нето добитак у изно-

су од 543.655 динара распоредити у целости на покриће губитка
из ранијих година, од 15.740.205
динара, који је настао на основу
актуарског обрачуна резервисања
за отпремнине. Прошлогодишња
нераспоређена добит Јавно комуналног предузећа „Комуналије“ у
износу од 515.499 динара распоређује се тако што 50 одсто остаје нераспоређено, према одлуци
предузећа, а друга половина биће
уплаћена на рачун оснивача, односно Града Сремска Митровица.

Петар Самарџић

ске управе које су претходне године
економично и домаћински пословале, како додаје, уз остварење свих
планом зацртаних активности.
– На консолидовани финансијски
извештај завршног рачуна буџета
града Сремска Митровица за 2021.
годину, екстерна ревизија је дала
мишљење са резервом. Резерва
је дата из разлога што радове на
Основној школи „Јован Поповић“ требало би пренети из припреме у употребу и допунити податке на основним средствима везаним за катастарску парцелу, односно површине
објеката и земљишта. То је тренутно
у току, а евиденцију и припрему води
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, додао је Петар
Самарџић.
Из свега наведеног, Самарџић је
закључио да завршни рачун буџета Града за 2021. годину може да се
оцени одличном оценом.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

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

М

Фашизам није рођен
у својој родној кући

еђу нама нема много оних који се
у протекла четири месеца нису
запитали да ли би нам било лак
ше ако уведемо санкције Русији и при
дружимо се једноумном вриштећем про
глашавању Русије фашистичком немани
нашег времена. Све што нам се десило
почев од западњачког размонтирањa
Југославије, потпаљивања грађанског
рата, бомбардовања Србије и отимања
Косова па до данашњих удара на Репу
блику српску, указује да бисмо само били
потапшани по рамену и додатно прити
снути за „наше добро”.
Западњачка једноумна мржња против
Русије није се примила из некакве фаши
стичке природе западњачких народа, јер
су и у западњачким људским природама
добро и зло размештени сразмерно као и
у природама припадник а незападних
народа, већ што је кроз медијски инже
њеринг у западњачког човека инсталира
на представа да се фашизам из Хитлеро
вог политичког потомства уселио у Русе,
па је сада НАТО преузео свети посао из
познате епизоде Христових чуда, у којој
Спаситељ изгони ђавола из запоседну
тих и допушта му да се усели у свиње,
али свиње нагони да се стрмоглаве са
литице у море. Само што Руси неће бити
нагоњени на литице Црног или неког дру
гог мора већ на литице Историје са којих
је стрмоглављивање дефинитивно.
Гле чуда, из политичких потомак а
Хитлера у Босни фашизам је сам побе
гао, замислите где, у Србе, и сада стану
је у Србији и Републици српској, што
потврђује геноцид у Сребреници. Испада
да Спаситељ није ни морао да суновра
ћује недужне животиње са литице у смрт,
могао је само да их смочи у плићаку и
тако елиминише зло.
У тексту у „Њујорк тајмсу“ („Треба то да
кажемо, Русија је фашистичка“) америч
ки историчар Тимоти Шнајдер налази да
фашизам никада није поражен као идеја,
као култ ирацион
 алности и насиља, није
могао да буде побеђен као аргумент. „Тек
на ратиштима Другог светског рата
фашизам је побеђен. Сада се вратио – и
овога пута, земља која води фашистички

рат уништења је Русија.“
Амерички конгресмени и сенатори нису
задовољни чак ни оволиком слободом
пристрасног историчара. У Конграсу САД
23. јуна одржала је састанак Комисија за
безбедност и сарадњу у Европи (ОСЦЕ)
и врло озбиљно расправљала о „деколо
низацији Русије“. Комисија, коју иначе
чине девет чланова Представничког
дома америчког конгреса, девет чланова
америчког Сената и по један члан из
Стејт департмента, Министарства одбра
не и Министарства трговине, закључила
је да је неопходна деколонизација Русије
и реинтерпретација њене историје да би
јој се допустило да опстане у њеним
садашњим границама.

Фашизам није настао на
Западу него у Русији, а из
полит ичк их
потомак а
Хитлера у Босни фаши
зам је сам побегао, зами
слите где, у Србе, и сада
станује у Србији и Репу
блиц и
српс кој,
што
потврђује геноцид у Сре
бреници
Преведено на језик који сви разумеју,
Руска федерација мора да се поцепа и
ретроактивно, укључујући најмање Други
светски рат, прогласи освајачком и фаши
стичком.
Амерички новинар Фил Батлер изве
штава о овом састанку и згрануто каже
да је његова влада практично јавно при
знала да свим силама ради на пропасти
Русије, па изгледа невероватно да и
даље има оних који не разумеју зашто
Руси толико зазиру од утицаја НАТО-а у
Украјини. „Да будем кристално јасан“,
каже Фил Батлер, „ови људи не могу се
просто описати као будале, па чак ни као
обманути зилоти. Они чак нису ни зли,
макар према класичној дефиницији тог

појма. Ако погледате њихов сусрет
на Јутјуб каналу Комисије, сигуран сам
да ћете се најежити, баш као што сам се
и ја најежио кад сам видео гранитну
самоувереност њихових наратива. Ова
блебетала не разумеју суштину ниједног
проблема, они су просто монтирани да
буду лутке.“
Ако украјинска све слабија војска не
успе својим погибијама да замори руску
војну машинерију и тако олакша потоњи
посао НАТО-у, остаће бар геноцид. Да,
добро сте разумели: геноцид је један од
циљева украјинског руководства, не у
смислу да га само почини, ако то већ није
постигло пре 2014. над етничким Русима
у Донњецкој и Луганској народној репу
блици, већ да омасови погибију сопстве
ног народа до размера које Путину гаран
тују оптужбу за геноцид. Ако то Зеленски
постигне, онда има изгледа да после
потпуног слома народа и државе туче
Русе на суђењу за геноцид. Ако постиг
немо геноцид, нисмо сасвим изгубили
рат. После ћемо Путина одвести у Хаг и
наслађивати се његовим милошевићев
ским мрцварењем све до његовог бек
ства из затвора на онај свет.
ошњаци у БиХ нису успели ратним
средствима да маргинализују Репу
блику српску, па су од мира по Деј
тонском уговору, координирано са Запа
дом, покренули локални хладни рат про
тив Републике српске, у коме се преко
наратива о геноциду, бесумње искреира
ног на Западу, оспорава легитимност
српског ентитета.
Није лако ни побројати све резолуције
„демократског света“ о злочину у Сребре
ници које циљају да се Републици српској
као геноцидној и фашистичкој творевини
одузме дејтонска легитимност којом она
кочи улазак БиХ у НАТО. Најважнију од
свих „сребреничких“ резолуција, која и
Србији и Републици српској натура одго
ворност за научно оспорени геноцид,
блокирају у Савету безбедности управо
Руси, којима се „реинтерпретацијом“
историје Другог светског рата, управо
предузете у Америчком Конгресу, гаран
тује преименовање у фашисте!

Б
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Сад се види ко како ради

Сећам се кад сам био дете да је принос пшенице био по 600
или 700 килограма по једном јутру. Сада на неким парцелама
принос је око шест тона по јутру, а на две парцеле које се нала
зе у другом атару, око 3,7 тона, каже Петар Игрић из Великих
Радинаца
Прошле седмице је почела
жетва пшенице и у атарима
Сремске Митровице. Пољо
привредне машине су у
пољима, а ратари се надају
добрим ценама. Сетву је ове
године обележила висок а
цена инпута, а остаје да
видимо шта ће се догодити
док падну и последњи отко
си.
Петар Игрић, пољопри
вредник из Великих Радина
ца каже да су на различитим
парцелама и приноси друга
чији. Негде су одлични, а
негде просечни.
– Сад се добро види како
ко ради и шта ради, какви су
произвођачи и колико ко ула
же. Пшеница је постала врло
захтевна. Сећам се кад сам
био дете да је принос пшени
це био по 600 или 700 кило
грама по једном јутру. Сада

на неким парцелама принос
је око шест тона по јутру, а на
две парцеле које се налазе у
другом атару, око 3,7 тона. То
ми скида просек, али тако је
како је. Ове године имам
посејану пшеницу на 60 јута
ра. Пшеница се некада није
штитила, него посејеш, дође
жетва и то је, што је, објаснио
је Петар Игрић.
Међутим, добри резултати
односно, приноси, данас се
остварују због квалитетније
обраде земље и третирања
биљак а, али то и кошта
више, сматра наш саговор
ник.
– Морају да се употребља
вају инсектициди, пестициди,
фунгициди, а све то редом
мора да се задовољи, јер се
појављују разне болести.
Што се тиче основне обраде
земље, доста људи практику

Задовољавајућ принос
Жетва пшенице се приво
ди крају, а застоја нема на
територији Срема за коју је
надлежна митровачка Пољо
привредна служба. Како нам
је тамо потврђено, приноси
се крећу од пет до осам тона
по хектару. С обзиром на

неповољне агроек ол ошке
услове током пролећа и на
смањену употребу азотних
ђубрива у прихрани пшенице
на великом броју парцела,
приноси су ипак задовоља
вајући, кажу у Пољопривред
ној стручној служби.

је да мало истањира, па
посеје. Најбоље би било кад
би се орало. Моје домаћин
ство је пшеницу посејало на
соју, али нисмо задовољни.
Јесте да је лакше, на време
се обради и посеје, међутим,
неки хербициди који се кори
сте за соју имају продужено
дејство, па имам утисак да
касније смање принос пше
нице. Тако да је план за
наредни период да се пшени
ца посеје тамо где је био
кукуруз. Што се тиче прихра
не и ђубрива, прихрањујем
са 200 килограма урее по
јутру, такође и фолиарним
ђубривом. Ова година је

Петар Игрић

била солидна, јер пшеница
углавном избегне вис ок е
температуре у јулу и августу,
које ће вероватно погодити
кукуруз и соју, каже Петар
Игрић.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

У Руми пожњевено
преко 60 одсто површина
Жетва пшенице на подруч
ју које покрива Пољопри
вредна стручна служ ба
Рума, а то су општине Рума,
Ириг и Инђија, започела је
20. јуна.
Хлебно жито је скинуто са
преко 60 одсто засејаних
површина, уз просечан род
од 6,5 тона по хектару. При
носи се крећу у распону од
3,5 па до 9 тона по хектару.

- Такав распон је последи
ца различите количине пада
вина током вегетације, раз
личитог квалитета земљи
шта, као и примењене агро
технике. Жетва јечма је ско
ро привредена крају и код
ове културе просечан род
износи 6,5 тона по хектару –
каже Горан Дробњак, струл
ни сарадник у ПСС Рума.
С. Џ.
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МИТРОВАЧКА ДЕЛЕГАЦИЈА ЗА ВИДОВДАН У ГРАЧАНИЦИ

Очување традиције и неговање
односа
Делегација Града Сремска Митровица,
на челу са замеником градоначелнице
Петром Самарџићем, Видовдан је про
славила и обележила на Косову и Мето
хији.Митровачка делегација је у оквиру
„Видовданских свечаности“најпре прису
ствовала Видовданској свечаној седници
ПО Града Приштина – Општина Грача
ница и „Видовданском песничком бде
нију“ уочи Видовдана, а потом и Светој
архирејској литургији у манастиру Гра
чаница и парастосу косовским јунацима
на Газиместану, које је служио Његова
Светост Патријарх српски господин Пор
фирије, заједно са Његовим Високопре
освештенством Митрополитом црно
горско-приморским Јоаникијем и још 13
епископа.Такође, Митровчани су прису
ствовали и „Видовданским свечаности
ма“ у месту Велико Ропотово, на позив
челника општине Ранилуг. На обе свеча
ности наступио је хор „Полифоника“ из
Сремске Митровице. Поводом посете је
по повратку у Градској кући у Сремској

Посета Косову и Метохији на Видовдан

Митровици 1. јула одржана конференци
ја за медије.
– Ову посету Косову и Метохији смо
искористили за још једну хуманитарну
акцију, поделивши око 100 пакета гарде
робе најмлађима у Грачаници, у сарад
њи са удружењем „Мајка девет Југови

КОНКУРС АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
НАМЕЊЕН УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

ћа“. Вођа ове мисије је као и претходних
година био Драган Божић, председник
Месне заједнице „Блок Б“. Желео бих да
се од срца захвалим нашим домаћинима
из Грачанице на пријему и гостоприм
ству, изјавио је заменик градоначелнице
Сремске Митровице Петар Самарџић.

ПОТРОШЊА ВОДЕ СВЕ ВЕЋА:
АПЕЛ ИЗ МИТРОВАЧКОГ „ВОДОВОДА“

Средства за развој
руралне економије

Рационално
трошити воду

Агенција за рурални развој гра
да Сремска Митровица расписала
је Конкурс за доделу бесповрат
них средстава за финансирање
активности удружења грађана у
2022. години у области руралног
развоја и пољопривреде. Конкурс
је намењен реализацији програм

Талас изузетно високих температура ваздуха донео
је драстично повећање потрошње воде у Сремској
Митровици и насељеним местима Града. Она на днев
ном нивоу сада износи 420 литара воде у секунди,
што је за 40 процената више од редовне потрошње.
Најкритичнији део дана, такозвани шпиц потрошње је
између 19 и 22 сата.
И поред апела за рационалном потрошњом воде,
примећено је да се вода за пиће коју испоручује срем
скомитровачки Водовод ненаменски користи. До сада
се то односило на прање дворишта и пољопривред
них машина, заливање травњака, воћњака, повртар
ских култура, а сада све чешће и за пуњење базена
и слично. Препорука је да се за ове намене користе
алтернативни начини употребе воде.
И овом приликом, упућујемо апел потрошачима да
рационално користе воду и то само за пиће, одржава
ње личне хигијене и основне животне потребе. Свако
друго неконтролисано коришћење воде може да угро
зи стабилност и квалитет водоснабдевања.

Душица Павловић

ских активности удружења и отво
рен је до 29. јула.
– Укупан износ средстава који је
предвиђен за доделу путем кон
курса је милион динара. Ово је
већ познат конкурс нашим сугра
ђанима, годинама им помажемо, а
средства се могу утрошити, изме
ђу осталог за покри
вање трошкова заку
па, набавке опреме...
У правилнику су наве
дени сви критеријуми,
а заинтересовани то
могу прочитати на
нашем сајту или доћи
лично у просторије
Агенције за рурални
развој, да се распита
ју и добију помоћ око
припреме документа
ције, рекла је Душица
Павловић, в. д. дирек
тора Агенције за
рурални развој.
Сврха конкурса је
разв оје
локалн е
руралне економије,
кроз унапређење при
марне производње и
прерађивачке делат
ности.
А. П.

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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ДЕЦА ИЗ БРАТСКОГ ГРАДА ПРИЈЕДОР БОРАВИЛА У ИНЂИЈИ

Седам дана за упознавање Инђије

После вишедневне посете
делегације Града Приједо
ра братској општини Инђи
ја, почетком прошле недеље
у Срем су стигли и ђаци из
овог босанско-херцеговачког
града. Њих су другог дана
боравка у Инђији угостили
представници те сремске
општине председник Скуп
штине општине Инђија Ђор
ђе Димић, шеф кабинета
председника општине Инђија
Немања Милојевић и дирек
тор Туристичке организације
општине Инђија Милан Бого
јевић.
– Веома смо срећни јер је
наше братимљење донело
низ активности које се одви
јају већ од самог момента
потписивања Меморандума.
Наша деца су зимус бора
вила у Приједору а сада је
дошло време и да се деца из
овог града упознају са Инђи
јом. Наставићемо да негујемо
и развијамо добре односе са
нашом братском општином,
на задовољство обе стране.

Пријем деце из Приједора у згради Општине Инђија

Кренули смо од спровође
ња активности које обухва
тају децу како би та, будућа
пријатељства, остала за цео
живот, истакао је председник
Скупштине општине Инђија
Ђорђе Димић.
Деци Приједора је припре

мљен седмодневни едукатив
но - забавни програм током
којег су имали прилику да
обиђу знамените локације у
Инђији и околини.
Иначе, споразум о брати
мљењу два града потписан
је у фебруар
 у прошле године

а у међувремену је неколи
ко спортских екипа из Инђије
боравило на турнирима и при
премама у Приједору а почет
ком године најбољи осмаци
основних школа Инђије посе
тили су овај град у Републици
Српској.
М. Ђ.

УЧЕСНИЦИ ТРКЕ МИРА НАПРАВИЛИ ПРЕДАХ У ИНЂИЈИ

Сви су људи једна породица

Учесници овогодишње Трке
мира из десет земаља бора
вили су на кратко и у Инђији.
Они су направили предах у
Келтском селу у понедељак,
27. јуна, где су их дочека
ли представници Општине
Инђија. Бакља мира коју носе
учесници, а која симболизу
је људску тежњу за лепшим
и срећнијим светом, на неко
време нашла се у рукама
Живана Живановића, заме
ника председника Скупштине

општине Инђија, који је био
домаћин учесницима трке.
– Поносни смо што смо
дочекали и угостили учеснике
Трке мира и што смо део гло
балне манифестације. Жели
мо са овог места да пошаље
мо поруку мира целом свету,
да покажемо како и Инђија
учествује у томе. Наша пору
ка је да сваки појединац може
променити нешто у свету али
да личним примером мора то
и показати, рекао је Живан

Учесници Трке мира у Келтском селу

Живановић, заменик пред
седника СО Инђија.
Трка мира установљена
је 1987. године као глобал
на спортска манифестација
посвећена миру, хармонији и
пријатељству међу људима
и народима света без обзира
на њихову националну, расну,
верску или политичку припад
ност. Њена траса и ове годи
не пролази кроз све земље
Европе и кроз већину земаља
на свих шест континената.

Предраг Кнежевић, пред
седник Трке мира кроз Србију
подсетио је да се Трка мира
организује сваке друге године
и да су присутни учесници из
свих делова света.
–
Ове године пратимо
ток Дунава, који је прогла
шен Реком мира. Сваки дан
се мења број учесника, а у
Инђију нас је стигло 20-оро из
десет земаља, рекао је Кне
жевић и додао да је Народна
скупштина Србије генерални
покровитељ Трке мира кроз
Србију.
– Ми доносимо поруку да
смо сви једна породица као
и да је мир у нама, нашим
срцима. Ако имаш мир у срцу,
љубав, онда сви можемо
живети као једна породица,
без обзира одакле долазимо,
рекла је Жазиани, учесница
трке из Бразила.
Европски тим Трке мира
ушао је у нашу земљу из прав
ца Хрватске код Бачке Палан
ке, 25. јуна. На свом путу
кроз Србију, Трка ће пратити
ток Дунава који је ове године
проглашен Реком мира (Цве
том мира). Трка је изашла из
наше земље 2. јула и настави
ла свој пут кроз Бугарску.
М. Ђ.
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Други „Шангај фест“
окупио велики број младих

Мурали на Шангај фесту

Други „Шангај фест“ у инђијском насе
љу Шангај одржан је у петак и суботу, 1.
и 2. јула. Велики број младих Инђијчана
током два дана фестивала уживао је у
бројним активностима али и у доброј реп
музици у извођењу младих уметника.
На отварању наступили су Марта Бого
сављевић и Ђорђе Кадијевић а затим
је уледио и музички програм у знаку
популарних песама из 80-тих и легенде
поп музике Здравка Чолића. Нису изо
стале ни спортске активности. Другог
дана „Шангај фест“-а одигран је турнир
у баскету „3 на 3“ а након тога и такмиче
ње у брејкденсу. Током целог дана млади
уметници су сликали графите а вечер
њи део фестивала био је резервисан
за наступе реп састава „Сам и Нигор“ и
„Марлон Брутал“.
Иначе, „Шангај фест“ настао је сасвим
случајно. Планирано дружење неколико
пријатеља из „краја“ за пар дана прера
сло је у фестивал који је, први пут, орга
низован у истоименом инђијском насељу
крајем јуна 2021. године. Целокупну иде
ју покренули су Немања Ћеранић позна
ти редитељ који живи у Инђији, Дејан
Ивановић Wuper, уметник из Инђије и
творац култних графита и мурала, Срђан

Велики број младих присуствовао Шангај фесту

Ивановић Гига брејкденсер и Немања
Зубац.
Како је за медије истакао Зубац, један
од организатора фестивала, није било
озбиљнијих идеја и планова када је
настајао „Шангај фест“.
– Постојала је само идеја о томе да
нацртамо неки графит на улазу у насе
ље и тако обележимо наш крај – „Шан
гај“. Немања Ћеранић и ја смо кроз при
чу дошли на идеју како би било добро да
се окупи наше старо друштво из насеља,
Wuper исцрта графит са називом насе
ља а за то време остали испеку роштиљ,
попијемо неко пиће и тако се мало окупи
мо после дужег времена, рекао је Нема
ња Зубац један од покретача идеје „Шан
гај феста“.
Он каже да се дружење са другарима
из краја проширило идејом да осим црта
ња графита и роштиља одиграју и парти
ју баскета на легендарном терену у том
насељу, на коме су сви провели своје
детињство. Идеје су се рађале, једна за
другом, па је поред баскета одлучено да
се пушта и музика, и то хип хоп.
– Сви смо одрасли на тој врсти музи
ке. Прича је почела да се шири и идеја о
фестивалу је прерасла првенствену иде

ју окупљања старих пријатеља, али је и
остала у оквиру нашег друштва и наших
људи из насеља. После неког времена
смо ту нашу замисао назвали „Шангај
фест“, каже Зубац и додао да у Инђији
не постоји сличан фестивал па је , из тог
разлога, „Шангај фест“ од самог старта
био интересантан младима и ван њихо
вог насеља.
– Wuper је прихватио идеју да позо
ве цртаче широм Србије да учествују на
нашем фестивалу и две недеље пред
догађај кренула је логистика око саме
организације фестивала, присећа се
Зубац организације првог фестивала.
Иначе, захваљујући младом уметни
ку Wuper -у пред почетак овогодишњег
„Шангај фест“ – оцртана је и трафо ста
ница на теренима где је одржан фести
вал. Наиме, исцртани су мурали са чети
ри спортска тренутка која памти цела
Србија. Чувена пречка Мијатовића 1998.
године против Холандије, последње зла
то у кошарци на Светском првенству у
Индијанаполису пре 20 година, тројка
Теодосића у четврфиналу против Шпа
није на Светском првенству и гол Митро
вића против Португалије за пласман на
Светско првенство 2022. године. М. Ђ.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Усвојен завршни рачун буџета за 2021. годину

Завршни рачун буџета Општине Инђи
ја за 2021. годину усвојен је већином гла
сова на 22. седници Скупштине општи
не одржаној у четвртак, 30. јуна. Како је
образложио председник СО Инђија Ђор
ђе Димић, повећани су актива и пасива
за 100 одсто, а највиши ниво остварења
буџета по програмима забележен је у
здравственој заштити, средњем и пред
школском образовању.
– Ревизорска кућа је претходно при

хватила извештај и имали смо суфицит
од око 260 милиона динара, чиме може
мо да будемо задовољни када говоримо
о 2021. години, истакао је Димић.
На последњој седници СО Инђија, као
33. тачка дневног реда била је одлука о
престанку мандата директора ЈКП „Кому
налац“ и решења о именовању вршиоца
дужности директора истог предузећа.
Са функције је разрешен досадашњи
директор Душан Лемаић, а одмах затим

и именован на место в. д. директора ЈКП
„Комуналац“.
Осим поменутих одлука, одборници
СО Инђија усвојили су и предлог одлу
ке о изради Плана детаљне регулације
дела блока 38 у Инђији, као и предлоге
решења о давању сагласности на изме
не финансијских планова месних зајед
ница за текућу годину као и појединих
установа и организација чији је оснивач
Општина Инђија.
М. Ђ.
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ЕМОТИВНИ ДОЧЕК ОДБОЈКАШИЦА И БАСКЕТАША У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Светски, а наши!

Победници

Победнички тим на Светском школском првенству у одбојци чиниле су Уна Вајагић,
Ивона Лазовић, Милица Кесер, Марија Јовишић, Маша Лакићевић, Магдалена Шарац,
Сара Маринковић, Софија Ђекић, Лана Лепосавић, Каја Стјеповић, професорка Ива
на Марковић и директор Мирослав Марковић
Гимназија „Бранко Радичевић“ из Ста
ре Пазове, као најбоља у Србији, пред
стављала је нашу земљу на Светском
школском првенству у одбојци одржаном
у Бразилу, а из ове далеке земље брили
јантне девојке донеле су најсјајније
одличје. Из тог разлога је за овој побед
нички, најбољи тим на свету у школској
одбојци, у среду 29. јуна организован
свечани дочек испред зграде Општине у
Старој Пазови као и за чувеног Маестра
- баскеташа Дејана Мајсторовића, који је
заједно са својом екипом по четврти пут
освојио најсјајније одличје на Светском
првенству у баскету 3х3.
Годинама уназад старопазовачки спор
тисти освајају прегршт медаља на свет
ским првенствима у различитим спорто
вима а ово вече је било пуно емоција,
поноса, радости, скандирања и аплауза
...
Подсетимо, Светско првенство у школ
ској одбојци у Бразилу одржано је од 19.
до 27. јуна. Наше девојке су до злата
дошле победивши пет озбиљних екипа
из Грчке, Мексика, Израела, Турске и
Кинеског Тајпеа. Победнички тим чиниле
су Уна Вајагић, Ивона Лазовић, Милица
Кесер, Марија Јовишић, Маша Лакиће
вић, Магдалена Шарац, Сара Маринко
вић, Софија Ђекић, Лана Лепосавић,

Каја Стјеповић, професорка Ивана Мар
ковић и директор Мирослав Марковић.
Иначе, титулу најбољих одбојкашица на
свету гимназијалке су понеле и 2018.
године, када су у Чешкој постигле исто
ријски успех, а ово прва школа на свету
која је освојила злато на два узастопна
такмичења.
– Стварно је сјајан осећај бити први на
свету и остварити овако велики успех.
Поносна сам на целу екипу којој желим
да се захвалим, као и тренеру који нас је
спремао за ово, рекла је Уна Вајагић,
капитен.
Сара Маринковић и Ивона Лазовић су
рекле да су све девојке плакале после
утакмице.
– У утакмицу смо ушле са неком тензи
јом, пошто смо изгубиле први сет, али
смо у другом успеле да се вратимо, што
је било добро по нас, и то је било пре
судно, и ето на крају помешане емоције,
сузе радоснице, присетиле су се и дода
ле:
– Неописиво стварно. Ми још увек
заправо нисмо ни свесне тога, вероватно
ћемо схватити тек за неколико година.
Мени је јако драго што делим успомене
са овако дивним девојкама и драго ми је
што смо остварили оно што је највећи
успех за једног младог спортисту.

Репрезентација Србије у баскету 3х3 освојила је злат
ну медаљу на Светском првенству у Антверпену пошто
је у великом финалу савладала Литванију са 21:16. Срп
ски баскеташ Дејан Мајсторовић, популарни Маестро из
Старих Бановаца проглашен је за најбољег играча Свет
ског првенства

Само два минута након освајања зла
та у одбојци, репрезентација Србије у
баскету 3х3 освојила је златну медаљу
на Светском првенству у Антверпену
пошто је у великом финалу савладала
Литванију са 21:16. Српски баскеташ
Дејан Мајсторовић из Старих Бановаца
проглашен је за најбољег играча Свет
ског првенства. Популарни Маестро је и
на овом турниру показао велики квали
тет који га сврстава у најбоље баскеташе
у историји.
– Осећај је феноменалан. Четврта
златна медаља за мене, пета за репре
зентацију Србије на седам светских
првенстава. Ја не знам да ли неки тим
или репрезентација има такве успехе,
тако да сам пресрећан и препоносан на
своје саиграче, тренере и цео стручни
штаб, рекао је Маестро након дочека.
Први човек општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић младим спортистима
уручио је пригодне поклоне, а овом при
ликом није успео да сакрије срећу и
понос што руководи општином која је
изнедрила овакве људе.
– Заиста смо у Старој Пазови поносни,
посебно због ових девојчица. Дејан је
наш комшија који је већ много пута осва
јао трофеје. Бити светски првак је заиста
невероватан успех, а ове младе девојке
су ставиле круну на свој успех у сезони,
када су ушле у Суперлигу, рекао је Ђор
ђе Радиновић.
Повратак у земљу наших шампион
а
испратили су званичници и многобројна
публика, која је громогласним аплаузом
поздравила ове историјске успехе. Било
је ово вече за памћење, препуно емоци
ја, поноса, осмеха и суза, али наравно
радосница, уз звуке национ
 але химне и
предиван ватромет. 
Зденка Кожик
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ОКРУГЛИ СТО У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Каква ће бити Војска
Србије 2025. године?

Округли сто о војсци

У петак, 1. јула у Позоришној сали у
Старој Пазови одржан је округли сто на
тему „Визија Војске Србије 2025. годи
не“. Дебату су организовали Удружење
„Ветерани 72. Специјалне“ и „Организа
ција резервних старешина Нова Пазова“
под покровитељством општине Стара
Пазова. Поред представника локалне
самоуправе, припадника Војске Србије и
МУП-а, бивших официра и војника, мно
гобројних присутних суграђана који су
дошли да учествују у округлом столу,
специјални саговорник на ову тему био
је генерал Милорад Ступар, председник
ОО у реализацији округлог стола.
– Визија војске 2025. године је продукт
размишљања бораца и резервних старе
шина како би требало да изгледа Војска
Србије 2025. године. Сматрамо да у
овом околностима, када смо се ново
стратегијом о националној безбедности
и стратегијом одбране од децембра
2019. године одлучили за војну неутрал
ност Србије и за концепт тоталитарне
одбране, неизбежно је да се вратимо
обавезном служењу војног рока што је
традиција у српском народу и традиција

српске војске, нагласио је Милорад Сту
пар, генерал мајор.
Пре уводне речи генерала Ступара,
присутнима је добродошлицу пожелео и
председник општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић. Као неко ко је одслужио
војни рок у младости, нагласио је
важност увођења обавезног војног рока
како би се млади што више осамостали
ли и сазрели за живот.
– Општина Стара Пазова, и ја са мојим
сарадницама, се залажемо за оно што је
тема овог округлог стола, а то је увођење
обавезног војног рока од 2025. године и
заиста смо задовољни што се овако
нешто дешава у нашој средини у Старој
Пазови, и што је овде оволики број заи
ста познатих војника из претходних вре
мена и ратова.
Како би још боље дочарали прошла
времена, у холу Позоришне сале била је
постављена изложба фотографија и
докумената са пратећим текстом аутора
Миодрага Капора, пуковника у пензији,
под називом „72. специјална некад и
сад“.
З. К.

ПОДРШКА ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Општина обезбедила
савремено возило за инвалиде
Локална самоуправа Стара Пазова
препознаје потребе својих грађана, па и
особа са инвалидитетом које опслужује
Центар за социјални рад Стара Пазова.
Они јесу у мањини али су јако битни за
заједницу. Доказ за то је и ново возило,
које је обезбедила управо Општина
Стара Пазова, истакла је приликом
данашње примопредаје кључева специ
јалног возила директорка ЦСР Стара
Пазова Рада Жугић.
Возило ће искључиво моћи да кори
сте особе са инвалидитетом, а помоћи
ће им да брже дођу до својих циљева

или остваре своје основне потребе.
Оваква установа која брине о свим
категоријама становништва заиста је
неопходна грађанима, сматра председ
ник Општине Ђорђе Радиновић и нагла
шава продубљивање узајамне сарадње
и добре резултате локалног Центра који
данас прославља 40 година постојања.
Иначе, 1. јула 1982. године Центар за
социјални рад Стара Пазова почео је са
радом. Свечана академија поводом
јубилеја као и Међународна конферен
ција биће уприличени на јесен.
Д. Г.
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ЧЕТВРТИ МЕМОРИЈАЛНИ
ТУРНИР „НИКОЛА ВУЛИНОВИЋ“

Хуманост
старопазовчана
Четврти меморијални турнир „Никола
Вулиновић“ у Старој Пазови, који је чува
успомену на младог Старопазовчанина
Николу, који је пре четири године преми
нуо од карцином почео је у петак, 1. јула.
Утакмице у малом фудбалу се играју сва
ко вече од 19 часова на терену за мали
фудбал у центру Старе Пазове и прати их
бројна публика свих узраста. Манифеста
цију припрема организација „Загрли
срцем - Никола Вулиновић“ и бројни
омладинци, који желе да сачувају успо
мену на рано преминулог Ниџу а сваке
године учествује 32 тима који се надмета
ћу се за титулу најбољег, али кажу да је
то у другом плану, првенствено сви играју
како би помогли деци оболелој од рака.
Задовољни су одзивом посетилаца а сва
средства која се прикупе од котизације од
учесника, продаје пића и грицкалица, као
добровољни прилози биће усмерени у
хуманитарне сврхе. Финална утакмица је
планирана за 10. јул.
З. К.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ТРКА МИРА

Учесници стигли
у Стару Пазову

Глобална спортска манифестација
посвећена миру, хармонији и пријатељ
ству међу људима и народима света „Трка
мира“ на свом путу кроз Србију прати ток
Дунава који је ове године проглашен
Реком мира односно Цветом мира. У
Србију је европски тим Трке мира ушао из
Хрватске код Бачке Паланке 25. јуна, а
трка из наше земље излази након Неготи
на 2. јула када наставља пут кроз Бугар
ску. На свом путу тркачи су прошли и кроз
Стару Пазову, у понедељак 27. јуна. Дуж
трасе, у свим местима кроз која пролази,
трци се придружују грађани, деца, и слу
чајни пролазници. На тај начин упаљена
бакља коју тркачи носе, а која симболизу
је људске тежње за мирнијим и срећнијим
светом, прелазећи из руке у руку, повезује
људе са жељом да једнога дана у свету
владају мир, љубав, склад и јединство.
Тркаче су у Старој Пазови дочекала и
деца из KУД „Бранко Радичевић“, која су
за кратки предах спремила пригодан про
грам, а прави ужитак био је гледати уче
снике из Бразила, Мађарске, Енглеске и
многих других земаља како весело и сим
патично прате кораке српске народне
игре.
Д. Г.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА: УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Изузетна реализација
прошлогодишњег буџета

Седница СО Рума

Стеван Ковачевић, председник СО Рума је истакао да је изве
штај потврдио да је одлука о буџету за прошлу годину донета
на реалним основама и да се успело у реализацији те одлуке,
са преко 98 процената
У протеклој години укупно
остварени текући приходи и
п р и м а њ
 а
и з н о с е
2.146.605.000 динара што је
око 98,6 одсто планираних
прихода и примања. Исто
времено, укупни расходи су

нешто преко 1,9 милијарди
динара, док је крајње оства
рен фискални суфицит
331.478.000 динара и који се
преноси у ову годину. То,
између осталог, стоји у одлу
ци о завршном рачуну

општинског буџета за 2021.
годину са извештајем о
извршењу те одлуке, а коју
су одборници СО Рума усво
јили на седници одржаној
29. јуна.
– У структури остварених

Питање о румској касарни
На овој скупштинској сед
ници је постављено и одбор
ничко питање везано за рум
ску касарну. Овај велики
објекат, близу центра града,
годинама је напуштен и
полако пропада. Начелник
Општинске управе Душан
Љубишић је одговорио да је
процењена вредност касар
не 270 милиона динара.
– Важно је рећи је да пита
ње решавања статуса касар
не нешто што десет година
уназад покушава да се реши.
Међутим, ни војска није
довољно заинтересована да
се реши, већ имам утисак да
имају неке друге планове с
том парцелом, а реч је о 18,5
хектара земље. Наша идеја

је да, попут Дома војске,
откупимо све, урадимо ПДР,
испарцелишемо, продамо
земљу, да део цене платимо
испод продаје земље која би
ишла на лицитацију. Дакле

постоји идеја и ради се на
томе, али треба времена као
и за све крупне и важне ства
ри које се дешавају уназад,
треба времена да се то реа
лизује, рекао је Љубишић.

Стеван Ковачевић

прихода је највеће учешће,
скоро 51 проценат, прихода
остварених од пореза на
доходак, добит и капиталне
добитке, следе приходи од
пореза на имовину и то је
разлика у односу на прет
ходне године када су други
по процентуалном учешћу
били трансфери са других
нивоа власти, који су сада
на трећем месту, указала је
Биљан а
Дамљан ов ић,
шефиц а
Одељ ењ а
за
финансије, привреду и
пољопривреду.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је истакао
да је извештај потврдио да
је одлука о буџету за про
шлу годину донета на реал
ним основама и да се успе
ло у реализацији те одлуке,
са преко 98 процената.
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Смене и именовања

Снежана Бањац

Зоран Неговановић

Одборници су на овој скуп
штинској седници изгласали
и кадровске промене на челу
јавних предузећа „Гас - Рума“
и „Водовод“. Дужности је раз
решен Драган Косановић, а
за в. д. директора ЈП „Гас -

Рума“ је именован дипломи
рани инжењер електротехни
ке Зоран Неговановић. У ЈП
„Водовод“ разрешен је Милан
Карајловић, а именована за
в. д. директора дипломирана
хемичарка Снежана Бањац.

– О томе сведоче и крета
ња у буџетском финансира
њу која смо евидентирали у
првих шест месеци ове
године. Тај тренд се наста
вља и то је разлог за опти
мизам и нас који водимо
локалну самоуп
 раву, али и
грађана, да смо на добром
путу, да све развојне пројек
те зацртане за ову годину
остваримо, рекао је Коваче
вић.
На овој седници су одбор
ници дали сагласност на
одлуку Надзорног одбора о
усвајању ценовник а РЈ „
Чистоћа“ ЈП „Комуналац“.
Овом одлуком цена одвоже
ња смећа је повећана за 25
процената.
На примедбу одборник а
из Зелене странке да је реч
о великом проценту Душан
Љубиш ић,
начелн ик
Општинске управе је иста
као да се овом одлуком цена
номинално подиже за само
један динар по квадратном
метру, да је „Комуналац“
тражио знатно већи проце
нат, али да је договорено тих
25 одсто.
– Сматрам да је то нешто
што је друштвено и социјал
но прихватљиво. Ми смо од
почетка године, пуно уложи
ли у ЈП „Комуналац“, можда
највише у историји послова
ња овог предузећа. Зано
вљена је опрема, затворена
је депонија. Заштита живот
не средине много кошта.
Само одвожење смећа, без
трошкова горива, амортиза

ције, и трошкова за запосле
не, кошта 45 милиона годи
шње, рекао је Љубишић.
Од почетка године у ово
Јавно предузеће је локална
самоуправа уложила преко
100 милиона динара и још
100 милиона је планирано
другим ребалансом.
– Комунална услуга која је
сада пет динара по квадрату
није подизана од 2017. годи
не. У осталим општинама у
окружењу је та цена већа, у
Митровици је 10 динара.
Радили смо анализу шта је
то што је прихватљиво, упо
редну анализу у другим
локалним самоуп
 равама и
онда смо се определили за
ту цену, појаснио је Душан
Љубишић.
– Ми смо увек водили
рачуна, када доносимо
одлуке о ценама комунал
них услуга, да те цене прате
платежну могућност грађана
и да не буде велико оптере
ћење за кућне буџете. Цену
изношења смећа нисмо
повећавали пет година. У
међувремену је дошло и до
повећања цена компонената
које улазе у цену извожења
смећа, а дошло је и до про
мене режима изношења
смећа. Ми смо испоштовали
опредељење грађана да на
један квалитетнији начин
решимо питање изношења
смећа и почели смо са изно
шењем смећа на регионал
ну депонију, рекао је Стеван
Ковачевић.
С. Џакула
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ДОДЕЛА НАГРАДА И ВУКОВИХ ДИПЛОМА

Награђено
100 најбољих
румских ђака
Најбољи румски ђаци, њих
стотину, добили су Вуко
ве дипломе, као и награде
за ђака генерације, али и за
резултате постигнуте на так
мичењима у знању и спорту.
Њима је награде и Вукове
дипломе уручила председ
ница Општине Александра
Ћирић, на Градском тргу 30.
јуна. „Вуковци“ су добили нов
чане награде од 10.000 дина
ра, а 16 ђака генерације је
добило по 20.000 динара.
Александра
Ћирић
је
честитала ученицима на
постигнутим резултатима, а
професорима што су своје
знање пренели ученицима на
најбољи начин и подржавали
их на путу ка успеху.
– Улажући у вас, ми улаже
мо у нашу будућност. Захва

„Вукову диплому“, а ученица
је румске Гимназије „Стеван
Пузић“.
– Потребно је много труда
и рада, али се све то једном
исплати. Планирам да упи
шем Филозофски факултет
у Новом Саду. Драго ми је
што су издвојени људи који
су се потрудили да буду то
што јесу, драго ми је што дру
ги могу да препознају нечији
труд и рад. Ја сам завршила
гимназију у којој се стичу рад
не навике, а бити „вуковац“
важније је да бисмо успели
да савладамо теже обавезе
које нас чекају на факултету,
рекла је Анђела.
Тамара Ерцеговац је ђак
генерације у ОШ „Душан Јер
ковић“.
– Проглашена сам за ђака

Додела награда

љујући вама, вашој памети,
доброти, труду и искрености
наша будућност је загаран
тована, а наша је дужност да
то препознамо и наградимо.
Ми ћемо ваш успех прати
ти и даље, у средњој школи
и током факултета, ту смо
да вам помогнемо и да вас
подржимо и будемо поносни
на вас када једног дана чује
мо да сте постали успешни
људи, рекла је председница
Ћирић и додала да се нада
да ће се, после школовања,
вратити у свој град, да ту
раде и стварају.
Анђела Делић је добила

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

генерације, што је велика
част, поготово у нашој шко
ли, као једној од најбољих у
Руми. Драго ми је што је мој
труд примећен и што је одлу
чено да буде награђен. Пла
нирам да упишем Гимназију у
Руми, општи смер, јер волим
природне науке, каже Тама
ра.
У музичком програму су,
после доделе диплома и
награда, наступили малиша
ни из новосадског хора „Зво
ничићи“, а потом и рок бенд
румске Гимназије „Погрешно
скретање“.
С. Џакула
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РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Отворили „Виртуози“ и Бојан Суђић

Виртуози за почетак Културног лета

Овогодишње Културно лето у Руми
започело је 28. јуна и трајаће до краја
августа, уз до сада, највећи број про
грама и садржаја у којима ће свако
моћи да изабере нешто што га занима.
Културно лето је започело великим
концертом Фестивалског орк естра
„Виртуози“ који је наступао под дири
генстском палицом Бојана Суђића, а у
програму су учествовали и изузетни
вок ални солисти Софија Петровић,
сопран и Ремус Алезароаеа, тенор.
- Видовдан заузима посебно место
како у историји тако и у традицији
нашег народа. Стога смо одлучили да
наше Румљане ове године обрадујемо
једним спектакуларним концертом, до
сада невиђеним у Руми, управо на
овај дан - истакла је председница
Ћирић.
Она је додала да је овогодишње
Културно лето знатно богатије разновс
ним садржајем.
- Пуна два месеца имаћемо преле
пе концерте на нашем тргу, рок музи
ке, поп музике и народне музике, а
затварамо Културно лето нашим чуве
ним Звонком Богданом. Ти концерти су
на Градском тргу, а поред тога, у про
сторијама Културног центра и Градске
библиотеке биће приређиване књи
жевне вечери , монодраме, предава
ња, како би ово лето учинили садржај
нијим и бољим - поручила је Алексан
дра Ћирић.
Диригент Бојан Суђић је истакао да
Фестивалски оркестар „Виртупзи“ чине
најбољи музичари у региону.
- Срећни смо што смо у Руми и што
на овакав начин имамо прилику да у
још једном граду у Србији покажемо
колико је класика део нас и колико је,
у суштини, наша извнорна музик а
уклопива и слична традицији европ
ске музике.Наравно, и оној надоград
њи латино музике, ритма који знамо и

који живи у нама. Музика је један уни
верзални језик и то показујемо у Руми.
Мислим да ће публика бити у прилици
да прошета кроз разне меридијане и
кроз разне континенте. По нашој изре
ци „свуда пођи, кући дођи“ , увек се
покаже да обраде и надоградња наше
изворне изазове и највише емоцијс
код публике и то јесте наша основна
порука - истакао је маестро Суђић.
Његове речи изговорене пре концер
та су и потврђене тако да су „Виртуо
зи“ заиста одушевили румску публику
различитим врстама музике у чему је
било и нешто заједничко - да су све
извели сјајно.
По завршетку концерта, публик а
посебно млађа, уживала је у петоми
нутном ватромету.
У реализацији програма учествују
Kултурни центар „Брана Црнчевић“,
Завичајни музеј Рума, Градска библи
отека „Атанасије Стојковић“ и Тури

Концерт Гаравог сокака

Александра Ћирић

стичка организација Општине Рума,
под покровитељством Општине Рума.

Концерт „Гаравог сокака“
У оквиру Културног лета, пред рум
ском публиком на Градском тргу 1.
јула свој концерт је одржао „Гарави
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сокак“, који је бројне посетиоце заба
вио својим познатим песмама.
Бане Крстић је, пред концерт, иста
као да увек воли да дође у Руму.
- Ви сте једна дивна варош, Рума
је сачувала једну димензију коју на
жалост, мој Нови Сад губи. Рума
напредује и кад год дођем видим да
је нешто ново. Мислим да Рума има
једну сјајну будућност , посебно у јед
ном хуманом смислу - да ће у Руми
моћи лепо да се живи и да ће људи
хтети да дођу у Руму. Да се задржи
нека хуманоист, нека људскост, да
људи кажу једни другима добар дан,
ја тако доживљавам Руму и тако при
лазим и овом концерту, увек сам се
тако осећао у Руми - рекао је Крстић.
Он је додао да је задовољан јер
види пуно народа на Градском тргу.
- То је знак да смо и до сада имали
једну лепу комуникацију и да то наст
зављамо и овим концертом - истакао
је Бане Крстић.

Ноћни базар
На Градском тргу у Руми 2. и 3. јуна
организован је, до сада, највећи Ноћ
ни базар. Бројне тезге су биле не само
на Градском тргу, него је велики број
штандова био постављен и у делу
Главне улице, која је била затворена
за саобраћај. У понуди су били произ
води домаће радиности, а могао се,
по приступачним ценама купити мед и
други производи од меда, колачи, при
родно цеђени сокови, ракије, сиреви,
сухомеснати производи, природна
козметика, накит, обућа и одећа...
Не само румску публику, чек ају
убрзо још два концерта: 7. јула свој
концерт ће одржати САРС, група из
Београда, чија је музика комбинација
поп,рок, реге, хип-хопа и блуза, а већ
сут рад ан Парт иб рејк ерс и.Так ођ е
београдска група са знатно дужим
стажом, основана још далеке 1982.
године...и тако готово сваки дан уз
неки садржај до краја Културног лета.
С. Џакула

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Набављен
нови колпоскоп
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комисија и супервизори су измешани.
Обезбеђен је и превоз за ученике који
нису из града, каже Жаклина Неговано
вић, председница Актива директора рум
ских школа.
Укупно је у румској општини било 407
осмака који су полагали завршни испит,
а што се тиче одраслих био је 21 пола
зник у Буђановцима и 30 у ОШ „Иво Лола
Рибар“.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

Дом здравља Рума је овог месеца
добио нови колпоскоп за чију набавку је
средства обезбедио Покрајински секре
таријат за здрaвство.
– Ради се о изузетно добром, савреме
ном и модерном апарату, са изузетном
ергономијом и супер оптиком, тако да ће
свакако олакшати наш рад у овом сег
менту здравства. Ми то зовемо секун
дарном превенцијом у односу на при
марну где је носилац ХПВ вакцина, каже
др Душан Михаиловић, гинеколог аку
шер и начелник Служба за здравствену
заштиту жена у Дому здравља Рума.
Колопсокопија и ПАПA тест су стан
дардне методе рада у секундарној пре
венцији рака грлића материце и овај
нови апарат ће свакако олакшати рад и
детекцију оних најситнијих лезија на
грлићу које, можда, нису биле видљиве
претходним апаратима. Сада су у рум
ском Дому здравља три ординације
опремљене модерним, скоро потпуно
новим колпоскопима.

ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ

Осмаци на испиту

У румској општини, сходно упутствима
надлежног Министарства, завршни
тестови су полагани у неколико школа.
Тако су у ОШ „Душан Јерковић“ полагали
и осмаци из ОШ „Вељко Дугошевић“, док
су у ОШ „Змај Јова Јовановић“, поред
њених, полагали и ученици ОШ „Доситеј
Обрадовић“ из Путинаца и градска ОШ
„Иво Лола Рибар“. Из „Лолине“ школе,
поред редовних ученика, полагали су и
полазници програма образовања одра
слих. У школи у Платичеву су полагали и
ученици из Хртковаца, Грабоваца, Клен
ка и Никинаца. У ОШ „Небојша Јерковић“
у Буђановцима полагали су и редовни
ученици, али и полазници у оквиру про
грама образовања одраслих.
– Школе су подељене по спратовима,
свако има своју канцеларију, школска

Утврђена листа
привредних
субјеката
Општинско веће Рума, на седници
одржаној 27.јуна, донело је одлуку о
избору привредних субјеката у спрово
ђењу мера енергетске санације породич
них кућа и станова. За ове мере је опре
дељено 27 милиона динара, док је за
уградњу соларних панела обезбеђено
три милиона динара.
Највише привредних субјеката је кон
курисало и утврђено када је реч о уград
њи прозора и врата, а реч је о 20 при
вредних субјеката. За меру термичке
изолације утврђен је један привредни
субјект, за уградњу котлова на природни
гас три субјекта, за инасталацију котлова
на биомасу један извођач радова, уград
ња цевне мреже и радијатора два изво
ђача,колико их има и за уградњу топлот
них пумпи. Сада следи и расписивање
јавног позива за крајње кориснике, одно
сно физичка лица, док конкурс за при
вредне субјекте за меру уградње солар
них панела није још расписан.

ГРАДСКО ГРОБЉЕ РУМА

Обележен Дан борца
Поводом 4. јула, Дана борца, делега
ције локалне самоуправе, СУБНОР-а и
других сродних борачких организација су
положиле венце на Спомен обележја
борцима палим за слободу на Градском
гробљу у Руми. У име локалне самоупра
ве венац су положили Биљана Поповић
Јовановић, заменица председник а
Општине и Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума.
– Важно је што смо се окупили на овом
месту, да би се подсетили на жртве које
је наш народ платио за мир и слободу,
али је важно и због тога да би подсетили
да је мир потрошан, а слобода крхка и да
морамо стално подсећати на страдања и
цену коју је наш народ платио за мир и
слободу. Ако ми то не учинимо, снаге зла
које никада не буду поражене, него при
кривено повучене, се враћају на историј
ску позорницу, рекао је Стеван Коваче
вић.
На дешавања и историјске податке
везане за Дан борца окупљене је на
Градском гробљу подсетио и Томислав
Милић, председник СУБНОР-а Рума. По
традицији, поводом 7. јула, Дан устанка у
Србији, биће одржана централна про
слава код споменика Слобода на Ири
шком венцу. 
С. Џ.
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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлична реализација буџета

Одборници СО Ириг, на седници одр
жаној 24. јуна, једногласно су усвојили
одлуку о завршном рачуну за 2021. годи
ну, коју је образложила
Мирјана Бабић, шеф Службе за финан
сије и буџет Општинске управе Ириг.
– У 2021. години су била три ребаланса
буџета, тако да су укупно планирани при
ходи и примања износили 932.343.431
динар, а остварење тих планираних при
хода је, заједно са пренетим и неутроше
ним средствима, износило 97 процената
или 906.674.304 динара, рекла је Мирја
на Бабић.
Од пореза на доходак, добит и капитал
не добитке у буџет се слило 166,7 мили
она динара, што је 103 одсто у односу на
план. Порез на имовину је износио 149,2
милиона тако да је у овом делу прихода
план стопроцентно остварен. Трансфери
са других нивоа власти су износили 436
милиона или 95 одсто планираних сред
става, док су приходи од имовине реали
зовани са 91 проценат, односно приходи

ИРИГ

Мирјана Бабић

су износили 48,8 милиона.
Расходи и издаци у прошлој години су
били 791,9 милиона динара и заједно са
расходима из додатних прихода буџет
ских корисника чине реализацију плана
расхода од 85 одсто. Највећи расходи и
издаци су у оквиру плана организација
саобраћаја и саобраћајне инфраструк
туре са 286,9 милион
 а динара, за пред
школско васпитање и образовање је
утрошено 62 милиона, основно образо
вање 31,3 милион
 а а за средње образо
вање нешто преко шест милиона дина
ра. За социјалну и дечија заштита је
из буџета издвојено 48,8 милиона, а за
здравствену заштиту 22,3 милиона.
У протеклој години у иришкој општи
ни се започело и са пројектом подизања
енергетске ефикасности кућа и станова
и за те намене је утрошено 14,4 милио
на динара. У минулој години је остварен
фискални суфицит по завршном рачуну
од 114.388.000 динара.
С. Џакула

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ИРИГУ

На завршном
испиту
77 осмака
У иришкој општини на завр
шне тестове је изашло 77 уче
ника завршног разреда основ
них школа, а ове године су,
први пут, сви полагали у про
сторијама ОШ „Доситеј Обра
довић“ у Иригу. За осмаке који
не живе у Иригу је организован
превоз, који је финансирала
локална самоуправа.
Из врдничке ОШ „Милица
Стојадиновић Српкиња“ пола
гала су 32 осмака, док је завр
шним тестовима из ОШ „Доси
теј Обрадовић“ приступил о
свих 45 ученика осмог разреда.
По речима директора обе шко
ле, Саше Матешића и Гордане
Фодог, полагање тестова је
протекло без икаквих пробле
ма.
Према прелиминарним пода
цима у врдничкој школи су уче
ници на тесту из српског или
матерњег језик а постигли у
просеку 11,41 бодова, из мате
матике 9,50, а из комбинованог
теста су били најбољи са 12,18
бодова.
У ОШ „Доситеј Обрадовић“
ученици су из српског језика
имали у просеку 9,92 бодова,
из математике 9,53, док су нај
више бодова освојили из ком
бинованог теста са просеком
од 13 бодова.
С. Џ.

Утврђена коначна ранг листа
привредних субјеката
Општина Ириг је и ове године расписала
јавни конкурс за учешће привредних субје
ката у спровођењу мера енергетске сана
ције стамбених објеката на својој терито
рији који је затворен 8. јуна, а Комисија за
реализацију мере енергетске санације је
утврдила њихову коначну ранг листу.
За реализацију радова у оквиру мере
замене столарије има највише, односно
утврђено је девет привредних субјеката са
којима крајњи корисници, односно грађани,
могу склапати уговоре за ове радове. У
оквиру друге мере постављања и набавке
материјала за термичку изолацију критери
јуме је испунио један привредни субјекат, а
исто важи и за набавку и инсталацију
котлова на природни гас или биомасу, за
замену постојеће или уградњу нове цевне

мреже грејних тела, као и набавку и уград
њу топлотних пумпи и пратеће инсталаци
је, док су за уградњу соларних колектора
утврђена два привредна субјекта.
Како сазнајемо од Миодрага Бебића,
председника Комисије, ускоро се очекује и
расписивање конкурса за физичка лица,
односно крајње кориснике.
Домаћинства која буду добила средства
по конкурсу који ће касније бити расписан,
могу да склапају уговоре само са привред
ним субјектима који су изабрани у оквиру
овог првог јавног позива.
Подсетимо, по конкурсу за доделу сред
става за енергетску санацију стамбених
зграда, породичних кућа и станова, иришка
општина је ове године добила два милио
на динара, док је лане та сума износила
милион динара.
Поред два милиона које је обез
бедила Република, исто толико је за
пројек ат енергетске ефик асности
обезбедила и локална самоуправа,
а преосталих 50 процената, одно
сно четири милиона, грађани. То
значи да ће иришка општина ове
године за субвенционисање мера
енергетске ефик асности имати
дупло више средстава него лане,
укупно осам милиона динара.
Прошле године је овакав пројекат
реализован први пут, а средства је
добило 25 лица.
С. Џакула
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ИРИГ: ОДБОРНИЦИ ДОНЕЛИ ОДЛУКУ

Допуна програма
гасификације
Одборници СО Ириг су једногласно
донели једну важну одлуку која се тиче
допуне програма гасификације насеља у
иришкој општини
„Гасификације насеља Општине Ириг
- дистрибутивни гасоводи притиска МОП
16 бара и дистрибутивне гасоводне мре
же МОП до 4 бара“.
Потребу да се донесе ова одлука је
образложио Оливер Огњеновић, начел
ник Општинске управе.
– Допуна програма гасификације се
односи на наставак једног великог инве
стиционог циклуса, једног од највећих
инвестицион
 их пројек ата у иришкој
општини, који је почео да се реализује
још 2017. године, а то је програм гасифи
кације целе општине. Ова допуна се
односи на даље проширење гасоводне
мреже, првенствено на пројекте изград
ње објеката за наставак процеса гаси
фик ације новоизграђених објек ата у
насељима и развој нових туристичких
локалитета у иришкој општини. Посебно
у делу који се односи на Винарију „Деу
рић“ или на туристички локалитет Нова
бања у Врднику, истакао је Огњеновић.
Проширење дистрибутивне гасоводне
мреже, по овој допуни, треба да се спро
веде у Врднику, Јаску, Малој Ремети,
Великој Ремети и Крушедол селу.
– Наш стратешки партнер је, још од

Оливер Огњеновић о гасоводу

2017. године, у овом пројекту „Србија
гас“ са којом ће се, после усвајања ове
допуне програма, потписати нов уговор,
додао је начелник Општинске управе
Оливер Огњеновић.
Вредност овог новог инвестицион
 ог
улагања око проширења гасоводне мре
же је 297.000 евра.
С. Џакула
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У ТОКУ ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ
ХПВ ВИРУСА У СРЕМУ

У Иригу највеће
интересовање
До сада су у митровачки Завод за јав
но здравље стигла два контигента вакци
на против ХПВ вируса, односно хуманог
папилома вируса који може да узрокује
рак грлића материце. Укупно 641 доза.
– Прва количина пристиглих вакци
на била је нешто мања, а ова друга која
је знатно већа, настала је као произ
вод потреба Домова здравља, а све то
на основу велике заинтересованости
родитеља да се њихова деца вакцини
шу. Почели су да пристижу и извештаји
о томе и можемо рећи да вакцинација
иде веома добро, на наше велико изне
нађење. У Срему за сада влада највеће
интересовање у Иригу, где је и апликован
највећи број доза у односу на број ста
новника, рекла је др Марија Лазаревић,
епидемиолог Завода за јавно здравље у
Сремској Митровици.
Вакцина против хуманог папилома
вируса је оцењена као високо безбедна
од стране Глобалног саветодавног одбо
ра за вакцинацију. Активна имунизаци
ја се препоручује код деце узраста од 9
до 14 година, пре ступања у сексуалне
односе. Међутим, могу је примити и ста
рија деца, од 14 до 19 година, али у три
дозе, за разлику од млађих који их при
мају у две дозе. Вакцина се препоручу
је и за дечаке и за девојчице, јер између
осталог штити и од рака не само грлића
материце, већ и неких других канцера
полних органа.
А. П.

ПЕДЕСЕТ ПЕТ УЧЕНИКА ПЕЋИНАЧКИХ ШКОЛА СЕ ВРАТИЛО СА НАГРАДНОГ
ЛЕТОВАЊА У ХЕРЦЕГ НОВОМ

СИНИША ЂОКИЋ: За нас је најважније
да су деца здрава и задовољна

Педесет пет ученика пећиначких шко
ла вратило се 2. јула у јутарњим часови
ма са наградног летовања у Херцег
Новом, а у Пећинцима их је заједно са
родитељима дочек ао и председник
општине Синиша Ђокић.
– За нас као локалну самоуправу је
најважније да је летовање протекло без
проблема, да су се деца добро провела,
да су здрава и задовољна. Надам се да
ће им тако протећи и остатак распуста, а
од септембра треба поново да се потру
де да зараде наредно летовање, изјавио
је председник Ђокић.
Како нам је рекла Андреа Миливоје
вић, која је завршила седми разред у
основној школи „Душан Вукасовић Дио
ген“, највише времена ученици су прове
ли у купању, али било је и спортских
активности и излета, а вечерњи сати су
били резервисани за дружење. Андреа
је летовањем награђена за резултате
постигнуте у учењу.
Томислав Мијатовић је наставник
физичког васпитања у школи у Купинову,
а био је један од три наставника који су
пратили децу на летовању.

– Летовање је протекло у најбољем
реду. Иако смо имали лекара у пратњи,
није било здравствених проблема. Сваки
дан је био испуњен активностима, и све
у свему, презадовољни смо и ми и деца,
рекао је Мијатовић.
Организатор летовања је Спортски

савез „Развој спортова“, а трошкове је
финансирала Општина Пећинци из
буџетских средстава. Ученици су бес
платним летовањем награђени за успех
у учењу и за резултате постигнуте на
спортским школским такмичењима.
Д. С.
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ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА У СИБАЧУ: УЛИЦАМА НАШЕГ СЕЛА

Мали репортери на задатку

Деца су се заиста потрудила. Ову презентацију свакако треба сачувати, јер ће јед
ног дана бити нека врста сведочанства о данашњем времену. Можда ће за 50 година
неким новим генерацијама бити занимљиво да виде како се у данашње време живе
ло у Сибачу, изјавио је Ђорђе Смиљанић

У Дому културе у Сибачу 23.
јуна је представљена видео
презентација под називом
„Улицама нашег села“, коју су
у оквиру предмета пројектне
наставе реализовали ученици
другог и трећег разреда
основне школе у Сибачу и
сибачки предшколци.
Презентацију су заједнички
организовали основна школа
и Месна заједница, а поред
ученика присуствовали су и
бројни мештани Сибача. Како
нам је рекла учитељица Боја
на Гмизић, која је била ментор
пројекта, пројекат је започет
пре две године, па је због пан
демије морао да буде преки
нут, а настављен је и завршен
ове године.
– Наши мали репортери су
посетили представнике свих
занимања које имамо у селу:
пољопривреднике, обућара,
произвођача ракије, шнајдер
ку, предузетничке радње. Тако
су, кроз разговор, могли да се
упознају са животом у селу и
да науче како се који посао
ради. Посетили су и цркву, а
са најстаријим суграђанима су

разговарали о занимљивим
догађајима из прошлости, па
су тако имали прилику да
нешто ново науче и о историји
села у којем живе. Све то су
забележили камером и уобли
чили у занимљиву презента
цију коју данас представља
мо, рекла нам је Бојана Гми
зић.
Материјал је први пут пред
стављен мештанима, а пред

седник Савета месне заједни
це Сибач, Ђорђе Смиљанић,
каже да је сигуран да су и
мештани сазнали понешто
ново о свом селу, што до сада
нису имали прилике да чују.
– Деца су се заиста потру
дила. Ову презентацију свака
ко треба сачувати, јер ће јед
ног дана бити нека врста све
дочанства о данашњем вре
мену. Можда ће за 50 година

неким новим генерацијама
бити занимљиво да виде како
се у данашње време живело у
Сибачу, изјавио је Смиљанић.
Програм су водили ученици
четвртог разреда сибачк е
основне школе, а као гости
изненађења појавили су се
музичари Петар Стефањук и
Саша Грујичић који су употпу
нили атмосферу са неколико
сремских песама.
С. Ђ.

ШКОЛА ПЛИВАЊА

Интересовање изнад очекиваног

Са децом раде три инструктора

На пећиначким базенима у понеде
љак, 27. јуна, је одржан први тренинг у
оквиру бесплатне школе пливања за
децу свих узраста, а по речима једног
од инструктора, Ивана Стојаковића, већ
на првом тренингу одзив је био изнад
очекиваног, па је у школу пливања већ
уписано 78 деце.

– Педесеторо деце је уписано у мла
ђу групу где су непливачи, док у стари
јој групи, коју чине пливачи, али без
технике и кондиције, имамо уписано 28
деце, рекао је Стојаковић.
У оквиру бесплатне школе пливања,
коју већ традиционално организују
Базени Пећинци и Спортски савез „Раз

вој спортова“, под покровитељством
Општине Пећинци, ове године са децом
раде три инструктора.
Тренинзи се одржавају понедељком,
уторком и четвртком, од 19 до 20 часо
ва, а упис у школу пливања се обавља
доласком на један од тренинга.
С. Ђ.
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ВИДОВДАНСКИ КОНЦЕРТ
У ПЕЋИНЦИМА

Фолклораши
наступили
у пуном саставу

Дефиле на отварању Дечјег културног лета

ПОЧЕЛО ДЕЧЈЕ КУЛТУРНО ЛЕТО

Месец дана забаве за децу

Свечаним дефилеом шарених дечјих
костима у центру Пећинаца, у петак, 1.
јула, свечано је отворено Дечје културно
лето, које и ове године реализује Кул
турни центар, под покровитељством
пећиначке локалне самоуправе.
Свечаном отварању, у име председ
ника Општине Синише Ђокића, прису
ствовао је његов заменик Зоран Војкић,
који нам је том приликом рекао да је
увек задовољство учествовати на ова
квим манифестацијама, јер су деца
нешто највредније што општина Пећин
ци има.
– Посебно ми је драго што ће деца у
свих 15 насеља наше општине бити у
прилици да учествују на овој манифе
стацији и да се друже уз квалитетан
дечји садржај. Општина Пећинци ће
увек пронаћи средства да финансијски
подржи овакве манифестације, јер деца
су наша будућност, рекао нам је заме
ник Војкић.
Летња манифестација намењена нај
млађима, као и прошле године, обрадо
ваће малишане широм општине Пећин
ци, а директор КЦ Јован Деврња сматра
да ће поред деце, наредних месец дана,
у програму уживати и родитељи. Он
додаје да ће деца у свим насељима
пећиначке општине бити у прилици да
уживају у дечјим представама, музичким
програмима, као и маскенбалу.
– Наш циљ је да у сваком погледу
подржавамо децу и младе, да подстиче
мо њихову креативност и машту, јер они
су наша највернија публика. Зато смо
поред наше највеће манифестације Пећиначко културно лето, пре три годи
не започели и са организацијом Дечјег
културног лета, и управо су деца та која
отварају културна дешавања у нашој
општини током летњих месеци. Нарав
но, поред родитеља, деце, предшколске
установе, основних школа и месних
заједница, пре свега желим да се захва
лим Општини Пећинци која свесрдно
подржава наше манифестације, а

посебно ову највећу намењену деци,
казао је Деврња.
Дечје културно лето отворено је свеча
ним дефилеом најмлађих маскираних
полазника ПУ „Камени“ из Пећинаца
центром насеља, да би се затим на пла
тоу на шеталишту, уз шарене балоне,
публици представили мали учесници
карневала под маскама, након чега је
уследило проглашење најкреативније и
најлепше маске. Ове године, није било
могуће издвојити једну маску, јер како је
рекао директор Деврња, сва деца су
показала невероватну креативност, те су
тако сва деца и победници. Награда, у
виду музичког инструмента, сета спорт
ске опреме и дидактичког материјала,
уручена је директорки пећиначке Пред
школске установе „Влада Обрадовић
Камени“ Анити Волчевски, по чијим
речима је било право задовољство ани
мирати децу за једну овакву манифеста
цију.
– Наши васпитачи у свих 15 насеља
где имамо објекте, и ове године су се
радо прикључили организацији ове
манифестације, на велику радост све
деце, јер је програм прилагођен управо
њима - најмлађем, вртићком узрасту,
изјавила је Волчевски.
Након уручења, сва деца су била у
прилици да уживају у интерактивној
представи за децу „Кловновка олимпија
да“, а након дружења са кловновима
уследило је и весело музичко дружење
са Бранимиром Банетом Росићем и
његовом Летећом гитаром.
Дечје културно лето трајаће од 1. до
31. јула, а сваког петка, суботе и недеље
у центрима насеља или у двориштима
школа ће бити организоване представе
за децу. Све представе су рађене у про
дукцији пећиначког Културног центра, а
манифестација се реализује у сарадњи
са Предшколском установом „Влада
Обрадовић Камени“ у Пећинцима,
основним школама на територији општи
С. Ђ.
не и месним заједницама.

Пећиначки фолклораши, су 26. јуна, на
платоу испред споменика палим борци
ма и жртвама фашизма у центру Пећи
наца, још једном приказали публици сво
је играчко умеће, али и страст и љубав
према игри, песми и традицији.
Током Видовданског концерта, насту
пило је 110 чланова Друштва за негова
ње народне традиције „Пећинци“ са
четири ансамбла – школа фолклора,
дечји, припремни и први извођачки
ансамбл, а публици су се представили и
гости из шимановачког Културно - умет
ничког друштва „Искон“.
Домаћини су се под вођством уметнич
ког руководиоца Владимира Радоњића,
представили играма из Срема, Ниша,
Ужица и из Левча, а први извођачки
ансамбл премијерно је извео и Влашке
игре.
По речима Лазара Јовичића, председ
ника пећиначког друштва, након недавно
оствареног великог успеха у Врњачкој
Бањи и Видовданског концерта следе
припреме за нова гостовања широм
Србије, али и у пећиначкој општини.

„Купиник“
у Бањи Ковиљачи
Друштво за неговање народне тради
ције „Купиник“ из Купинова наступило је
у Бањи Ковиљачи на Смотри фолклора
„Подриње кроз песму и игру“. Током дво
дневног гостовања, 25. и 26 јуна, „Купи
ник“ се публици представио са 32 играча
у два ансамбла.
Дечји ансамбл се представио играма
из Срема, док је први ансамбл одиграо
игре из Шумадије. По речима председни
ка ДННТ „Купиник“ Милана Зујића, на
Смотри је наступило шест културноуметничких и једно певачко друштво, а
фолклораши из Купинова су и ове годи
не били запажени од стране публике,
која је умела аплаузом да награди њихов
ентузијазам и играчко умеће.
За младе играче ово је био и својевр
стан излет, јер су посетили Етно село
„Сунчана река“ и Тршић где су и прено
ћили. Трошкове превоза финансирала је
Општина Пећинци.
С. Ђ.
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НИЈЕ ФАЗОН, А НИЈЕ НИ ФОРА, ЧИКА ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ ЈЕ 3. ЈУЛА НАПУНИО
83. ГОДИНЕ

Ау, што је стих згодан
– срећан рођендан, чика Ршуме!

Према деци се опходи са посебном пажњом гледајући их као себи рав
не, водећи се девизом „ако дете посматраш као човека, пре ће човек
постати“

Н

ије фазон, а није ни фора, чика
Љубивоје Ршумовић је 3. јула
напунио 83. године. Заслужио је
ту лепу титулу међу песницима и
писцима за децу, то звање „чика“, као
чика Јова Змај. А са Змајем је Ршума
повезао и Душко Радовић и казао у
Антологији српске поезије за децу да
је један циклус песништва за најмлађе
славно завршен и да је трајао од Зма
ја до Ршумовића, а нови циклус почи
ње од Ршумовића и завршиће се када
стасају песници који још нису рођени.
Зато, поводом рођендана великог
писца за децу, човека који је више од
пола живота део српске школске и
домаће лектире, можемо да постави
мо питање, да ли су се родили песни
ци који ће да пишу поезију за децу, па
још да је стварају тако силовито,
маштовито, пуно боја и лепоте детињ
ства и игре. Можемо да питамо, а и да
се над собом запитамо, да ли је поези
ја превазиђена међу нашим неким
новим клинцима и где је нестала лепо
та стиха, као лепота живота и оног
најдубљег креативног, лепог, љубав
ног, некад тужног и црног, оног проте
сног и на крају најис кренијег у нама –
подсети ме, што те беше стих?
Љубивоје Ршумовић је рођен 1939.
године у Златиборском крају, у селу
Љубишу. Да ли је на његов песнички
таленат и карактер утицала лирика
речи и познато говорничко умеће наро
да тога краја, не зна се, али Љубивоје
Ршумовић ерудицију користи као прво
и најважније оруђе свог песничког
заната. Објавио је више од осамдесет
збирки и књига, учествовао у креира
њу преко шесто епизода разних теле
визијских емисија, приредио и припре
мио три школска уџбеника и један
посебан буквар. Креатор је чувених
„Фазона и фора“ и образовне емисије
за децу „Шешир без дна“ коју је прире
ђивао са Рашом Поповом. Према деци
се опходи са посебном пажњом гледа
јући их ни мање ни више него као себи
равне, водећи се девизом „ако дете
посматраш као човека, пре ће човек
постати“. Филип Давид је седамдесе
тих година прошлог века о односу
Ршума и деце казао да је његова дечја
поезија по много чему особена и да је
„модерна по духу и изразу, истовреме
но дубоко уроњена у добру традицију
српске књижевности за децу. Духовито

Љубивоје Ршумовић (Фото: Wikipedia – Ана - Марија Јовановић)

Шта се десило са децом и поезијом, где је ту
љубав пукла? Или се још није родио тај писац
након ког ће се завршити други песнички циклус
српске поезије, као што је говорио Душко Радо
вић. Дивне дечје поезије и прозе има, ако ништа
друго остала су она дела из времена када је
књижевност у дечјем образовању и васпитању
била на челу колоне у време Ршумовића и њего
вих савременица
и пријатељски Ршумовић младим
саговорницима приказује један живи,
активан космос настањен људима,
животињама и стварима подједнако
обдареним и способним да говоре о
себи и другима, о љубави, другарству,

разумевању и неразумевању, разним
овоземаљским чудесима која се скри
вају у свакодневици, у наизглед обич
ним тренуцима нашег живота“.
Чика Ршум врло добро познаје децу
јер је дете у њему некако екстроверт
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но у његовој поезији, па стихове при
лагођава животу детета и ситуацијама
у којима ће се они наћи. Тако, прва
рецитација у првом разреду основне
школе јесте „Ау, што је школа згодна“
где Ршумовић ту прву велику животну
промену описује кроз оно што јесте
другарство, прве љубави, дељење
доброг и понечег лошег. Љубивоје
Ршумовић је вишеструко превођен
писац, али засигурно најважније међу
народно дело које је створио јесте тај
посебан „Буквар дечјих права“ који је
настао као резултат светског конкурса
за књигу за децу која пропагира толе
ранцију и мир, за шта га је УНЕСКО
наградио. У „Буквару дечјих права“
Ршумовић поново осећа које су то
невоље и животне ситуације детета и
претаче их у забавне и разиг ране сти
хове са темама које суморна реалност
доноси као што су насиље, одбацива
ње детета и слично, а све упаковано у
најлепшу песничку идеју љубави, иде
ала и недостижне праведности.
Због тога, да се вратимо на пређа
шња питања? Шта се десило са децом
и поезијом, где је ту љубав пукла? Или
се још није родио тај писац након ког
ће се завршити други песнички циклус
српске поезије, као што је говорио
Душко Радовић. Дивне дечје поезије и
прозе има, ако ништа друго остала су
она дела из времена када је књижев
ност у дечјем образовању и васпитању
била на челу колоне у време Ршумо
вића и његових савременица. Ипак,
Љубивоје Ршумовић није писао да би
се књижевност са њим завршила, он и
савременици му су писали тако да она
иде даље, да се развија и да се однос
деце и књиге развија у добром смеру.
Питање уметничког избора код деце
готово да и не постоји. Они своја инте
ресовања и укуса формирају на осно
ву онога са чим се највише сусрећу.
Зато не можемо рећи како су програми
застарели, поезија превазиђена, већ је
питање шта деци нудимо током њихо
вог одрастања, да ли су то испразни
екрани или вулгарни стихови. Ни екран
као телевизијска форма не мора по
себи да буде лош, а Ршумовић је нај
бољи доказ за то, интересовања и
питања код деце о свету око нас која
су постојала када су настали „Фазони
и форе“ или „Шешир без дна“ иста су и
данас, јер се ради о оном сазнајном о
себи и сопственој околини што нити
једној генерацији деце неће отупити у
млађем животном добу.
Зато је лепа и права поезија важна,
лепо васпитава, лепо обликује децу, а
када је реш о чика Ршуму, е, па, он сву
децу овог света учи о њиховим прави
ма, па и о обавезама, учи их о живот
ним ситуац
 ијама и представља један
вид поезије који истовремено образу
је, забавља, опомиње и припрема за
много тога што следи и што се малим
стопалима и великим корацима откри
ва кроз живот. Срећан рођендан, чика
Ршуме!
Читанка
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„ЕМХАЈД ПАРК ФЕСТИВАЛ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Неговање
међугенерацијске
солидарности

Од 26. јуна до 2. јула трајао је „Емхајд
парк фестивал“ у Сремској Митрови
ци. Четврти пут је овај догађај одржан
у насељу „Матија Хуђи“ кроз различите
активности за старије и млађе. Према
речима организатора, идеја је потекла
од окупљања комшија, који су најбли
жи једни другима и ослањају се једни на
друге, при том деле заједнички простор
и одговорни су за њега.
– Фестивал је резултат укрштања
принципа и међугенерацијске солидар
ности, на којој почива суживот. Имамо
доста бака и дека, који поред родите
ља имају значајну улогу у васпитању
деце. Деца су препуштена слободној
игри у којој има и доброг и лошег. Ово
је трансфер знања и искустава у друже
њу старијих са млађима и неговању кул
туре сећања. Ово није само комшијски
фестивал, већ свет у малом у ком мани
фестујемо удруженост, из ког је насеље

подигнуто у доба Социјалистичке Феде
ративне Републике Југославије. Прет
ходна три пута смо видели да имамо
још идеја и активности које вреде да се
развију. Фестивал је у потпуности орга
низован донацијама чланова удружења
и пријатеља који су желели да помог
ну тај облик организовања фестивала,
објаснио је Синиша Пуач из Удружења
грађана „Емхајд парк“.
Фестивал је био отворен и за ста
новнике других насеља, а током седам
дана одржане су бројне активности,
међу којима су јавни час гитаре, показна
вежба нордијског ходања, изложба пла
ката и ликовна радионица, израда маке
те парка, ревије, квизови и спортска
надметања. На овај начин становници
поменутог насеља су на свом позитив
ном примеру, показали како би требало
да се негује заједништво.
А. П.
Фото: приватна архива

МИТРОВАЧКИ ТУРИСТИЧКИ ИНФО – ЦЕНТАР

Деца као Пипи Дуга Чарапа

У оквиру манифестације „Лето на
Сави“ на тераси Туристичког инфо –
центра одржан је Уметнички кутак
Амбасаде Шведске. У суботу 2. јула и
недељу 3. јула приказани су шведски
филмови за децу, изложена су дела
шведске књижевности за децу, а дога
ђај је завршен Карневалом Пипи Дуге
Чарапе.
– У сарадњи са Амбасадом Шведске
желели смо да нашим најмлађима
поклонимо један биоскоп на отворе
ном. Они су имали прилику да уживају
у дечјим филмовима, али за њих смо
припремили и радионице на тему
Пипи Дуге Чарапе, рекла је Радмила

Грујић из Туристичке организације Гра
да Сремска Митровице.
Деца су гледала филмове „Мајмун
че“ и „Високо на небу“.
– Летњи биоскоп и дружење које
организујемо су заправо наставак вео
ма успешне сарадње коју наша Амба
сада има са Градом Сремска Митро
вица већ дуже време, истакла је Боја
на Маљукановић, представница Швед
ске амбасаде у Србији.
На тераси инфо – центра могло се
видети много девојчица маскираних у
Пипи Дугу Чарапу. Наиме, Пипи је лик
из најпознатијег дела за децу шведске
књижевнице Астрид Линдгрен. А. П.
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ПРОГЛАСНЕ КЊИГЕ: КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ (2)

Клупа госпође Панаотовић
је однешена са сокака ...

Припрема: Дејан Мостарлић

Градска управа у Митровици која ће након 1881. године и добијања статуса Града
функционисати као Градско поглаварство издавала је прогласе који су садржали све
битне одлуке везане за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове
одлуке објављиване су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места
њиховог обнародовања ( На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митро
вачких грађана, пред Казнионом, на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код
Златна бунара....). Прогласне књиге Градске управе у Митровици сачуване су у Исто
ријском архиву „Срем“ и представљају драгоцено извориште података о историји
Сремске Митровице, Срема и некадашњих држава на овим просторима
Из прогласа број 288. од 12.
јуна 1878. године сазнајемо да
је крчмар Тоша Бакић из Митро
вице кажњен глобом од 5
форинти зато што је без прија
ве точио пиће.
„Крчмар Тоша Бакић осудит
је по Котарском суду на пла
теж глобе од 5 форинти у
корист убошке благајне, ради
тога што је пиће точио, без
да је био то пријавио прије
закупнику“. Већ у наредном
прогласу Градске управе број
291 од 27. јуна 1878. године
оглашава се јавна продаја
заплењеног винског пивског
бурета митровачког крчмара
Тоше Бакића. Иначе, у многим
случајевима митровачки крчма
ри кажњавани су због прекора
чења радног времена „преко
указане уре (часа или сата)“.
У прогласу број 302 од 30.
јуна 1878. године митровачко
грађанство се обавештава о
јавној продаји вина и пива.
„Данас у 3 сата после подне
продават ће се 3 акова вина са

буретом и ½ акова пива на јав
ној дражби код овога уреда“
Прогласом Градске управе у
Митровици број 311 од 7. јула
1878. године забрањује се, уз
претњу најстрожијом казном,
извођење стоке ради испаше
на савски брег.
„Марва не смије тик савског
брега пасти и ткоји се ухвати
са својом марвом на речном
брегу подпада најстрожијој
казни“
Из прогласа број 337 од 21.
јула 1878. године сазнајемо да
су постојали посебни услови за
улазак на вашаре, односно

сточни пасоши или цедуље
које су се у општинском уреду
издавале неколико дана пре
самог вашара.
„Коме је за вашар, цедуља
или пасош за марву потребан,
мора се најмање 4 дана прије
код овога уреда јавити.“
У прогласу број 349 од 26.
јула 1878. године забрањује се
да већи купци - „пиљарице“ и
„грошичари“ на недељним
вашарима, пре 9 сати пре под
не купују храна, воће и животи
ње, док се становништво у пот
пуности не снабде неопходним
намирницама.

„Нити пиљарица нити гро
шичари не смију куповати на
недељним вашарима, нити
хране, нити воћа, нити живад
– прије 9 сати пре подне, док
се народ не оскрби с ..... потре
боћом за се“
У прогласу број 364 од 9.
августа 1878. године тражи се
враћање однете клупе госпође
Панаотовић испред њене у куће
на једном од митровачких сока
ка.
„Клупа госпође Панаотовић
је однешена са сокака, зелена,
мала, дрвена – Ко је има нек је
донесе“.

ГАСИФИКАЦИЈУ КУПИНОВА ДИКТИРАЈУ АРХЕОЛОШКА ЗАШТИТНА ИСТРАЖИВАЊА

Археолози обуставили провлачење цеви
Радови на гасификационој мрежи у бли
зини цркве Светог Луке уз појас археолошког
налазишта Купиник у Купинову, обустављени
су како би се обавила заштитна истражива
ња, каже за наш лист Љубиша Шулаја дирек
тор Завода за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици. Према његовим речи
ма екипе археолога изаћи ће на терен већ
током ове недеље, а овај посао како очекују
требало би да се заврши у наредних месец
дана, када ће бити настављена гасификаци
ја места.
– Провлачење цеви кроз, како је ми зове
мо, „црвену зону“, јер је у близини и археоло
шко налазиште Купиник, не може да се оба
ви док се не ураде заштитна истраживања.
Иначе радови на откривању овог локалитета
су доста у заостатку, али радује нас што
постоји група људи која то „гура“, каже Шула

ја сматрајући да је Купиник који има историј
ску вредност, неправедно запостављен у
односу на остала значајна утврђења.
Престоница последњих српских деспота
Стефана Лазаревића, Ђурађа Бранковића и
Вука Гргуревића, већ у септембру могла би
да открије неке од тајни чуваних под земљом,
када ће се археолози опет скупити на овом
терену.
– Истраживања ћемо радити у сарадњи са
Народним музејом, који ће за ову намену
издвојити преко 900.000 динара, док ће
Општина Пећинци за суфинансирање самог
истраживања издвојити 150.000 динара, као
и додатна средства за финансирање логи
стике на терену, истиче Перица Одобашић
председник Савета месне заједнице Купино
во и археолог.
Приликом освајања Београда 1521. годи

не султан Сулејман Величанствени разорио
је Купиник, који је пао нешто касније осман
лијским заузимањем Срема, 1526. године.
Пошто се турским продором и освајањима у
Панонији нашао дубоко у залеђу њихове
територије, ово утврђење губи свој значај
као погранично место. Од тада последња
српска средњовековна престоница лежи у
рушевинама, а занимљиво је да је њена опе
ка коришћена касније при обнови Београд
ске тврђаве.
Прва озбиљна истраживања последње
престонице средњовековне Србије – тврђа
ве Купиник извршена су пре две године када
је урађено ласерско снимање локалитета из
ваздуха, док су прошле године почела систе
матска археолошка истраживања на терену,
у сарадњи са стручњацима из Народног
музеја у Београду.
С. Костић
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ПЛЕСНА ПРЕДСТАВА „ХАМЛЕТ“ ОТВОРИЛА „ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ“ У ЧОРТАНОВЦИМА

Хамлет без изговорене речи

Плесна представа „Хамлет“ у извође
њу међународно признате италијанске
плесне трупе „imPERFECT DANCERS
COMPANY“ под уметничким руковод
ством оснивача Валтера Матеин
 ија и
Ине Броек у петак, 1. јула, отворила је 9.
„Шекспир фестивал“ у Вили Станковић
у Чортановцима. Фестивал се ове годи
не одржава из два дела, а први који
подразумева извођење представа у
Вили Станковић у Чортановцима и Срп
ском народном позоришту у Новом
Саду трајао је до 4. јула. Међународни
фестивал, као и сваке године, чини про
грам савремених светских продукција
Шекспирових дела, а публици су се
представила позоришта из Италије,
Црне Горе, Хрватске, Норвешке, Велике
Британије и Србије.
– Веома смо срећни јер смо, по први
пут, имали једну плесну представу, која
је уједно отворила фестивал. Било је
врло интересантно видети како се
„Хамлет“ отплеше, без иједне изговоре
не речи, и то је било неко ново искуство
за све који су присуствовали представи
али и нама који организујемо фестивал,
рекао је директор и оснивач фестивала
Никита Миливојевић.
На централној фестивалској локаци

Плесна представа „Хамлет“

ји, у Вили Станковић, наступили су и
Градско позориште из Подгорице са
представом „Укроћена горопад“ (2. јула),
Ролф Алме Норвешка са представом
„Ромео и Јулија и друге катастрофалне
љубави“ (3. јула). У Српском народном
позоришту Нови Сад представу „Хамлет
- евиденција злочина једне монархије“
одиграло је Казалиште Марина Држића

из Дубровника (4. јула). За друго полу
време фестивала најављено је извође
ње представе „Магбет „Српског народ
ног позоришта“ у октобру, док ће се
гости из Велике Британије представом
„Сабрана дела: са Шекспиром за сто
лом“ представити публици у новембру
текуће године у Српском народном
позоришту.
М. Ђ.

ОДРЖАН 22. „СЦЕНА ФЕСТ“ У ИНЂИЈИ

Пет дана музике за све укусе

22. „Сцена фест“ у четвр
так, 30. јуна отворио је кон
церт оперске диве Јадранке
Јовановић која је извођењем
најпознатијих нумера класич
не музике одушевила бројну
публику у Инђији.
– Веома сам поносна што
овогодишњи
фестивал
у
Инђији отвара концерт кла
сичне музике чиме показу
јемо да не постоје границе
и да добра музика може да
се изводи на сваком месту
и у свако време, истакла је
Јадранка Јовановић пре отва
рања „Сцена феста“.

Осим концерта оперске
диве, до 4. јула на спортским
теренима код Културног цен
тра љубитељи музике ужива
ли су у добро испланираном
програму за чији садржај је
био задужен Културни центар
Инђија уз покровитељство
Општине Инђија.
–Програм је осмишљен да
током пет дана има за свакога
по нешто и то је био основни
циљ, када је планиран ового
дишња манифестација, рекао
је Немања Милојевић, шеф
Кабинета председника општи
не Инђија на отварању фести

Концерт Бајаге и инструктора

вала.
Другог дана „Сцена фест“-а
наступили су тамбурашки
оркестар „Ла банда“ из Новог
Сада и легенда тамбура
шке музике Звонко Богдан. У
суботу, 2. јула наступили су
„Бајага и инструктори“ и то,
како је рекао фронтмен групе
Момчило Бајагић, по први пут
фестивалу у Инђији који има
традицију дугу више од две
деценије.
– Веома сам срећан што
вечерас
наступамо
пред
инђијском
публиком.
У
последњих десет дана сва

кодневно имамо концерте и
радује ме што ћемо вечерас
и овде моћи да наступимо са
нашим највећим хитовима,
истакао је Бајагић пред кон
церт.
Претпоследњег дана „Сце
на феста“ наступили су рок
група „Ван Гог“, док је исте
вечери наступио Дејан Петро
вић са „Биг бендом“. Публика
је одушевљено реаговала на
наступ музичара, а погото
во на тренутак када су зајед
ничким снагама представи
ли извожењем песме „Лудо
луда“.
22. „Сцена фест“ затворио
је Ацо Пејовић, звезда народ
не и поп музике чији концерт
је, као и сви претходни, иза
звао велико интересовање
инђијске публике.
– Ове, као и претходних
година, трудили смо се да
програм фестивала конци
пирамо тако да задовољимо
најразличитије музичке уку
се наших суграђана, те веру
јем да они који су дошли на
неки од концерата или сваке
вечери фестивала, заиста
уживали у квалитетној музи
ци, рекла је директорица КЦ
Инђија Ружица Јовановић.
М. Ђ.
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МИТРОВЧАНИ У БОРБИ СА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

Плажа, хладовина,
сладолед и лимунада

Градска плажа – спас од врућине

Најтежа компликација је топлотни удар
и захтева хитну медицинску интервенци
ју. Тада телесна температура може ићи и
преко 40 степени. Јављају се код већине
пацијената топла и сува кожа, услед пре
станка знојења, убрзан рад срца и губи
так свести, каже др Марица Ђукић Сте
кић, лекар опште праксе митровачког
Дома здравља
Први топлотни талас овог
лета јавио се већ прошле сед
мице. Топао јун измамио је
Митровч ан е
да
потраж е
алтернативне начине расхла
ђивања ван климатизованих
просторија. Велики број купа
ча је посетио Градску плажу,
који су се купали и сунчали
током читавог дана. Најстари
ји и најмлађи су се купали у
Сави претежно у преподнев
ним сатима.
– Расхлађујемо се редовно
на нашој плажи, у нашој реци
Сави. То је нешто најлепше
што има Митровица. Кажу да
је ово најлепша плажа на оба
ли Саве, на нашем подручју, а
то показују и посете из других
делова земље. Овде не дола
зе само Митровчани, већ је
све више гостију. Унук је са
мном на плажи, расхлађујемо
се заједно. Волимо пливање и
купање. Сава је топла, сада је
мало мутна, иако је пре неко
лико дана била врло бистра.
Долазим готово сваки дан,
некада и у седам часова ују

тру, рекла је Митровчанк а
Весна Петровић.
С обзиром на то да плажа
нуди велики број садржаја ове
године, не зачуђава чињеница
да у свако доба има велик број
посетилаца. Ове године не
заостаје ни Градски парк, где
ћете тешко наћи клупу у хла

др Марица Ђукић Стекић

довини, која није заузета.
– Ретко долазим до града,
пензион
 ери смо и супруг и ја,
али ево после скоро годину
дана сам дошла у наш парк у
хладовину, да поједем сладо
лед, каже Љуба Кондић.
Ова пензионерка је клупу
поделила са Ђурђицом Бања

Љуба Кондић и Ђурђица Бањанин поделиле клупу у парку

нин и њеним унуком, па је то
била прилика да се друже и
упознају, како то иначе бива у
Градском парку, који је једно
од централних места за пре
дах.
– Високу температуру пре
живљавамо тако што борави
мо у хладовини. Конзумирамо
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хладна пића у породици, а када дођем у
град, прошетам са унуком преподне. Сед
немо у парк да поједемо сладолед или
попијемо лимунаду, испричала је Ђурђи
ца Бањанин.
Када се јаве тако високе температуре,
које буду једнаке или се приближно изјед
наче са температуром људског тела,
испаравање зноја са коже ће довести до
регулисања телесне температуре. Уколи
ко се тело не прилагоди на прави начин
спољним температурама, мође доћи до
нарушавања здравља у виду топлотног
осипа, топлотног едема, топлотне синко
пе, исцрпљености... Може доћи и до
топлотног удара. Лекари саветују да се
расхлађујемо постепено.
– Осип настаје приликом блиског кон
такта топле и влажне коже са одећом.
Топлотни едем настаје код особа које
нису аклиматизоване, у виду отицања
горњих и доњих екстремитета. Топлотна
синкопа представља губитак свести код
лица која раде физичке послове на висо
кој спољашњој температури, због дехи
дратације организма. Топлотни грчеви се
могу јавити као невољне контракције
мускулатуре, праћени болом. Најтежа
компликација је топлотни удар и захтева
хитну медицинску интервенцију. Тада
телесна температура може ићи и преко
40 степени. Јављају се код већине паци
јената топла и сува кожа, услед престан
ка знојења, убрзан рад срца и губитак
свести. Све ове проблеме током лета
здрава популација не доживљава, сем
субјективног осећаја топлоте. Угрожени
су деца и старији, као и труднице и доји
ље. Пацијенти са хипертензијом и карди
оваскуларним проблемима су у већем
ризику, као и дијабетичари. Они који због
природе посла проводе велики део дана
на високој спољној температури морају
превентивно да се боре с топлотом. Уко
лико је обавезе немогуће обавити у раним
јутарњим сатима или предвече, потребно
је носити велике шешире, да би се зашти
тила глава и рамена, заштитне наочаре и
креме са заштитним фактором, изјавила
је др Марица Ђукић Стекић, лекар опште
праксе митровачког Дома здравља.
Веома је важан унос течности, у пра
вилним размацима, чак и када немамо
осећај жеђи. Потребно је избегавати гази
рана пића и алкохол, преједање и тешку
храну, саветује струка.
А. Плавшић

Весна Петровић са унуком Вуком
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ТОКОМ ЛЕТА ЈЕ ВАЖНО КОНЗУМИРАТИ
ЛАКО СВАРЉИВУ ХРАНУ

Заборавите
на пљескавице
Требало би бирати
намирнице са нижим
процентом масти,
нарочито то важи за
особе изнад 50 годи
на живота. Они се
морају опростити и
са шећером. Када је
у питању месо, иде
ално би било кори
стити рибу, каже др
Зинаида Сретеновић

др Зинаид
 а Сретеновић

Питање које свакодневно постављају
домаћице јесте „Шта ћемо за ручак?“.
Велики број рецепата за припрему хране
можемо пронаћи у старим свескама, у
којима су ручно записани специјалитети,
али све је популарнија потрага за посла
стицама на интернету. Шта ће се наћи на
трпези зависи и од укуса и времена које
имате на располагању, али током летњег
периода требало би да се придржавамо
и савета стручњака, због опасности које
вребају из тањира.
Током лета требало би конзумирати
нискокалоричну храну, која се лако вари,
уместо гурманских специјалитета, зачи
њене, заљућене хране, са превише соли
и масти. Ово је доба године када и при
рода даје своје плодове, воће и поврће у
великим количинама и то би требало да
буде база исхране.
– Скренула бих пажњу да се воће и
поврће мора добро опрати хигијенски
исправном водом. Никако јести оно што
није опрано. Такође, сама хигијена у про
цесу припреме хране и конзумирања на
улици, није препоручљива, осим ако
немате приступ води или барем сред
ствима за дезинфекцију руку, каже др
Зинаида Сретеновић, специјалиста за
исхрану здравих и болесних људи.
Термичка обрада хране током летњег
периода би требало да буде најједно
ставнија, као што су кување, гриловање,
а никако пржење и поховање.

– Требало би бирати намирнице са
нижим процентом масти, нарочито то
важи за особе изнад 50 година живота.
Они се морају опростити и са шећером.
Када је у питању месо, идеално би било
користити рибу. Млечне производе могу
конзумирати како су и навикли, такође са
мањим процентом масноће, али такве
оброке морају чувати у расхладним уре
ђајима, јер се сматрају лако кварљивим.
Многи то не знају, али након хлађења
скуваног оброка, мора да се одложи у
фрижидер, најдуже пола сата након
кувања. Поједини то понесу и на плажу,
па тако на топлоти храна остане и цео
дан. То је веома опасно и не сме се
радити, додала је др Сретеновић.
Омиљена летња посластица је свака
ко сладолед, којим се и расхлађујемо.
Препоручује се куповина фабрички упа
кованих производа, јер је то најсигурни
је.
– Од свежих јаја најбоље би било не
припремати ништа, због салмонеле.
Стандардна препорука за читаву годину
јесте припрема теста од целог зрна
житарице, уместо белог брашна. Све то
скупа чини неку лагану храну, закључила
је др Зинаида Сретеновић.
Ови савети се односе на исхрану здра
вих особа, а када су у питању они са
хроничним болестима, најбоље је да се
посаветују са својим лекарима.
А. П.
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (9) КНЕГИЊА МИЛИЦА, СУПРУГА КНЕЗА ЛАЗАРА

Мудра владарка
у тешким временима

Пише: др Снежана Булат

K

нeз Лазар, био је син
Прибца Хребељанови
ћа, логотета цара Душа
на. Како наводи патријарх
Данило III „велики кнез Лазар
из детињства бејаше много у
свим благим делима украшен
и у свим врлинама показива
ше се племенит, велеуман,
кротак и мужеван. Видевши
ово велики цар Стефан, да је
младић одличнији од свих у
свим изврсним лепотама,
беше зачуђен и удивљен и
много мишљаше о томе шта
ће овај младић постати“.
Одлучиће цар Душан да
младог Лазара задржи на дво
ру. Током боравка и службе на
царевом двору, Лазар ће упо
знати прелепу Милицу, девојку
угледног рода, кћерку великог
кнеза Вратка.
О пореклу кнегиње Милице
казивали су многи летописци.
Патријарх Данило III је рекао:
„А ова беше од славних и
првих, то јест, проистичући из
корена светог Немање, кћи
славног и мудрог великог кне
за Вратка, именом и делом
Милица, ни са чим не изоста
јући за добром природом
супруга свога и добрим врли
нама украшена, славна, муже
умна, милостива, помирљива
и сваким добрим својством
испуњена“. Константин Фило
зоф потврђује, да је у четвр
том колену, Милица потицала
од Немањиног најстаријег
сина Вукана. „А друга глава
родослова (је ова): Вукан, дру
ги син светога Симеона, а
брат светог Саве, велики кнез,
роди сина жупана Дмитра, у
светом иночком образу Давид.
Овај Давид роди Вратислава
кнеза. А Вратислав роди кнеза
Вратка. А Вратко роди кћер
Милицу. А ова постаде супруга
великога кнеза Лазара“.
Како каже Ћоровић, њихов
брак је склопљен око 1353.
године. Према речима Илари
она Руварца, „Милица је Лаза
ру родила више синова и више
кћери“.
Историја зна за Стефана,
Вука, Добривоја, Мару, Драга
ну, Теодору, Јелену и Оливеру
(Милеву). Све Лазареве кћери
су биле удате за суседне вла
даре, или моћне велик аше.
Прва кћерк а кнеза Лазара,

Кнез Лазар и кнегиња Милица

Мара, била је удата за Вука,
сина Севастократора. Драгана
за Ивана Шишмана, бугарског
цара. Теодора за Николу Гор
јанског, мачванског бана, а
потоњим палатином угарским.
Јелена је најпре била удата за
Ђурђа Балшића, господара
Зете, а касније за Сандаља,
велик ог војводу босанског.
Сви византијски и дубровачки
писци, као и летописци, слажу
се да је Оливера, након битке
на Косову, дата турском цару,
Бајазиту I.
О кнегињи Милици, Кон
стантин Филозоф је изрекао
низ похвала: „Достојна славе
и веом
 а мудра мати (Милица),
која је превазилазила многе
изабране матере, оставши,
као што каже Соломон, хра
бра жена, имала је све врли
не, као што знају сви око ње
који су поцрпли милост из

њезине руке и који су се нада
ли да је приме. Али будући у
толикој власти, знала је и
светске (ствари) у којима је
тешко снаћи се: и по лепоти
беше не само жена, него и
Дисејс многи у саветима. А ко
ће побројати божанствене и
свештене украсе и дарове
црквама и манастирима? Ко
се неће задивити гледајући
такву (њезину) спрегу са они
ма који гледају ка једином
Богу и како делима превази
лази заповести; и ишла је
напред на све већа (дела)“.
ва славна, мужеумна,
милостива, највољени
ја
кнег ињ а,
нак он
косовске погибије, у веома
тешким временима, одиг раће
изузетно значајну улогу. Упр
кос томе што је кнегињи пону
ђено да са децом оде у
Дубровник и тамо настави свој

О

живот, Милица је одлучила да
се суочи са свим потешкоћама
и остане у Србији. Како су
Стефан и Вук били малолет
ни, Милица ће преузети
државне послове и постати
владарка поробљене земље.
„И беше свуда туга, беда, плач
и ридање неут ешно (...) А
видевши ово благочестива
кнегиња, са сином својим Сте
фаном, да је и она и српска
земља у безнадежном удови
штву, и да их одасвуд неприја
тељ напада и разграбљује, и
да нема никога да их у беди и
тузи које су наишле помогне и
утеши, она тада одбаци жен
ску немоћ и узе на се рев
ност мушку“.
Само три месеца након бит
ке на Косову, угарски краљ
Сигисмунд кује планове како
би начинио напад на Србију.
Безнадежна ситуац
 ија, наве
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НОВА ЗБИРКА ПЕСАМА
СЛАЂАНЕ МИЛЕНКОВИЋ

„Кроз трепавице
сипам тугу“

Задужбина кнегиње Милице, манастир Љубостиња

шће мудру владарку да при
хвати савез са Турцима. Тур
ска помоћ, омогућила је Мили
ци да поврати пределе које је
угарски краљ освојио. Но,
ипак, овак ав потез нанеће
Милици велику штету. Судби
на која је снашла ову племе
ниту владарку, сврстава се у
једну од најстравичнијих. Наи
ме, Милица бива приморана
да своју најмлађу кћер, Оли
веру, уда за османског султанa
Бајазита I.
Када је реч о лику и делу
кнегиње Милице, потребно је
подсетити и на њене дипло
матске мисије. Реч је о посети
Бајазиту и покушају брижне
мајке, да спаси свог сина Сте
фана, „за кога су измишљене
многе тешке кривице и изне
шене пред Бајазита“. „А због
овога пође цару Бајазиту сама
та благоверна госпођа (Мили
ца); имала је са собом рођаку
своју, бившу жену деспота
Угљеше, а кћер некога ћесара.
Ова у многим речима и ства
рима будући најмудрија, а коју
је увек спомињана (Милица)
сматрала као неки стуб и
помоћ, нарочито у таквој ства
ри која се догодила. Када су
биле призване к цару (Бајази
ту) а (Милица) била у ужасу
што ће видети цара. (Јефими
ја) јој рече: „Одбаци сваки
страх, када нас (само) удосто
јише да га видимо“. Оне мудро
тада свршише све своје потре
бе помоћу Богоматере, у коју и
положише своју наду“.
Након Стефановог пунолет
ства, према речима историча
ра Пурковића, Милица је при
мила монашки чин, 1393. Исте
године, Милица је сазвала
сабор на коме је предала
власт свом сину Стефану.
Међутим, и као калуђерица

Јевгенија, доносила је „одлуке
о спорним захтевима хилан
дарских монаха, ишла на
политичке преговоре с Бајази
том и његовим наследником
Сулејманом, сређивала је
односе с Дубровчанима и
рачуне са закупцима царина“.
Задржала је велики удео у
власти до пред крај живота,
1405. године.
рема речима Светлане
Томин, мисли се да је
Милица, заједно са
црквеним круговима, органи
зовала стварање култа кнезу
Лазару и дала идејни основ за
његово објашњење. Да би очу
вала државу и обезбедила
положај својих малолетних
синова, Милица је донела
одлуку да се „већ постојећа
свест о Лазаревом војничком
подвигу оформи као светачки
култ. Неколицини анонимних
монаха из Раванице приписује
се више култних текстова,
везаних у првом реду за пре
нос моштију. Али сви они кре
ћу се у истом оквиру, са истим
идејним и поетским решењи
ма, те очевидно потичу од
истог мисаоног и емотивног
предл ош ка.
Неп ос редн о
после битке у Србији, само је
кнегиња Милица могла имати
дужност и смелост да понуди
такав предложак“.
Велик а кнегиња Милица,
или царица Милица, како је
називана у народној поезији,
пред смрт је примила мона
шки завет велике схиме и
добила ново име, Ефросини
ја. Умрла је 11. новембра
1405, а сахрањена је у својој
зад уж бин и,
у
ман ас тиру
Љубостиња.
(У следећем броју:
Каталина Арпад,
супруга краља Драгутина)

П

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и вла
дарке кроз историју“ суфинансира 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.

Изашла је нова нoвa збир
кa
песама
Митровчанке
Слађане Миленковић „Крoз
трeпaвицe сипaм тугу“, кoja
je дoбилa трeћу нaгрaду, кao
рукoпис пoeзиje, нa Пeтим
дринским књижeвним сусрe
тимa 2021. гoдинe. Прoмoциja
сe oчeкуje кoд издaвaчa, у
Звoрнику, током летa. Реч је
о Слађаниној шeстој збирки
песама, прeтeжнo мисaoнe
пoeзиje, али су се ту нашле
и љубaвне пeсме, aутoпoe
тичке и дeскриптивне пeсaме
у слoбoднoм стиху. Збирка
садржи и сонете стрoгe вeр
сификaциje и дoслeднe римe.
– Умeтнoст je нeштo штo
нaс рaзликуje oд живoтињa,
oнa je нeoпхoднa кao вaздух,
oнa je спoзнaja ствaрнoсти,
бићa, суштинe, духa, љубa
ви. Пoрив зa ствaрaњeм je
нaсушнa пoтрeбa, тo je нaш
унутрaњи пoзив дa изaђeмo
из сeбe у свeт. Рeчи Mилoшa
Црњaнскoг: „Нe, нe пoстojи ни
кaквa зajeдницa људи. Причa
je тo. Пoстojи сaмo сaмoћa
чoвeкa“ свeдoчe o тoмe дa
сe у сaмoћи пишe, ствaрa,
jeр сe тaдa суoчaвaмo сa сa
мим сoбoм. Нe мoрaмo бити
усaмљeни, у мнoштву смo

истo тaкo сaми, jeр умeтнику
je дaтo дa види oнo штo oбич
ни људи нe мoгу, дa прoзрe дo
сржи бићa, рекла је Слађана
Миленковић.
Ауторка збирке казала је
да поезију доживљава кao
спoзнajу и сaмoспoзнajу, а
сaмa рeч пoeзиja, нaстaлa je
oд хeлeнскe рeчи poesis кoja
у приближнoм прeвoду знaчи
дeлaњe, ствaрaлaштвo, а пeс
ник je ствaрaлaц, oн крeирa
умeтничкo дeлo oпoнaшaњeм
рeaлнoсти, мимeзисoм, нe
минoвнo сликajући и свoje
пoднeбљe.
– Кo пишe, oбичнo пунo и
читa, вoлим пeсмe Брaнкa
Mиљкoвићa, Moмчилa Нaстa
сиjeвићa, Дeсaнкe Maксимo
вић, Шeкспирoвe сoнeтe...
Дoстa читaм o jeзику, штo
збoг струкe, штo збoг пoe
зиje. Имa jeднo зaвeштaњe
Стeвaнa Нeмaњe o тoмe штa
знaчи jeзик, свaкa рeч у jeзи
ку. Нa сaмрти je гoвoриo свoм
сину Сaви дa je бoљe изгуби
ти нajтврђи грaд нeгo jeдну
рeч jeзикa jeр грaд мoжe дa
сe пoврaти, a рeч нe. Упрaвo
крoз пoeзиjу сe трудим дa
нeгуjeм лeпoту писaнe рeчи,
истакла је Слађана.

ПОЖАР У МАНАСТИРУ КУВЕЖДИН

Настрадао мушкарац
Драгомир Петровић (64) из
Мајданпека настрадао је 30.
јуна око 14 и 30 часова, у бли
зини манастира Кувеждин,
када је са монасима крчио
коров изнад манастира,
услед чега је дошло до пожа
ра. Претпоставља се да је до
пожара дошло нехатом од
Драгомора, који је најверо
ватније услед развијања
велике количине дима изгу
био свест и на крају преми
нуо. Како наш лист сазнаје,
настрадали човек боравио је
у манастиру са ћерком, а сва
кодневно је прискак ао у
помоћ манастирском мона
штву. Како је рекло свештен
ство манастира, последњих
пар дана од трагедије Драго
мор је секао дрва у шуми
изнад манастира на простору
који је захваћен пожаром,
али и припремао терен за
постављање цистерне за
воду.

– Тај дан он је крчио
шибље изнад манастира, те
је одлучио да је боље да се
коров запали, него покупи.
Да ли због високих спољних
температура, ватра је букну
ла и очигледно да несрећни
човек није могао да искон
тролише велики пламен.
Нажалост изгорело тело про
нађено је на лицу места, при
ча наш извор из полиције.
Поред полиције и против
пожарног инспектора, на
лице места изашао је и
мртвозорник, а тело несрећ
ног човек а преуз ела је
погребна служба.
Ватрог ас не
једин иц е
Сремске Митровице, по при
јему позива изашле су на
терен са два возила, како би
што пре зауставили ватрену
стихију која је по њиховом
доласку већ била локализо
вана.
С. Костић
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РАДОСЛАВ РАДА ШУМАРСКИ, АУТОР ДВЕ ПОЕМЕ О МАРТИНЦИМА,
САМОУКИ ПОЗНАВАЛАЦ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И МНОГИХ ДРУГИХ СТВАРИ

Паор бриткога ума
и широка срца
После чујем рекао
доктор мом стрицу:
„Шта радите од тога
дечка, па он нити је
луд, нити је глув“.“
„Шта ћу докторе треба
ми свињар, ди ја њега
да пустим од куће да
дере ципеле а ‘вамо
да плаћамо свињаре.
Нек’ се држи земље да
га ветар не одува!“,
одговорио је

С

а Радославом Шумарским Јовишковим из Мартинаца
намеравао сам да направим
„питку“ новинску причу о интересант
ном паору, самоуком ученику немачког
језика и човеку који је написао две
поеме о свом селу, од којих последња
- која ће у издању митровачке библио
теке бити промовисана у септембру
ове године, садржи преко 7100 строфа
у стиху. Прича о чика Ради многима је
позната, нарочито његовим Мартинча
нима. Заинтересовале су се и многе
телевизије. Рада Шумарски је песник и
писац, уметник на фрули, сакупљач
умотворина, бећараца и збирке која
тренутно броји преко 1400 архаиз ама.
Својом непосредношћу и отворено
шћу, овај паор широког срца и врцавог
духа осваја на први сусрет. Са много
речи, јасним и повишеним тоном кога
су прекидали понека шала, али и суза,
диванио је о својим интересовањима и
знањима, а највише о данима своје
младости.
Пре него што смо заподенули разго
вор, морао сам одговорити на један, за
деда Раду врло битан услов.
– Кажи ти мени, имаш ли ти времена
или си ко они што само гледају у сат?
Сачекао је мој потврдан одговор да би

Радослав Рада Шумарски

смо прешли на ствар.
– Немој ми замерити, ја волем да
причам овим старим, мартиначким
језиком, напомиње деда Рада ...
Почели смо о нечем најсвежијем „Поема о Мартинцима“. Чудним путе
вима судбине, потпомогнута иниција
тивом београдске новинарке Радмиле
Ђурић и књижевника и преводиоц
 а из
Торонта Ђорђе Васића ова књига
недавно је угледала светлост дана. У
рукама држим књигу од готово 300
штампаних страница. У њој, ни мање

ни више, већ 7132 стиха написаних у
епском десетерцу. Јано ми је да читам
један свеобухватан, једноставни више
него живописан опис великог сремског
села. Уживљавам се у свакодневно
битисање Мартинчана од античких
времена до данашњих дана. Препо
знајем многе појаве из садашњих
дана. Све велике науке - историја и
социологија и филозофија, педагогија,
религија и екологија нашле су се под
писаљк ом овог питомог сремског
сељака. Две књиге о Мартинцима пра
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ви су сувенир наше прошлости, али и
огледало садашњости у коме се сви
препознајемо.
– Одувек су мене интересовали
историја и разне приче о Мартинцима
које сам слушао. А и многе друге ства
ри. Питао сам људе који то добро зна
ју и историчаре и археологе, да ми
кажу како се то некад код нас живело,
па сам желео то да запишем. Питате
ме да ли то неко још урадио? Па ето,
ја нисам чуо да је неко своје село тако
описао, - у стиховима. Зато сам можда
ја вама, како кажете – интересантан,
почиње причу Радослав Шумарски.
Утицај конзервативног менталитета
и правила живота у сиромашним
послератним сеоским домаћинствима
био је погубан за образовање љубопи
тљивог, тада једанаестогодишњег
дечака жељног знања и заљубљеног у
књигу. Одрастао је у мартиначкој поро
дичној задрузи у којој је реч старијих,
нарочито стрица и оца, имала посебну
тежину. Сматрајући школу својевр
сним луксузом, отац Јова и најближи
сродници одлучују да млађег Шумар
ца, иако најбољег ученика, испишу из
мартиначке школе, а једва да је навр
шио пети разред. Како је основна шко
ла у послератној Југославији била
обавезна, једини начин да се мали
Рада испише био је да га лекар про
гласи неспособним за школу. Нешто
новца и две литре ракије помогле су у
томе. У својој песми „Књига и ја“ запи
сао је:
„А у школу кад сам пош’о, ђачић пра
ви кад сам био, на наставу нисам иш’о
док све нисам научио. Док се други
кроз разреде тешком муком пробијају,
ја сам увек међ’ онима што награде
добијају. На салашу свињар треба,
испиши га, стриц мој моли. Немој чича!
Вели уча, најбољи је ђак у школи.
Пастир мали кад постадох, по пољима
и шумама, често сте ме могли срести с
лепом књигом у рукама. Па и ратар
кад сам био, родна поља обрађив’о,

Самоук савладао
немачки језик и писмо
У време када се учење немачког
језика ради одласка на рад у ову
западноев
 ропску државу плаћа огром
ним новцем, готово невероватно звучи
податак да је чика Радослав Шумар
ски самостално овладао немачким
језиком и писмом, у толикој мери да је
у стању да другима држи часове и без
проблема чита немачку литературу.
Било је то у данима после војске. Оду
шевљен јасноћом, заповедним и
командним тоном овог језика који се
користио у прошлости Срема, са тава
на је скидао и тајно набављао старе
немачке књиге. До прве књиге случај
но је дошао. Његова неостварена
жеља, на чијем испуњењу већ раде
неки од чика Радиних поштовалаца
јесте одлазак у било коју земљу
свуд сам с собом књигу вук’о, у листо
ве завирив’о. Лоше књиге нисам срео,
нит на свету такве има, а многе сам
прочитао и на страним језицима... Вре
ме своје учинило сада сам већ старац
седи, ал још увек књигу волим, она ми
је све што вреди. Чак и тада кад са
свећом, на прсима склопим руке, знај
те да сам умро жељан добре књиге и
науке.“
– Им’о сам ја старијег брата, три четир’ године, који је већ дорастао да
копа. Долазили надничари са стране,
највише из Босне, па да моји не би
платили кажу: „Може Јова ић’ да копа.
А Рада не мора он ће „силанцати“ од
куће до школе ...“ Отац ми је говорио:
„Мени господа у кући не треба. Кад
није мој Јова био господин нећеш ни
ти.“ Зажалих! Откуд сам и рек’о да
волем у школу! И стриц пронађе како
да ја не идем више у школу, је л’ било

Први списатељски дани
Деда Радина соба – кабинет, како је
неки називају, данас је библиотека пре
пуна књига. Сагледамо ли шта је у сво
јих осамдесет лета овај времешни
Мартинчанин до сада урадио и обја
вио, не можемо а да се не упитамо -где
би била граница деда Радине учености
да је био у могућности да доврши своје
редовно школовање. Управо су љубав
према књизи и стицању знања обеле
жили његов паорски живот.
– Занима вас какао сам почео да
пишем ? Па ево да вам кажем. Док сам
ишао у школу, до првих дана шестог
разреда ништа нисам записивао. Јед
ног дана смо моја покојна супруга Дра
га и ја причали о томе како ја етои мам
дар за школу и књиге а ја мислим да ми
је Бог само дао упорност. Валда је и то
неки дар. Лежимо тако моја Драга и ја
на каучу под заједничким покривачем
или „помирачем“ како га неки зову кад
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дође свађа у кући.....То је иначе било
време кад су муж и жена имали зајед
нички кауч а не к’о данас да спавају по
различитим собама, са децом. Прича
мо баш о томе, куд би ја са мојом шко
лом о’шо и шта би било са мном. Она
у тој причи заспала а ја још о томе
размишљам и све ми се то даје у сти
хове. Па почнем : „Откао за себе пам
тим и сећање моје сеже, свака драга
успомена за лепу ме књигу веже. Друга
деца јурцала се и зелене крали џане а
ја сам се игр’о школе, сриц’о слова на
тенане“… Кажем себи, морам ја то
записати, ал’ немам свеске ни папира,
па отцепим један лист од колендара –
месецослова, како су га звали наши
стари. Навучем завесу у ниши да не
сметам мојој Драги и записујем строфу
по строфу. Овим речима наш саговор
ник описује своју инспирацију и прве
списатељске дане.

немачког говорног подручја.
– Рекао сам себи - волео би макар
два ‘вата да уђем у те земље где се
прича немачки, да ли у Немачку, Швај
царску, Аустрију ... Да могу у своју
аутобиографију да напишем да сам
барем био у тим земљама. Бициклом
би отиш’о, или на магарцу да га имам,
само да чујем онај њи’ов језик, како га
они изговарају и те њихове дијалекте.
Немачка има осам дијалеката а ја сам
читао у њиховим књигама да се Шваба
из Беча можда не би могао разумети
са оним из Хамбурга.
Поред тога што савршено говори и
разуме немачки језик мој саговорник је
одличан познавалац немачког сред
њовековног и за читање изузетно
тешког готичког писма.

Нема више ни цурица,
ни момчића, ни фудба
ла. Једном на том
салашу, натресем сви
њама глогиња и трњи
на које сам и ја јео,
савијем један брест и
седнем. Кад на једа
ред – сузе иду наочи.
Кажем себи: „Готово
је, са овим се ја морам
помирити.“ Једва сам
чекао да почнем да се
бријем да макар неде
љом или суботом
одем кући у село.
Замишљао сам као је
недељом у селу...
Верујте, кад се свега
сетим, понекад ми се
заплаче!
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Дођем ја у кућу са све
дочанством петог раз
реда, сав срећан, јер
мислим да ће ме кад
виде сведочанство
пустити у школу. Била
је свињокоља и нека
гужва у дворишту.
Покажем папир стрицу
и добро се сећам се
његових речи. Након
„сочне“ псовке он каза
: „Па од овога никад
човек неће бити, опет
је прешао“
Деда Рада у свом „кабинету“ вредно ради на писању аутобиографије

је код нас дечака који одједном више
нису долазили у школу, али како не
знам - то се крило и нико их није ни
прозивао, ни помињао. Ја сам првих
дана шестог разреда већ озбиљније
изостајао. Слали ме на салаш да
чувам свиње. Прозове мене једног
дана разредни Мика Парезановић и
пита „Хоћеш сад да те ишамарам.
Зашто ти не долазиш редовно у шко
лу?“ Не смем рећи да ми не дају, него
се вадим да немам одела. Кад неке
девојчице устану и кажу: „Има он
салаш, мора да чува свиње.“ А ја чак и
кад сам чувао свиње, крадом сам
читао књиге. Доносиле ми те цурице
из села. Кад дођем кући ја књигу испод
штрикова, па се опашем, па преко тога
струницу на леђа са хлебом, сланином
и водом. Кад заиђем, да ме нико од
куће не види, а ја извадим књигу и
читам. После те грдње разредног који
је звао мога оца, иш’о сам у школу
можда још неки дан. Стриц се догово
рио са директором и доктором да ми
овај да папир на коме ће писати да
нисам за школу. Припремио је за сва
ког две литре ракије и петсто динара.
Није то онда било ни мало, каже деда
Рада Шумарац који са сетом, понеком
сузом и дрхтавим гласом прича о
данима кад је напустио школу.
– Дођем ја у кућу са сведочанством
петог разреда, сав срећан, јер мислим
да ће ме кад виде сведочанство пусти
ти у школу. Била је свињокоља и нека
гужва у дворишту. Покажем папир
стрицу и добро се сећам се његових
речи. Након „сочне“ псовке он каза :

„Па од овога никад човек неће бити,
опет је прешао“. На почетку шестог
разреда стигла је трећа опомена што
не идем у школу и нешто се морало
урадити. Идемо Брата и ја доктору,
али идемо преко башчи јер су они већ
разгласили да сам ја болестан. И мене
стриц саветује: „Прави се луд, глув и
немој тамо да правиш неку штету и
нешто срушиш. Што те питају не знаш“.
Ушли ми код доктора. Он са оним сте
тоскопом и белим мантилом мисли да
сам ја глув, валда му је тако стриц
рекао. А ја иако сам свињар одрастао
на глогињама и трњинама, нисам се
човеку унео у лице, већ лепо сео на
метар од њега. Каже он мени, тихо
онако: „Како се ти зовеш?“ Ја кад сам
видео паметног човека пред собом
заборавим да сам и „луд и „глув“ и к’о
из топа кажем - Шумарски Радослав.
Пита доктор, који си разред и шта тамо
учите? А ја одговарам: „Пош’о сам
шести а учимо предмете српски, мате
матику, историју...“ „А шта учите из
историје?“- пита он мене. „Па учимо
Стари век...и догађаје пре Христа и
нове ере“, рекох. „А је л знаш како су
се бројале године пре нове ере?“
-пита. „Знам - оно унатрашке, па се
сетим златног века Атине до четристо
шес’ет и неке.“ „А је л’ знаш ко је био
највећи грчки говорник?“, пита ме. А ја
гледам , каки је ово доктор кад ме
само пита историју. Знам да није Дио
ген, он је био у бурету, већ прво кажем:
„Онај што је био мутав, имао је говорну
ману – Демостен“. Доктор устао и гле
да. Ништа му није јасно. Ко вели, ко је

овде од нас тројице луд. Изађем ја,
каже ми стриц: „Иди исти оним башча
ма да те нико не види“. После чујем
рекао доктор мом стрицу: „Шта радите
од тога дечка, па он нити је луд, нити је
глув“.“ „Шта ћу докторе треба ми сви
њар, ди ја њега да пустим од куће да
дере ципеле а ‘вамо да плаћамо сви
њаре. Нек’ се држи земље да га ветар
не одува!“, одговорио је. Нисам смео
на шор међ’ децу. Чекали су да ми
порасте коса и да се добро подерем.
Доктору су обећали да ме два месеца
неће видети нико, ни сунце ни месец.
И одох ја на мој салаш у колебу од пру
ћа и сламе… Нема више ни цурица, ни
момчића, ни фудбала. Једном на том
салашу, натресем свињама глогиња и
трњина које сам и ја јео, савијем један
брест и седнем. Кад на једаред – сузе
иду наочи. Кажем себи: „Готово је, са
овим се ја морам помирити.“ Једва
сам чекао да почнем да се бријем да
макар недељом или субатом одем
кући у село. Замишљао сам као је
недељом у селу...Верујте, кад се свега
сетим, понекад ми се заплаче!
Овако је деда Рада завршио своје
казивање о тешкој епизоди из своје
прошлости. Као послушно, честито
дете, стоички је прихватио судбину
коју је без роптања изнео на својим
леђима. Многе неправде исправљене
су на животном путу данашњег углед
ног паора, домаћина који се са својом
супругом изродио два сина. Одужио се
свакој обавези, укључујући и ванредни
завршетак основне школе.
Дејан Мостарлић
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Колико година живота
дајеш за успех?

Имали су те новинари као оца или мајку, као уредника и шефа,
саветника и психолога, а за то време могао си имати топле
загрљаје код куће и причање бајки деци пред спавање

П

реминуо је још један
колега новинар. Од
срца, и то у 59. години
живота. Просто штета, али не
бих да причам конкретно о
њему.
Наиме, о већини ликова
попут њега после иде слична
прича. Радио их је адреналин,
нису знали како да стану, у
сваком тренутку живота имали
су свој пословни мозак укљу
чен и свакој ситуацији тражи
ли су угао за неки добар текст.
Редакција им је била прва
породица, а кући су ишли код
друге. Одморе су узимали
само када морају, а чак и
током тих дана многи од њих
су радили, да ли на новим
причама, да ли тако што шаљу
мејлове редакцији, контроли
шу рад листа, или су пак неу
морно интервјуисали и истра
живали нека занимљива лица.
Никад им није било доста.

Прошли би свашта, а онда
када загазе ту педесету воле
ли би некако мало другачије
да живе, али просто нису зна
ли како. Тела више нису била
толико јака да издрже смене
од 14 часова, нити толике ско
кове адреналина и кортизола
на дневној бази, а ни циркање
којим би умиривали своје
мождане вијуге сигурно није
помагало.
И онда опет дођемо до тога
да се поздрављамо с неким ко
је тако нагло отишао. А није
морао.
Да ли је то вредно? Силни
новци, успех широм земље и
препознавање твог имена (ако
баш имаш среће, јер људе не
интересују новинари) - да ли
су вредни живота кратког све
га 59 година? Најежим се и кад
помислим колико моји родите
љи имају ...
Имали су те новинари као

оца или мајку, као уредника и
шефа, саветника и психолога,
а за то време могао си имати
топле загрљаје код куће и при
чање бајки деци пред спава
ње. Да ли је вредно трке,
фрке, збрке, ако ти тај живот
не проживиш до свог неког,
можда природнијег краја, него
си и ту недељу са породицом
провео на брзину трудећи се
да углавиш све ово пропуште
но време током радне неде
ље, таман пред почетак нове?
Да ли је то зато што нас уче
да је посао смисао живота,
новац поента свег рада, а ако
немаш новца на крају боље да
се ниси ни појавио на овом
свету? Или је зато што смо
толико бесомучно пуни себе
да ни не помишљамо да нам
сваког тренутк а може доћи
крај?
Као неко ко је гледао смрти
у лице могу искрено рећи да

мени ништа од тога није вред
но. Када се једном суочиш са
нечим таквим, тешко је живети
са тим теретом реалности да
заиста овај удах може да буде
и последњи. Тешко је поздра
вљати се са породицом и дра
гим људима сваки пут онако
као да, ето, ако нам се нешто
деси, бар смо се за крај загр
лили од срца. Никоме тај терет
не желим.
Али свима желим да нека
да, само некада, бар мало
застану и запитају се: Да ми је
остало још, ето, десет година
живота, да ли би ово било
вредно? Брзо би вас одговор
вратио на прави пут.
ЛА Луна

ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА „ВИДОВДАН – СРПСКИ ИСТОЧНИК“

Емотивне реакције публике

У уторак 28. јуна одржана
је свечана академија „Видов
дан – српски источник“ у
Позоришту „Добрица Милу
тиновић“. У организацији
Музеја Срема овај сада већ
традиционални догађај, при
вукао је пажњу поштовалаца
етно музике, историје и тра
диције.
– Један број мојих пријате
ља, ентузијаста, пре 18 годи
на је одлучио да обележава
Видовдан на пригодан начин,
али ово ће бити осми пут да
организујемо академију ова
ко свечано, у некој од јавних
институција, односно у позо
ришту, рекао је Горан Вид
Лакић, програмски уредник
догађаја.
На самом почетку свеча
не академије присутнима се
обратио игуман Стефан Вуч
ковић из манастира Велика
Ремета, а потом је о Видов
дану говорио протонаме
сник Милорад Голијан. Своје
песме читао је Горан Ивић,
књижевник из Сарајева као и
Горан Вид Лакић, програмски

Детаљ са свечане академије

уредник. Њима су се на вели
кој сцени позоришта прикљу
чили током свечане академи
је и гуслар Владо Руњо, хор
„Ирида“, етно група „Огањ“,
као и „Тромеђа бр. 1“ која је
извела ојкање. Између оста
лог, посетиоци су имали
прилику да виде и витешке
игре у изведби београдских
„Белих орлова“ и слике два
уметника Дамира Савића и
Мирољуба Вујичића.

–
Свечана
академија
„Видовдан – српски источник“
се организује осамнаест годи
на и можемо слободно рећи,
када једна академија слави
пунолетство – има озбиљ
ну традицију, а ми морамо
бити чувари њене будућно
сти. Музеј Срема две године
подржава организацију овог
догађаја и трудимо се да на
најбољи могући начин помог
немо одржавање. Видовдан

је један од најзначајнијих срп
ских празника, иако је урезао
велики број ожиљака у наша
срца, с друге стране можемо
рећи да симболизује слобо
ду, витештво и јунаштво, изја
вио је Стефан Вучић помоћ
ник директора Музеја Срема.
Готово двочасовни про
грам измамио је емоције
присутних који су са великом
пажњом пратили овај про
грам.
А. Плавшић
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МИТРОВАЧАНИ И ЛАЋАРЦИ НА СРПСКИМ ДАНИМА КУЛТУРЕ У БЕЧУ

Снага поезије и музике

Пета манифестација „Serbische kulturta
ge – Српски дани културе“ у Бечу у органи
зацији Integrations – und Kulturverein Fokus
- Wien, који води Весна Јовановић Клин
гер, одржани су од 27. јуна до 2. јула. На
завршној свечаности која је 2. јула одржа
на у Храму Рођења Пресвете Богородице
у Бечу, у оквиру пројекта перформанса
„Сильные женщины любовью вещают Моћне жене љубављу зборе“, предста
вљена је истоим
 ена књига књижевнице
Мирјане Марковић из Сремске Митровице.
Пред бечком публиком Мирјана Марковић
и књижевница Јасна Арбанас су предста
виле бревијар поезије о истакнутим жена
ма српске историје, уметности и културе
подсећајући какав су допринос оне дале
српском роду. Све то је изведено уз музич
ки наступ Етно групе „Храм“ из Лаћарка
коју води свештеник Бранислав Дивљак.
Етно група „Храм“ коју су представљали
Дејана Штрбачки, Николина Јованчевић,
Јована Брзак и Анастасија Радишић је
задивила бечку публику својим извођењем
духовне и етно музике и костимима чију
израду је помогао Драган Бабић, (школски
друг Мирјане Марковић) који живи и ради
у Бечу, али не заборавља свој Лаћарак у
којем је живео и завршио основну школу и
увек кад је у прилици пружа хуманитарну
помоћ и даје подршку напретку културе.
Петар Пантић старешина Храма Пре
свете Богородице, задовољан наступом
гостију из матице, истакао је да су овакве
манифестације богоугодно дело. Он је
нагласио да спона дијаспоре и матице
даје подстрек очувању српског језика и
српске културе које је садашњим генера

Учесници манифестације Српски дани културе у Бечу:
Драган Бабић, Етно група „Храм“, Мирјана Марковић и Јасна Арбанас
цијама остављено у наслеђе.
Мирјана Марковић је изразила задо
вољство што је са Етно група „Храм“, која
је сјајно извела духовну и етно музику и
књижевница Јасна Арбанас, са просла
вљеним ораторским вештинама, дала
допринос манифестацији Српски дани кул
туре у Бечу.
– Ово је била прилика да сретнемо дра
ге пријатеље писце, Невену Џају, Зорицу
Митић, Драгана Перишића и Наташу Пај
ковић који стварају и живе у Бечу и који су
се својом поезијом представили на завр
шној свечаности. Драгоцена је била и
посета библиотеци „Мина Караџић“ коју
води књижевница и професор Светлана

Матић, а посебна част ми је била што сам
књигу „Моћне жене љубављу зборе“ даро
вала Његовом Преосвештенству владици
Андреју Чилерџићу чија порука „Чувајте
своје мајке“ је највеличанственији аманет
свих нас, истакла је књижевница Мирјана
Марковић.
Организатори манифестације су Мирја
ни Марковић уручили плакету удружења и
захвалницу за изузетну сарадњу и допри
нос српској култури дијаспоре у Бечу.
Удружење Фокус је организовало неколико
промоција књига и гостовања књижевнице
Мирјане Марковић, која је учествовала и
на првој манифестацији Српски дани кул
туре 2015. године.
М. Н.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ИНЂИЈА, ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине
Заводни број: 501-64/2022-IV-02
Дана 06.07.2022.године
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија, у складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’,
број 135/04 и 36/09), чланом 2. и 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о
процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 69/05) и чланом 66. Закона о општем управном
поступку ( ‘’Службени гласник РС’’, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење ) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање
сагласности на студију о процени утицаја на животну сре
дину за базну станицу мобилне телефоније „Чорта
новци 3“ – СМУ163 СМЛ163 СМО163 на катастарској
парцели број 32/144 КО Чортановци, у Улици Васе Вији
новића број 8, на територији општине Инђија, oд стране
носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Беог рада ,
Таковска улица број 2.
Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утица
ја на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број
135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у
предметну студију о процени утицаја у просторијама Оде
љења за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду
од 06.07.2022. године до 26.07.2022. године. Заинтересо
вана јавност може да изврши увид у садржину наведене

студије и достави своја мишљења за време трајања јав
ног увида у писменом облику надлежном органу.
Студија о процени утицаја на животну средину се може
прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.
indjija.rs – у делу Јавни увиди.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о подне
тој студији о процени утицаја биће одржана у конферен
цијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара
Душана број 1, дана 27.07.2022. године, са почетком у
1300 часова.
У јавној презентацији и јавној расправи о предметној
студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4.
Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта
и обрађивач студије.
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
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ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНАДАР ВУЧИЋ ОДЛИКОВАО КЛУБ ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

Видовданско одликовање
за ФК „Раднички“

Председник Републике Србије Алек
сандар Вучић, на пригодној свечаности
одржаној у Палати „Србија“ 28. јуна уру
чио је Видовданска одликовања. Међу
добитницима одликовања био је Фудбал
ски клуб „Раднички“ из Сремске Митро
вице поводом 100 година постојања и
успешног рада.
Митровачки прволигаш одликован је
орденом Карађорђеве звезде трећег сте
пена. Признање у име клуба примио је
спортски директор Драган Деспотовић.
– Видовданско одликовање које је
председник Вучић уручио “Радничком” је
само још један доказ и потврда озбиљног
и успешног рада. Карађорђева звезда
је највише признање додељено клубу
током 100 година дуге историје, међутим
искрено верујем да није последње и да
нас чека још пуно успеха у будућности,
кратко је рекао Деспотовић.
Извор ФК „Раднички“

Светлана Миловановић и Васиљ Шево са спортским
директором „Радничког“ и вредним одликовањем

ПОРАЗ „ИНЂИЈЕ“ У ПРВОЈ ПРИПРЕМНОЈ УТАКМИЦИ

Киша голова у Кући фудбала
ОФК „Вршац“ – ФК „Инђија“ 3: 2 (2: 1)
ОФК „Вршац“: Марковић, Петрић,
Пајовић, Николић, Митић, Терзић, Брау
новић, Грек, Павлов, Парађина, Кадије
вић. Играли су још: Мажић, Благојевић,
Делић, Вујић, Стојковић, Илић, Ивић,
Главина, Радисављевић. Тренер: Ненад
Мијаиловић
ФК „Инђија“: Чупић, Д. Кукољ, Рађен,
Ђоковић, Србијенац, Стојановић, Десан
чић, Алексић, Радосављевић, Ђурић,
Ракић. Играли су још: Рнић, Тасић, И.
Недељковић, Ђуричковић, Милуновић,
Јовановић, Вуковић, Кекић, Н. Недељ
ковић, Јањић, Гајиловић, Ковачевић.
Кукољ, Спасић, Вукчевић, Yаffа, Ђокић.
Тренер: Јован Голић
Киша голова виђена је у првој припрем
ној утакмици коју су инђијски „зеленобели“ одиграли против екипе из Вршца
на терену у Кући фудбала у Старој Пазо
ви у оквиру прве припремне утакмице.

Прва појачања
Већ у првим данима припрема за
предстојећу сезону у Првој лиги Срби
је, редове ФК „Инђија“, у једном дану,
појачала су тројица играча. У питању су
млади голман Лука Тасић који долази
из суботичког „Спартака“. Тасић је био
стандардни члан омладинске екипе.
Напад „зелено-белих“ је појачао Сла
виша Стојановић који има богато иску
ство иза себе, док се после две године
у клуб вратио Милан Јањић који долази
из „Будућности“ из Добановаца.

ФК „Инђија“ пред сусрет са ОФК „Вршац“

Нови стручни штаб инђијског прволига
ша имао је на располагању велики број
играча, а минутажу су равномерно рас
поредили.
Вршани су први гол постигли већ на
почетку сусрета када је након прекрша
ја једног од играча „зелено-белих“ суди
ја показао на белу тачку. Са исте је био
прецизан Украјинац Јевгениј Грек прева
ривши Чупића за 1: 0. Инђијчани су успе
ли да изједначе само два минута касније.
Десанчић је први напад „Инђије“ претво

рио у гол шутем искоса са десне стране
напада свог тима, 1:1. Крај првог полу
времена завршен је голом Брауновића
за вођство екипе из Вршца од 2:1.
У другом делу припремне утакмице у
Кући фудбала виђена су још два гола.
Изједначили су Инђијчани преко Спаси
ћа који је шутирао са око 16. метара од
гола Мажића за 2: 2. Минут касније нови
гол који је и одлучио победника меча.
Стрелац је био Вујић у 75. минуту за
коначних 3: 2.
М. Ђ.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ СА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ СТАРТУЈУ СА
ПРИПРЕМАМА ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

Нови планови и ослонац
на играче из „сопственог погона“

Први тим Фрушкогорца из Манђелоса у сезони 2021/2022.

Што се тиче планова за следећу сезону, став људи који воде клуб је да се екипа
„освежи“ младим играчима, тако да се уз неколико искуснијих играча оствари што
виши пласман и да се афирмишу млади играчи, рекао је тренер „Подриња“ Неђо
Вуковић
Пре непуних месец дана завршено
је такмичење у Сремској фудбалској
лиги а почетком јула већ почињу при
преме за наредну сезону. Фудбалски
клубови из места са подручја Сремске
Митровице, ФК „Подриње“ из Мачван
ске Митровице, ФК „Борац“ из Мар

тинаца и ФК „Фрушкогорац“ из Ман
ђелоса протекле сезоне нису били у
конкуренцији за највиши пласман али
су задржали стабилан статус у окру
жној фудбалској лиги. Фудбалери
кузминског „Граничара“ као другопла
сирани у Међуопштинској лиги - Запад

нису успели да у бараж утакмици са
„Шумаром из Огара изборе статус
петолигаша, па ће екипе из Мачван
ске Митровице, Мартинаца и Манђе
лоса наставити сремсколигашко фуд
балско такмичење. У наредној сезони
прикључиће им се екипа „Будућности“

У „Борцу“ из Раденковића желе наставак успешних издања
Резултат вредан пажње протекле
сезоне забележила је екипа „Борца“ из
Раденковића која је у финалној плејоф утакмици са истоименим клубом
из Великих Радинаца тријумфовала
у Градској фудбалској лиги Сремске
Митровице па је после више од триде
сет година као најбољи тим ушла у виши
такмичарски ранг, Међуопштинску лигу
Срем – Запад. Овде ће им поред оста
лих клубова са подручја Руме и Шида,
противници бити и клубови са срем
скомитровачке територије из Ноћаја,
Кузмина, Сремске Раче, Равња и Беше

нова. Председник клуба Дане Станић
тврди да је овај успех резултат чиње
нице да су управа и играчи уз подршку
Месне заједнице и локалне самоупра
ве последњих годину дана „дисали као
један“ и покренули нову лепу спортску
причу у свом селу.
–За нас је битно да сви играчи у тиму
остају и да ћемо покушати да се појача
мо за наредно првенство. Имамо доста
домаћих играча и фудбалера из окол
них села које такође сматрамо својим
играчима. Желимо да подигнемо ниво
фудбала у Раденковићу, тако да ћемо

радити на успостављању млађих кате
горија које су нам потребне за будућ
ност овог спорта у нашем селу. Иначе,
радимо на побољшавању услова за
тренинге и утакмице. Тренутно зидамо
свлачионице и изводимо друге неопход
не радове. Мислим да смо мало оживе
ли село у фудбалском и спортском сми
слу. У слози и заједништву радимо на
побољшању играчког кадра и желимо
да останемо у овом вишем нивоу такми
чења, рекао је председник Станић који
је за средину јула најавио почетак при
према тима из Раденковића.
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из Салаша Ноћајског која је испала из
Војвођанске лиге – Југ, где је заједно
са „Хајдуком“ из Дивоша представља
ла клубове са подручја Града Сремске
Митровице.
Екипа „Подриња“ остварила је
коначни првенствени пласман на сед
му позицију, остваривши подједнак
број од дванаест победа и пораза.
Неђо Вуковић, шеф стручног шта
ба који је Мачване преузео пред крај
првенства сматра да је његова екипа
могла до боље позиције и најављу
је борбу за добре резултате, праћене
афирмацијом младих играча.
– Без обзира што сам преузео еки
пу последњих месец дана, мислим да
је екипа „Подриња“ могла и морала
одиграти значајнију улогу у прошлом
првенству када се има у виду квали
тет екипе као и самих појединаца.
С обзиром на претходно наведено,
остварени пласман на седмо место не
би требало да је меродаван. Што се
тиче планова за следећу сезону, став
људи који воде клуб је да се екипа
„освежи“ младим играчима, тако да се
уз неколико искуснијих играча оства
ри што виши пласман и да се афир
мишу млади играчи. Уз припреме које
су заказане за 10. јул, планиране су
и контролне утакмице кроз одржава
ње традиционалног турнира у Равњу
и сусрете са „Слободом“ из Доњег
Товарника, „Слогом“ из Ердевика и
„Радничким“ из Шида. Кроз наведене
утакмице видеће се колико нова екипа
„Подриња“ може, рекао је за „Митро
вачке новине“ тренер Вуковић.
Фудбалери мартиначког „Борца“
дочекали су крај прошле сезоне у сре
дишњем делу табеле, на деветој пози
цији.
–Ми смо у принципу задовољни
прошлом сезоном јер нисмо ишли
на висок пласман. У свакој полусезо
ни узели смо по двадесет бодова. За
нас је најбитније да смо афирмисали
своја три - четири детета, попут Уро
ша Жунића, кадетског играча 2005.
годишта који је играо у првом тиму и
Немање Божића, фудбалера 2003.
годишта, који је већ стандардни прво
тимац на месту штопера. У овој групи
си још Игор Матић и Марко Лалић и
Стева Панић. Оба наша голмана тима
- Међедовић и Андрић такође су из
Мартинаца. Имамо чак седам - осам
фудбалера из сопственог фудбалског
погона. Припреме за наступајућу сезо
ну почећемо 7. или 8. јула, каже тре
нер „Борца“ Дарко Гавриловић који не
очекује велика појачања, сматрајући
да би велика ствар била ако би еки
па остала у истом саставу, премда су
неки играчи најавили завршетак кари
јере а поједини би могли променити
средину.
Фудбалски клуб „Фрушкогорац“
завршио је такмичење у Сремској
лиги на дванаес
 тој позицији са десет
победа, седам нерешених резулта
та и тринаест пораза. У летњој паузи
дошло је до промене у стручном шта

За нас је најбитније да смо
афирмисали своја три четири детета, попут Уро
ша Жунића и Немање
Божића. У овој групи си
још Игор Матић и Марко
Лалић и Стева Панић. Оба
наша голмана тима - Међе
довић и Андрић такође су
из Мартинаца, истиче
Дарко Гавриловић, тренер
мартиначког „Борца“
Имаћемо 24 играча од
којих је највећи број из
Манђелоса. Међу њима је
свакако водећи Ристић
који је носио боје митро
вачког „Радничког“ и дру
гих клубова. Можда ћемо
кренути у потрагу за јед
ним шпиц играчем, јер је
клуб на овој позицији у
прошлом првенству био
мало „тањи“, каже Мита
Нинковић, тренер
„Фрушкогорца“ из
Манђелоса
Председник Фудбалског
клуба „Будућност“ из
Салаша Ноћајског Марко
Симић констатује да је
његова екипа као најмла
ђа у Војвођанској лиги
испала у нижи ранг, плаћа
јући данак неискуству и
великом броју младих
играча
За нас је битно да сви
играчи у тиму остају и да
ћемо покушати да се поја
чамо за наредно првен
ство. Имамо доста дома
ћих играча и фудбалера
из околних села које тако
ђе сматрамо својим игра
чима. Желимо да подигне
мо ниво фудбала у Раден
ковићу, рекао је Дане
Станић председник клуба
„Борац“ из Раденковића
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бу па је на клупи искусни Мита Нин
ковић са амбицијом да, ослањајући се
на сопствени играчи погон унапреди
игру своје екипе како би задржала ста
билан лигашки статус или остварила
неки бољи пласман. Тренер Нинковић
уједно је и координатор свих селекција
овог клуба. Припреме Манђелошана
почињу 9. јула.
–Сматрам да је највеће појачање
клуба чињеница да су сви играчи из
прошлог првенства остали у клубу.
„Фрушкогорац“ је један од ретких клу
бова у сремскомитровачком савезу
који углавном игра са играчима који су
рођени или живе у Манђелосу. Кадети
клуба су освојили прво место у квлаи
тетној лиги подручја Срема, па ће се из
овог погона три до пет играча прикљу
чити првом тиму, што ће бити озбиљ
но освежење у раду клуба. Радићемо
у финим условима јер клуб завршава
изградњу трибина са 150-200 места за
седење а пошто већ имамо рефлекто
ре можемо и ноћу да тренирамо. Тако
ђе имамо и четири тренера којима ћу
ја бити шеф и заједно ћемо радити
на појачањима са циљем да Манђе
лос буде сигуран у овој лиги и да не
дође у зону да се бори за опстанак.
Имаћемо 24 играча од којих је најве
ћи број из Манђелоса. Међу њима је
свакако водећи Ристић који је носио
боје митровачког „Радничког“ и дру
гих клубова. Можда ћемо кренути у
потрагу за једним шпиц играчем, јер
је клуб на овој позицији у прошлом
првенству био мало „тањи“. Имамо
неколико жеља а наредних дана ћемо
видети да ли ће доћи до реализације.
Понављам, услови за рад су одлични,
имамо доста својих играча из четири
узрасна погона - петлића, пионира,
кадета и сениора. Заиста је ретко је
да једно мало фрушкогорском место
даје толико сопствених играча. Свака
ко ћемо сачекати талентовану генера
цију која је била прва у својој кадет
ској лиги и на коју озбиљно рачунамо.
Мора се озбиљно радити и тренирати
да би се одржао тај континуитет у лиги
и ако је могуће, да се временом оства
ри и неки бољи пласман - што да не.
Сматрам да имамо услове и играче
да одиграмо једну квалитетну сезону,
закључио је тренер Нинковић.
Председник
Фудбалског
клуба
„Будућност“ из Салаша Ноћајског
Марко Симић констатује да је њего
ва екипа као најмлађа у Војвођанској
лиги испала у нижи ранг, плаћајући
данак неискуству и великом броју мла
дих играча.
– Очекујемо да се наредне сезо
не екипа стабилизује и да буде једна
од стандардних екипа Сремске лиге.
Тренутно решавамо кадровска и нека
друга питања везане овај клуб а потом
би требало да се усредсредимо на
то да створимо добру екипу која би
остварила што бољи пласман - а што
да не и да се вратимо у Војвођанску
лигу, каже предсеник клуба из Салаша
Ноћајског.
Дејан Мостралић
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АК „СИРМИУМ“

Пионирима пет
атлетских медаља

Пионирска штафета „Сирмиума“
Протеклог викенда у Сремској Митро
вици на атлетском стадион
 у одржано је
Првенство Србије за пионире и пионирке
у организацији Српског атлетског савеза и
Атлетског клуба „Сирмиум“. Уз традицио
нално добру организацију, у најјачој конку
ренцији дечака и девојчица млађих од 16
година, атлетичари „Сирмиума“ освојили
су пет медаља. Страхиња Чикић је освојио
сребро у тркама на 300м и 300м препоне,
Стефан Ђонић бронзу у дисциплини 100м
препоне, а Марко Лазић бронзу у скоку у
вис. Пријатно изненађење и заокружени
позитивни утисак приредила је штафета
пионира 100-200-300-400м као последња
дисциплина целокупног такмичења осваја
њем бронзане медаље, а састав су чини
ли Лука Крњевић, Марко Лазић, Стефан
Ђонић и Страхиња Чикић. Лука Прекајац је
замало остао без медаље освојивши четвр
то место у бацању диска.
Тренери Горан Павловић и Слободан
Мацановић напомињу да су задовољни
како организацијом тако и успехом, одно
сно оствареним резултатима.
Д. М.

АК „СРЕМ“

Ива Бежановић
оборила лични
рекорд
Атлетичари АК „Срем“ освојили су на
првенству Србије за старије пионире про
шлог викенда две медаље, једну сребрну
и једну бронзану.
Ива Бежановић је постала вицешампи
онка у дисциплини скок у вис оборивши
свој лични рекорд за 6 центиметара. Она је
скоком од 1,64 м дошла до друге позиције,
истом висином као и првопласирана Ковр

Давид Перковић освојио бронзу

СПОРТ
лија Ана из земунске „Младости“ али уз
већи број покушаја. Ива је неколико пута на
досадашњим такмичењима наговештавала
да може преко њеног досадашњег рекор
да и на најбитнијем такмичењу ове године
то се и потврдило. Непосредно пре скока у
вис такмичила се у бацању копља (400 г) и
била четвртопласирана са 33,91м.
Давид Перковић је у дисциплини баца
ње кладива (4 кг) освојио бронзану меда
љу резултатом 30,59 м. Потом је наступио
у дисциплине бацање диска (1кг) и био
петопласирани са 30,25 м. Давид је млад
и неискусан атлетичар, тек ступа на атлет
ску сцену, а ово може бити леп мотив да се
озбиљније посвети свом атлетском развоју.
Ово такмичење је било масовно, уче
ствовали су само они најбољи из Срби
је, било је потребно упасти у квоте које
су раније прописане па се свако финале,
односно пласман до осмог места може сма
трати добрим.
Четврти у бацању копља (600 г) био
Лазар Ђаковић са 40,34 м, пета у истој
дисциплини али за девојчице (копље 400г)
била је Катарина Шкорић са 31,01м.
Шесто место у скоку у даљ освојила је
Теодора Чонић са 5,22 м док је штафе
та девојчица 100-200-300-400 метара у
саставу Шкорић, Бежановић, Максимовић
и Чонић била такође шеста резултатом
2:29:33.
Седма места освојили су Тара Жарић
у трци на 1500 м (5:24:55), Михајло Вук
Комленић на 2000м са новим личним
рекордом (6:51:05) и штафета девојчица 4
x 100м.
Извор АК Срем

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У РУМИ

„Тројка из блока“ за
породицу Суботић
„Тројка из блока“ је хуманитарни турнир
у брзом шутирању тројки који је 2. јула одр
жан на теренима код Дома здравља у Руми,
у организацији хуманитарне организације
„Срби за Србе“. Овај турнир у Руми је одр
жан са циљем да се прикупе средства за
помоћ социјално угроженој породици Субо
тић из Шатринаца.
Родитељи Биљана и Бранко Суботић има
ју два сина Илију, старог шест година и тро
годишњег Михајла, као и кћерку Елену која
има седам година и која је рођена са тумо
ром на мозгу. Тумор се проширио и на кичму,
а мала Елена је последњи пут оперисана у
јануару. Породица Суботић ускоро очекује и
своје четврто дете. За ову породицу прику
пљено је, од спонзора, као и других мањих
догађаја до сада организованих, 520.360
динара. Ова цифра није коначна, будући да
ће до краја године бити још дешавања и при
лике да се прикупе додатна новчана сред
ства за Суботиће.
Пројекат „Тројка из блока“ је спортско хуманитарни догађај који за циљ има прику
пљање средстава за помоћ социјално угро
женим породицама са више деце. Пројекат
се спроводи кроз спортске манифестације
брзог шутирања тројки у Србији, Републици
Српској, Црној Гори и широм света, на који
ма се окупљају млади људи, познате лично
сти из спорта, културе и музике, као и велики
број спонзора и добротвора који финансиј
ски подржавају ове хумане циљеве.
Чињеница је да велики број деце из
вишечланих породица живи у тешким мате
ријалним условима у којима оскудевају у нај
основнијим животним потребама. Приликом
обиласка терена, дошло се до података да
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Тројка из блока
те породице и деца живе, углавном, у рурал
ним срединама, без елементарних услова
за један достојанствен живот. Сакупљеним
средствима овим породицама су изграђене
и опремљене куће, купљена бела техника,
домаће животиње, пластеници и пољопри
вредна механизација - већ зависно шта је
којој породици требало.
Дугорочни план акције „Тројка из блока“
је да се у наредних 20 година мотивише и
укључи преко 100.000 младих људи, како
би кроз учешће у спортско - хуманитарним
манифестацијама обезбедили услове за
безбрижно одрастање и срећно детињство
деци из најугроженијих породица.
С. Џ.

ФК „ЖЕЉЕЗНИЧАР“ ИНЂИЈА

Припреме
почињу 11. јула
Фудбалери инђијског „Железничара“ нису
успели да се пласирају у виши ранг такмиче
ња ни након одигране две бараж утакмице.
Уместо „плаво-белих“ у Војвођанску лигу –
Југ отишао је „Шајкаш“ из Ковиља.
Како је истакао Огњен Бандулаја, пред
седник Фудбалског клуба „Железничар“ про
пустили су две шансе а сезону, која је сада
иза њих, оценио је као неуспешну.
– Прошле године, 12. јула, када смо се
окупили, као примарни циљ постављен је
пласман у виши ранг. До њега нисмо дошли
сплетом разних околности. Али, остаје чиње
ница да је клуб освојио рекордан број бодо
ва, рекао је Бандулаја.
Он је додао да су у пролећном делу сезоне
остварили чак 14 победа.
– Доживели смо само један пораз, кући
од румског Словена, који био кобан за нас.
После тог кола, могу рећи да су ствари иза
шле из оквира спортског али ја сам поносан
на играче који су се професионално понаша
ли током целе сезоне, па и у најтежим трену
цима, нагласио је Бандулаја.
Бандулаја је додао да је ФК „Железничар“
организационо израстао у озбиљан клуб,
који је поставио високе стандарде и да ће
тако наставити и у следећој сезони. Тако
ђе, клуб је након две и по године прекинуо
сарадњу са шефом стручног штаба Деаном
Катарићем и његовим помоћником Николом
Ковачевићем.
– У питању су два професион
 алца, пре
свега, образовани и добри људи за које смо
сигурни да је озбиљна перспектива испред
њих. Избор новог шефа стручног штаба
зависиће у многоме од ранга такмичења у
којем ће „Железничар“ следеће јесени игра
ти, истакао је председник ФК „Железничар“
и додао да ће јавност бити пријатно изнена
ђена и најавио почетак припрема за 11. јул.
М. Ђ.
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Гвоздена завеса и егзодус
са Малог Калемегдана

рошле недеље је било речи о фуд
балским трансферима који нам
распирују машту у ове вреле лет
ње дане, када и нема бог зна каквих
спортских дешавања на видику. На реду
је ретроспектива кошаркашке сцене, која
не заостаје много за фудбалском.
У НБА лиги је кренуло ђорање. Гласи
на и полутачних информација је толико
много, да човека заболи мозак само
читајући дневни развој догађаја. Ипак,
најважнија вест стиже нам из Денвера.
Јокић је добио супермакс уговор вредан
264 милиона зелембаћа. Мало ли је?
И у Европи се већ увелико склапају
дилови и комплетирају састави. Тран
сфери се ређају као на траци, и тешко је
бити у току свих дешавања. Наравно,
они ловарни купе кајмак и довлаче све
што ваља, док је слабијим клубовима
веома тешко да задрже најбоље поје
динце. Тешко се може очекивати да Зве
зда или Партизан парирају једној Барсе
лони, и то је, нажалост, слика и прилика,
не само данашњег стања у кошарци, већ
махом и у свим осталим спортовима.
Јебена неправда и закон јачег. Читај –
богатијег.
Велику пометњу створила је прошло
сезонска одлук а челник а европске
кошарке да се сви руски тимови избаце
из континенталних такмичења. Сезона је
некако приведена крају, а највећи губит
ници оваквих политичких одлука које су
завладале спортским светом, су играчи
који су се нашли у небраном грожђу, ни
криви ни дужни. Сада је свима јасно да
руски тимови неће наступити ни у наред
ној сезони, што је свакако велики ударац
за европску кошарку. Не треба ни споми
њати улогу ЦСК из Москве, која је годи
нама била један од најјачих фактора у
Евролиги. Ту су, наравно и други руски
клубови који су, истина, имали нешто
слабији учинак, али су са својим великим
буџетима и играчким кадром свакако
били значајан део евролигашке машине
рије. Сада их више нема у европским
такмичењима, а многи играчи су, логич
но, прешли на другу страну гвоздене
завесе. Тамо ће, ако ништа друго, имати
прилику да буду виђени на великој
европској сцени.
Најбољи пример играчког егзодуса је
скорашњи одлазак три најбитнија играча
из руског Зенита, који је актуелни шампи
он руске ВТБ лиге. Бивши звездаши Џор
дан Лојд и Били Берон, као и Америка
нац Џордан Мики, одлучили су да напу
сте руског шампиона. Биће, наравно ту

још перипетија док не почне сезона, а
куриозитет је помало неочекивани одла
зак у супротном смеру. Наиме, Звездин
Дејан Давидовац каријеру ће наставити
у ЦСК. Вест која је многе изненадила
каже да ће популарни Деда инкасирати
800.000 евра годишње. Лепа сума за
момка који углавном стагнира, још од
својих раних двадесетих.
Што се тиче наших вечитих, па ту је
шоу у најави. Свакога дана сведоци смо
неких нових гласина о потенцијалним
појачањима. Присталице и једног и дру
гог клуба се утркују ко ће убедљивије да

Стиче се утисак да је,
тренутно, кошаркашки
клуб Црвена звезда у
каналу. Отишло је пола
тима, на челу са трене
ром Дејаном Радоњи
ћем. У овом моменту
изгледа као да нико
неће остати да брани
боје актуелног шампио
на. Нешто се чудно
дешава, док управа клу
ба упорно покушава да
спусти лопту и умири
ситуацију. У наредним
данима и недељама
следи расплет
објасни да је овај други „државни проје
кат“. Истина је таква да су оба клуба
државни пројекти, са људима блиским
власти који су на челу организација. Сто
га се поставља легитимно питање, зашто
се уопште трудити и покушати схватити
те небулозне препирке. Суштина је у
томе да су једни углавном љубоморни
на ове друге када доведу неко појачање.
Стиче се утисак да је, тренутно, кошар
кашки клуб Црвена звезда у каналу. Оти
шло је пола тима, на челу са тренером
Дејаном Радоњићем. Одлазак Звездиног
стратега можда је и највећи ударац за

црвено - беле који су се надали да ће
Црногорац остати још коју сезону на
Малом Калемегдану. Радоњић је свакако
један од најуспешнијих тренера Црвене
звезде са освојених пет титула у АБА
лиги, пет титула првака Србије и пет
освојених Купова. Дејо на крају није
могао да одбије понуду грчког Панатина
икоса, а сва је прилик а да су Грци
финансијски добро подмазали његов
долазак и дали му бољу понуду него да
остане у Београду.
Није црногорски стручњак једини који
је запалио. Одласци се само нижу, а
Холинсу, Давидовцу и Волтерсу ће се, по
свему судећи, придружити и најбољи
појединац екипе Никола Калинић. У вре
ме писања овог текста, преговори са
Барселоном били су у завршној фази.
Уговори истичу Лазићу, Симоновићу и
Марковићу. У овом моменту изгледа као
да нико неће остати да брани боје акту
елног шампион
 а. Нешто се чудно деша
ва, док управа клуба упорно покушава да
спусти лопту и умири ситуац
 ију. У наред
ним данима и недељама следи расплет.
а друге стране, у Партизану се
пева другачија песма. И ту су неки
играчи отишли или најављују
одлазак, али сва је прилика да ће Жељ
ко Обрадовић имати много лакши посао
у састављању тима од свог колеге из
ривалске екипе. Црно – бели су се већ
захвалили на сарадњи Дангубићу, Куру
цу и Муру. Уговор је истекао Загорцу и
Лесору и са њима ће се преговарати. Ако
са овим другим и треба размислити о
продужетку сарадње, Загорац је свакако
лик који је велика енигма. Дечко не може
да се састави и многима није јасно ода
кле он у врхунској кошарци. Још је добио
и капитенску траку у Партизану.
Прво велико појачање чети Жељка
Обрадовића долази из Монака. Успели
су да довуку репрезентативца Србије
Данила Анђушића. Овај потез умногоме
говори о правцу у којем ће се кретати
управа Партизана у прелазном року, а то
је правац који ће се свидети гробарима.
Партизан делује много озбиљније од
својих комшија и чини се да би Жоц ове
сезоне могао сложити коцкице и напра
вити добар посао. Како у АБА лиги, тако
и у Европи.
А комшије? Па не би им био први пут
да сезону почињу од нуле. Питање је
само да ли Партизан може себи да при
ушти још једну сезону без трофеја. Како
сада ствари стоје, конкуренција не посто
ји. Али видећемо, дуго је лето…

С
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СТЕФАН ВРДОЉАК, КАЈАКАШ „ВАЛА“ И ДЕО ПОСАДЕ ЧЕТВЕРЦА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
СРБИЈЕ КОЈИ ЈЕ ОСВОЈИО СРЕБРО НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА МЛАЂЕ СЕНИОРЕ

Град кајакашких шампиона видео
Стефаново европско сребро
Европско одличје које је Стефан донео на митровачке „Брионе“ потврдило је
чињеницу да су такмичари из града кајакашких шампиона на Сави неизоставни део
наших најбољих репрезентативних резултата

Н

а Европском првенству за
јуниоре и млађе сениоре у
кајаку које је од 23 до 26.
јуна 2022. године организовано
на београдској „Ади Циганлији“
српски репрезентативци освојили су
четири медаље. Једина медаља у
конкуренцији млађих сениора било
је сребро на грудима кајакашког
четверца (К-4) освојено у финалној
трци на 500 метара. „Сребрни“
четверац Србије чинили су Никола
Ковачевић из Зрењанина, Лука
Стојков из Бечеја, Бранко Лагунџић
из Шапца и Стефан Врдољак, члан
Кајакашког клуба „Вал“ из Сремске
Митровице. Европско одличје које
је Стефан донео на митровачке
„Брионе“ потврдило је чињеницу да
су такмичари из града кајакашких
шампиона на Сави неизоставни део
наших најбољих репрезентативних
резултата.
Стефан, Никола, Лука и Бранко већ
у квалификационој трци показали су
најбоље време, да би у финалном
одмеравању снага иза себе оставили
неколико фаворизованих посада,
изузимајући Пољаке који су за
седамдесетак стотинки брже прошли
кроз циљ и освојили злато. Да је српска
кајакашка организација оформила
квалитетан четверац било је јасно
већ протекле године на Светском
првенству у Португалији, где су златну,
односно сребрну медаљу освојили
Бојан Зделар и Марија Достанић,
а српском четверцу у коме је био
Стефан Врдољак недостајало је свега
67 стотинки до бронзане медаље. У
разговору са младим митровачким
кајакашем сазнајемо да се његова
веслачка екипа од октобра прошле
године
интензивно
припремала
за Европско првенство. Извесно
време провели су у Турској, након
чега су пролетос на националном
изборном такмичењу у конкуренцији
шест најбољих кајакаша обезбедили
учешће на предстојећем првенству у
Београду. Српски кајакашки четверац
под палицом савезног тренера Уроша
Павловића наставио је припреме у
Руми и Бечеју. Крајем маја у пољском
граду Познању одржан је Светски куп
који је био увертира за предстојеће
првенство. Овде резултат није био
приоритетан а екипа се пласирала у Б
финале које је на крају отказано због

Стефан Врдољак са сребрном европском медаљом
на митровачкој плажи Бриони

Извеслали смо најбољу трку у квалификацијама и већ
тада смо отприлике знали на чему смо. Очекивали смо
добар резултат, али нисмо хтели много да причамо о
томе и да стварамо себи притисак, поготово што смо
наступали пред домаћом публиком, па је и трема била
нешто већа. На крају смо показали да можемо до
одличног резултата, каже Стефан Врдољак
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Стефан (трећи с лева) и чланови четверца Србије на победничком постољу
Првенства Европе у Београду (Фото: Небојша Радовић, Кајакашки савез Србије)

лоших временских услова.
– Већ прошле године у Португалу
смо наговестили добар резултат и
пошто смо знали да ће Европско
првенство бити у Београду, желели
смо да се добро припремимо. Хтели
смо баш да се покажемо овде, пред
нашом публиком. На самом старту
Европског првенства смо видели да
у конкуренцији имамо јаке посаде,
иако њихов укупан број није био
велики. Очекивали смо да ћемо
ући у финале, можда не баш са
најбољим резултатом, али смо се
свакако надали финалу. Извеслали
смо најбољу трку у квалификацијама
и већ тада смо отприлике знали на
чему смо. Очекивали смо добар

резултат, али нисмо хтели много да
причамо о томе и да стварамо себи
притисак, поготово што смо наступали
пред домаћом публиком, па је и
трема била нешто већа. На крају смо
показали да можемо до одличног
резултата. Атмосфера у нашем тиму
била је фантастична, што је јако
важно јер смо успоставили добру
међусобну везу која је неопходна
за прави резултат, каже Стефан
Врдољак који ће у млађој сениорској
категорији наступати у наредне две
сезоне али ће ускоро, као једини
члан овог четверца учествовати на
националном изборном такмичењу за
најквалитетније - сениорско Европско
првенство, које је за средину августа

2022. године заказано у Минхену.
Чињеница да ће у борби за
одлазак на ово такмичење веслати
са најискуснијим српским сениорским
веслачима
довољно
говори
о
квалитету који су у стручном штабу
и кајакашком савезу препознали код
Стефана.
Најважније овогодишње такмичење
у конкуренцији млађих сениора
свакако ће бити предстојеће Светско
првенство почетком септембра 2022.
године у мађарском граду Сегедину.
Стефан Врдољак и његов четверац
обећавају борбу за највиша одличја,
што публика у Србији после недавно
остварених резултата реално и
очекује. 
Дејан Мостарлић

Амбасадор Митровице и „Вала“
Стефан је кајакашким спортом
почео да се бави 2009. године. Његова
породица имала је чамац на Сави и
често је био у прилици да поред градске
марине среће старије кајакаше који су
тренирали. „Тата, хоћу и ја веслам“ реко је у једном моменту 2008. године
Стефан свом оцу. Међутим, искусни
тренер Ненад Косијер који и данас
брине о његовом кајакашком напретку,
проценио је да осмогодишњи „клинац“
треба да сачека бар још годину дана,
јер због своје физичке конституције
тешко да је тада могао баратати
веслима. Годину дана касније, већ на
почетку тренажног процеса Стефан
је показао изузетан таленат али и
марљивост и упорност.
– После кратког временског периода
и почетних тренинга учествовао сам

на првом такмичењу у кајаку. Био сам
трећи од позади али сам био срећан
што нисам последњи, евоцирао је
Стефан шаљивим тоном своја искуства
из првих такмичарских дана. Већ после
два месеца рада у „Валу“ постао је
седмопласирани кајакаш у држави. Од
наредне 2010. године почеле су да се
нижу медаље. „Кренуло“ је од мини
кајака а у каријери је осим последњег
европског успеха био вишеструки
првак Србије и Војводине и други на
такмичењу олимпијских нада у двоседу
са суграђанином и клупским другом
Бојаном Зделаром. Медаљу је освајао
у многим кајак дисциплинама.
Стефан Врдољак у свом родном
граду завршио је Основну школу
„Јован Поповић“ а данас студира на
Вишој школи - смеру за пословног

информатичара.
Од
најранијих
школских дана спорт му је на врху
листе приоритета а овој, сада већ
професионалној обавези подредио
је свој друштвени живот и добар део
слободног времена. Љубав према кајаку
успешно је „укомпоновао“ са осталим
задовољствима. Стефан ће остати
веран амбасадор Србије, Сремске
Митровице и КК „Вал“ где је увек
налазио подршку и прилику за савет од
искуснијих кајакаша. Његови тренинзи
у репрезентативном четверцу донекле
су другачији и везани су за одласке у
различите градове. Ипак, Митровица и
њена плажа остају омиљена средина
за тренинге и кајакашки напредак
Стефана Врдољака чије ће име наша
спортска јавност очигледно добро
запамтити.
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VREMEPLOV
6. јул
1885. Француски биолог и
хемичар Луј Пастер први пут
успешно применио вакцину
против беснила на људском
бићу, деветогодишњем Жозе
фу Мајстеру из Алзаса.
1928. У Њујорку одржана пре
мијера филма „Светла Њујор
ка“, првог звучног филма.
7. јул
1893. У Загребу рођен хрват
ски писац Мирослав Крлежа.
1898. САД анектирале Хавај
ска острва.
1941. У Србији почео устанак
против немачке окупације,
под вођством комуниста.
8. јул
70. Римљани су у Јудејском
рату освојили и разрушили
Јерусалим. Од рушевина је
сачуван само западни зид
великог јеврејског храма („Зид
плача“).
1956. У Београду је емитован
први експериментални ТВ
пренос, поводом прославе
стогодишњице рођења Нико
ле Тесле.
9. јул
1877. Одржан је први тениски
турнир у Вимблдону.
1922.
Амер ичк и
пливач,
касније филмски глумац („Тар
зан“) Џони Вајсмилер постао
је први пливач који је за мање
од једне минуте (58,6 секунди)
препливао 100 метара.
10. јул
1856. У селу Смиљани, код
Госпића у Хрватској, рођен
Никола Тесла, научник и про
налазач на пољу електротех
нике и радио-технике. Од
1884. до смрти 1943. живео је
у САД. Патентирао је око 700
проналазака од којих неколи
ко десетина има широку при
мену, међу којима је и серија
изума (1896-1914) који чине
темељ савремене радио-тех
нике.
11. јул
1921. Одржано прво званично
првенство Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у ватер
полу. Победило је Сомборско
спортско друштво.
1982. У Београду умро југо
словенски писац Мехмед-Ме
ша Селимовић.
1989. Умро енглески позори
шни и филмски глумац, режи
сер и продуцент Лоренс Оли
вије.
12. јул
1920. Зван ичн о отвор ен
Панамски канал, шест година
пошто је кроз њега прошао
први брод.
1941. На Цетињу, у Другом
светском рату, проглашена
квислиншка суверена и неза
висна Црна Гора под протек
торатом фашистичке Италије.
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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: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да
пренесете креативну енергију на
своју околину. Нема потребе да
се упуштате у неке новчане ризи
ке или да се задужујете. Пажљи
вије ослушкујте поруке које доби
јате од блиских особа. Боље је
да покажете више скромност у
понашању.
БЛИЗ АНЦ И:
Све
корисне информаци
је могу да вам олак
шају успешно реша
вање неких пословних питања
које имате. Обратите пажњу на
сугестије које вам даје једна
искусна особа. Ако вам је стало
да промените или побољшате
свој однос са вољеном особом
онда покажите више разумева
ња за критеријуме које користи
друга страна.
РАК:
Мож да
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 или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладите свој љубавни ритам
са блиском особом.
ЛАВ: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословним пре
говорима. Затражите на време
добар савет од једне старије осо
бе. Прижељкујете више разуме
вања и нежности у љубавном
односу. Партнер има неке нео
бичне идеје тако да својим пона
шањем у вама подстиче осећај
емотивне несигурности.
ДЕВИЦА: Потребно
је да се растеретите
од додатних обавеза,
али немате довољно
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу прихвати
те све корисне сугестије које вам
упућују сарадници.
Желели
бисте да успоставите бољу кон
тролу над новим догађајима у
љубавном живот у, међутим
ништа значајно не можете да
учините без претходног договора
са својим партнером.

ВАГА: Сусрет са јед
ном особом више
подсећа на игру емо
тивног прикривања и
тестирања него на искрену раз
мену осећања. Избегавајте так
мичарске сит уац
 ије, посебно
када не располажете провере
ним информацијама. Обрадова
ће вас поступак неких блиских
пријатеља. Посветите се ведрим
садржајима и опустите се.
ШКОРПИЈА: Вољена
особа игнорише ваше
идеје и покушава да
вас наведе на своје
планове. Не можете да се дого
ворите о основним стварима. На
пословном плану не успевате да
предвидите нечији одговор на
задату тему или да успоставите
добар однос у комуникацији са
сарадницима. Пријаће вам вита
минска исхрана и већа количина
течности.
СТРЕЛ АЦ:
Нем а
потребе да гајите
велике илузије или
емотивна очекивања,
пред особом коју не познајете
довољно. Лако се заносите.
Важно је да не причате превише
пред особом која може да вас
окарактерише на погрешан
нач ин.
Буд ите
диск ретн и.
Побољшајте своју психофизичку
кондицију. Своје мале слабости
покажите само пред породицом
и блиском особом.
ЈАРАЦ: Сусрет са
једном особом за вас
представља велик о
задовољство и ужи
так. На жалост тај врхунац брзо
пролази. Пословни проблеми са
којима се тренутно суочавате
захтевају додатни напор. Боље
је да се не заносите неким нео
бичним идејама, већ да сачувате
свој пословни или друштвени
углед. Важно је да сачувате при
себност духа и самоконтролу.
ВОДОЛИЈА: Налази
те се на велики корак
испред других, јер
умете тачно да пред
видите нечију реакцију у послов
ним преговорима. Постављате
сувише строге критеријуме пред
вољену особу, али ваш подсти
цај делује благовремено на више
начина. Емотивни изазови пред
стављају добру прилику да се
профилтрира заједнички однос.
РИБЕ: Неко од сарад
ник а нема довољно
инт ер ес ов ањ а
да
испоштује заједнички
пословни договор, што неминов
но условљава одређени губитак.
Делујете забринуто због нових
информација и промена које
наговештавају ваши сарадници.
Упорно покушавате да у најкра
ћем року решите неке велике
проблеме. Нема разлога да се
јогуните и да приговарате свом
партнеру због неких ситница.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. јул (23. јун)
Света мученица Агрипина; Вла
димирска икона Мајке Божје
Четвртак, 7. јул (24. јун)
Рођење светог Јована Претече
– Ивандан
Петак, 8. јул (25. јун)
Света преп од обн ом уч ен иц а
Февронија
Субота,9. јул (26. јун)
Преподобни Давид Солунски
Недеља,10. јул (27. јун)
Преподобни Сампсон Страно
примац
Понедељак, 11. јул (28. јун)
Пренос моштију светих бесре
бреника Кира и Јована; Свети
мученици Дабробосандки и
Милешевски
Уторак, 12. јул (29. јун)
Свети апостоли Петар и Павле
- Петровдан

Чорба
од руколе
Састојци: 200 г руколе, 1 веза
младог лука, 4 кашике уља, 1 л
супе од поврћа, 2 кашике киселе
павлаке, 1 кашика густина, со,
бибер, 1 јаје.

Припрема: Исецкајте лук и
пропржите га на уљу, а затим
додајте исецкану руколу. Дина
стајте пар минута, а затим додај
те супу, со и бибер. Кад супа
проври, смањите температуру и
кувајте још 30 минута. Умутите
јаје, киселу павлаку и густин и на
крају то сипајте у чорбу. Изблен
дајте садржај чорбе и служите
са киселим млеком или павла
ком.

• Дајте сваком дану шан
су да буде најлепши у
вашем животу.
• Не мораш се бојати
остати сам. Тигрови иду
сами, овце у стаду.
• У свету углавном цару
је зло, а главну реч има
глупост.
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На камењу које се котрља
нема маховине

ер Мик Џегер је имао 64
године када су Стонси у
јулу 2007. године свирали у
Београду. Невероватна еуфорија
је владала пред њихов наступ. То
су биле још увек „младе године“
после Петог октобра и последњи
час да прогутамо причу о томе
како је „после пада Берлинског
зида и завршетка Хладног рата,
концерт Стонса постао у бившим
комунистичким земљама нека
врста печата и потврде да се дру
штво променило“. Кад рече Хлад
ни рат ...
Елем, тог јулског дана пре 15
година на београдском Ушћу први
и вероватно последњи пут сам
одгледала и одслушала њихов
концерт. Има дана у животу које
заувек запамтимо, а тај 14. јул је
био мој „златни дан“. И зашто све
ово поново? Зато што смо сви ми,
око 60.000 људи, на Ушћу мисли
ли да никад више нећемо имати
прилике да слушамо Стонсе ужи
во. О, како смо се преверили, јер
ево, 15 година касније Стонси
увелико свирају по Европи. Од
Париза, Милана, Лиона, преко
Беча, Минхена, Берлина, па до
Стокхолма 31. августа. У окрње
ном саставу, без Чарлија Вотса
који је преминуо прошле године,
ипак су то Стонси. И биће док је
живог горе поменутог сера. А тај
сер је сушта сублимација енерги
је, талента и интелигенције.
Намерно кажем интелигенције,
јер провести групу непоновљивих
лудака кроз 60 година креације,
секса, дроге, алкохола, финансиј
ских успона и падова, непочин
става сваке врсте и задржати их,
то не може свако. То Ленон и
Макартни нису успели са Битлси
ма. Растурили су се пре него што
је онај манијак убио Џона Ленона.
Кад су пустили женетине да им
уводе ред у бенд, рекли би цини
ци.
Да ли су Стонси највећи рок

бенд на свету, не знам, има ту и
до укуса, а о укусима не треба
расправљати. Али, свак ако су
бенд који је опстао, а најјачи само
остају и опстају. За сада још њих
тројица, као последњи Мохикан
ци и апостоли рока, музике која
одумире и уступа место нечему
што се свира без гитара. Може
ли, за име бога без гитаре? Па
може. Дај само басове, да рит

Мик Џегер има 79 година,
Кит Ричардс исто толико,
Рони Вуд пар година мање.
То су, реално, старци. Не
трчи Џегер више двеста
метара лево, па двеста
метара десно по бини док
пева и кокетира са публи
ком. Не, али још увек има
ону магију, оно нешто због
чега је и даље највећи рок
певач на свету. И док сам
их гледала, нисам се пла
шила за Џегера, ваљда
зато што је ипак био у
покрету, али реално сам
стрепела да ће се Ричардс
и Вуд у једном тренутку
срушити, тако су ми изгле
дали крхко и нестварно. А
ружни ... до бола. И у исто
време величанствени
мично туку док не полудиш. А ако
и не полудиш, нећеш баш бити ни
нормалан. То је тај нови врли
свет. Без душе и без рокенрола.
Гледала сам на јутјубу неки
„дивљи“ снимак концерта из
Милана који је одржан пре десе
так дана. Призивала сам сећања
на онај београдски од пре 15
година и морам признати да је
биологија урадила пос’о. Мик

Џегер има 79 година, Кит Ричардс
исто толико, Рони Вуд пар година
мање. То су, реално, старци. Не
трчи Џегер више двеста метара
лево, па двеста метара десно по
бини док пева и кокетира са
публиком. Не, али још увек има
ону магију, оно нешто због чега је
и даље највећи рок певач на све
ту. И док сам их гледала, нисам
се плашила за Џегера, ваљда
зато што је ипак био у покрету,
али реално сам стрепела да ће
се Ричардс и Вуд у једном тренут
ку срушити, тако су ми изгледали
крхко и нестварно. А ружни ... до
бола. И у исто време величан
ствени. Наравно, ту је и сјајни
пратећи бенд, врхунски музичари
и неизос
 тавна Лиза Фишер, као
пратећи вокал. Све је ту, и све је
добро. И мада изгледају као поро
дица Адамс, онако матори, ко
духови, боже ме прости, да не
употребим неку јачу реч, они су и
даље непоновљиви. И вреде.
Заиста вреде и у својим касним,
касним седамдесетим годинама.
Вредели би и да доживе 150 годи
на. А како су кренули, ни то није
искључено. Ево, рецимо Џегер је
добио своје осмо дете у 73. годи
ни. Па ви сад мислите. Рокенрол
је чудо, ако га преживиш, можеш
и да га надживиш. А нема ничег
дирљивијег од маторих рокера.
Посебно кад их упоредиш са
оним шта су били, док су били
млади. Гледаш дедице како се
смешкају, па све фини, а онда
пустиш неки снимак из седамде
сетих и смрзнеш се. Ту Мик Џегер
још и највише личи на себе нека
дашњег. Јесте мало изгужван,
али то је он, али рецимо Роберт
Плант или Џими Пејџ, е то је већ
друга прича. Али, добро, није
важно ово сада, важно је оно што
је било, са њим. Јер без њих, не
би било исто.
И зато, ко год може, 15. јула,
правац Беч. Вреди. Још увек.

