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Учесници боравили
у Старом Сланкамену

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

Учесници Дунавске регате боравили у Старом Сланкамену

Стари Сланкамен био је један од
12 места у нашој земљи у којем су
учесници 67. Међународне дунавске
регате (ТИД) направили мали предах
у уторак, 2. августа. Дунавска регата је најстарија, најдужа и највећа,
међународна, спортско - рекреативна туристичка кану, кајак и веслачка
регата на свету која креће из немачког града Инголштата и траје 75 дана.
Око 120 кајакаша кренуло је на пут
дуг преко 2.500 километара, а камповаће укупно у 61. месту дуж Дунава у осам земаља. Кајакаши су ове
године боравили у марини крај бање
у Старом Сланкамену где су их угостили представници Туристичке организације општине Инђија. Осим из
наше, у Старом Сланкамену боравили су кајакаши из Бугарске, Немачке, Аустрије, Словачке, Мађарске и
Румуније. Претходно су се, на крат-

ко, зауставили на недавно уређеној
плажи у Чортановцима одакле је са
учесницима регате до Старог Сланкамена веслао и директор ТОО Инђија
Милан Богојевић.
– Тежимо ка томе да свако ко дође
у Инђију буде угошћен на прикладан
начин и да из наше општине оде као
својеврстан амбасадор, са позитивним утисцима. И ове године смо за
све учеснике припремили симболичне поклоне али и занимљив вечерњи
програм у марини, истакао је Милан
Богојевић
Дејан
Јовановић из Кајакашког
савеза Србије поздравио је представнике земаља, учесника регате и
захвалио се представницима инђијске Туристике организације истакавши да је та локална самоуправа увек
добар домаћин.
– Пријатно сам изненађен што нам

се у веслању од Чортановаца до Старог Сланкамена придружио директор Туристичке организације. За 36
година учешћа у регати нисмо имали
прилику да нам се неко од представника градова или општина придружи,
рекао је Јовановић.
У оквиру вечерњег програма у сланкаменачкој марини учесницима регате представљан је средњовековни
Сланкамена кроз радионицу израде
оклопа и борбе витезова. Учесници
67. Дунавске регате наставили су свој
пут ка Београду у среду, 3. августа, а
свој пут завршавају 28. августа када
стижу на крајње одредиште, у бугарски град Силистри.
Организатор ТИД регате кроз Србију је Одбор за туризам Кајакашког
савеза Србије уз помоћ домаћина
Туристичких организација, општина и
градова кроз које пролазе.
М. Ђ.

Директор ТОО Инђија Милан Богојевић уручио поклоне и веслао са учесницима регате

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

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

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Г

Историјски говор
или непримерен поступак

овор Владете Јанковића на кон
ститутивној седници Народне
скупштине, кога су неки анали
тичар журно окарактерисали као
„историјски говор“ који ће „остати
упамћен као светла тачка у новијој
историји обновљеног српског парла
ментаризма“, означио је крај четво
рогодишње монолитности српског
парламента, у коме је чак и владају
ћа страна прижељкивала да се кри
тика са улице пресели у парламент.
Говор је означио и почетак, акобогда,
четворогодишње несложности око
закона и националних резолуција,
несложности чије је одсуство Србија
морала да правда онима који оправ
дања не желе да чују.
У уводу овог кратког писаног гово
ра професор је безмало обрадовао
све присутне најавом: „Оно што ћу
рећи са ове слободне говорнице
искључиво је начелне природе,
засновано је на дугом животном и
политичком искуству, тиче се сваког
парламента на свету и нипошто не
би требало бити схваћено као израз
личне пристрасности.“ Одмах после
овог „обећања“ о начелном мишље
њу, за све корисном и прихватљи
вом, професор је оплео по скупшти
ни, влади и судству који не поступају
по вољи народа већ по непосредном
диктату вође. Завршио је такође
нимало начелно: „Поштених избора
неће и не може бити докле год буде
поткупљивања, уцена, притисака и
насиља. Докле год се национални
медијски простор не учини доступ
ним свима, докле год изборне коми
сије буду чекале да уместо њих
одлуче владајући политичари, докле
год воља и хир једног човека буду
изнад Устава, а нарочито докле год
свему томе прећутно буде повлађи
вао суд.“
Издалека се види, јер се издалека
видела и ранија дипломатичност и

реторичка одмереност бившег амба
садора и филолога, доцније принци
пијелног критичара власти, да је
„историјски говор“ у знатној мери
излив озлојеђености због неуспеха у
неразумљивом изборном походу на
функцију градоначелника Београда,
ништа мање разумљивом од упада
националног писца и интелектуалца
Добрице Ћосића у политички звери
њак „демократског“ времена.

Чак је и дугогодишњи
страначки колега Владете
Јанковића, Милош Јова
новић, приметио да је
професоров „историјски
говор” непримерен посту
пак у свечаној прилици
констит уисања Народне
скупштине. Непринципи
јелност у избору прилике
за говор одузела је ува
жавање и самом садржају
говора
Ако је само озлојеђеност у питању,
она би могла и да прође, а „историј
ски говор“ да буде заборављен, и
професор би бесумње могао да лич
ним примером поучи култури засту
пања различитих ставова и мањину
и већину у парламенту. Али, ако је
његов „историјски говор“ нека врста
експозеа будућих наступа, онда ће
његово потцртавање утицаја на скуп
штину од стране ауторитета „са дру
ге стране парка“ неизбежно изме
штати скупштинске расправе са
државних проблема на ирационалне
сукобе. Немогуће је постићи оно што
жели професор: да „срце ове државе
куца под скупштинском куполом, а не

са друге стране парка“. „Срце ове
државе“, наиме, мора да куца на обе
стране парка, с тим што ће се срце
напредњачке већине и њених коали
ционих партнера неизбежно равнати
са ритмом срца с оне стране парка.
То, међутим, никако не сме да
представља смртну претњу за зако
не и резолуције од користи за народ
и државу.
Професор је искористио улогу нај
старијег посланика, ту „тужну приви
легију година“, испалио политичку
касетну бомбу на напредњачку поли
тику и ауторитет са друге стране пар
ка, пре полагања заклетве, када нико
други нема право да приступи микро
фону, и прогласио паузу од 60 мину
та. Толико је и по протоколу потреб
но, али је то случајно послужило да
његов „историјски говор“ настави да
се као ехо одбија о зидове ходника и
посланичких просторија скупштин
ског здања и напољу од медија до
медија.
ак је и његов дугогодишњи
страначки колега из ДСС
Милош Јовановић приметио да
је овај „историјски говор“ неприме
рен поступак у свечаној прилици кон
ституисања Народне скупштине.
Непринципијелност у избору при
лике за говор одузела је уважавање
и самом садржају говора.
Професор је нешто касније изјавио
да ће се повући из парламента ако
се у њему буде ударало на личности
уместо на проблеме. То указује да он
не признаје да је своју „тужну приви
легију година“ искористио непринци
пијелно. Шта више, он на ауторитет
„са друге стране парка“ не гледа као
на личност већ као на проблем.
Успео је да се, пре полагања закле
тве новог скупштинског сазива, прет
плати на подуке оних који немају
довољно знања да би њега нечему
учили.

Ч
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ“

Оштра осуда говора одборнице
групе грађана „Град за све нас“

Одборничка група „Александар Вучић
– за нашу децу, осудила је говор одбор
нице групе грађана „Град за све нас“
Наташу Зец, због говора за скупштин
ском говорницом од 29. јула. У уторак 2.
августа је одржана конференција за
медије на којој се обратио заменик
шефа одборничке групе окупљене око
Српске напредне странке, Бранко Јако
вљевић.
– Српска напредна странка и наша
одборничка група у Скупштини града
Сремска Митровица оштро осуђују изла
гање одборнице групе грађана „Град за
све нас“ Наташе Зец, на последњој одр
жаној седници Скупштине града. За нас
је помињање проусташког музичара
Томпсона у скупштинској сали и у овом
граду неприхватљиво. Позивање да се
до краја августа у Кукујевцима одржи
концерт поменутог музичара је сканда
лозно и погрешно, пре свега, уколико се
подсетимо да је од четвртог до седмог
августа страдао српски живаљ на про
стору Републике Српске Крајине, за вре
ме власти проусташког режима, који
подржава и у својим песмама спомиње
дотични музичар. Тада су стотине хиља
да људи остали без својих домова, на
хиљаде жртава је прогнано, расељено и
за тај злочин нико није одговарао.
Мислим да нико не би требало да поми
ње концерт Томпсона „до краја августа“,
јер управо крајем августа 1942. године,
они које у својим песмама опевава Томп
сон, су у нашем граду одузели животе
више од 8.000 невиних жртава. Међу
њима су били многи виђенији Митровча

Бранко Јаковљевић

ни, а тада је нестао и митровачки јевреј
ски живаљ. Међу страдалницима је био
и чувени сликар Сава Шумановић. Није
ми циљ да држим часове историје, али
управо због тога молим, немојте призи
вати Томпсона у августу. Не можемо да
останемо неми када неко каже да би се
баланс и толеранција успоставили, ако
би се одржао концерт Томпсона. Посеб
но ми је засметало када је речено да смо
у Чалми на концерту који је одржан
недавно, имали госте са Мањаче. Ти
људи овде нису гости, него свој на сво
ме. Нашу Митровицу су градили Сремци,

Мачвани, Крајишници и многи други и
допринели томе да она буде град са нај
већом душом у којем има места за све.
Тако ми видимо толеранцију и прихва
тљив систем вредности. Наша осуда
није из политичких разлога, већ из људ
ских и моралних разлога. На одржаном
концерту у Чалми је било више од 4.000
посетилаца, није се десио ниједан инци
дент и ја бих похвалио организаторе због
тога. Није се чула ниједна песма која
било кога вређа, што говори у прилог
томе да се та два музичара (Баја мали
Книнџа који је наступио у Чалми и Томп
сон) не могу изједначавати, изјавио је
Бранко Јаковљевић.
Подсећамо, одборница Зец је за скуп
штинском говорницом коментарисала
чалманско „Крајишко посело“ на ком је
наступио Мирко Пајчин, познатији као
Баја мали Книнџа, када је помињала и
хрватског музичара. Део спорног говора
је постао виралан.
– Он ту сигурно није дошао бесплатно,
па бих молила да ми испричате, тај
новац, како ће то бити распоређено и ко
је дао и поставио те приор
 итете. Јер, ако
смо у духу толеранције, ако су нам синоћ
били гости са Мањаче са кокардама,
онда у духу толеранције, пошто смо
један толерантан град, требало би бар
до краја августа да у Кукујевцима дове
демо Томпсона и да направимо неки
добар баланс у свему овоме и да поста
немо један град толеранције, чуло се
звучног записа како изговара одборница.
А. П.
Фото: Б. Т.

АНСАМБЛ „ВЕНАЦ“ ИЗ ГРАЧАНИЦЕ НАСТУПИЋЕ НА СРЕМ ФОЛК ФЕСТУ

Целовечерњи концерт за Митровчане
Специјални гост овогоди
шњег Срем Фолк Феста је
Ансамбл народних игара и
песама Косова и Метохије
„Венац” из Грачанице. Публика
ће моћи да ужива у њиховом
целовечерњем концерту друге
фестивалске вечери, 12. авгу
ста. Петар Самарџић, заменик
градоначелнице и директор
Фестивала, најавио је ово
гостовање, заједно са Стефа
ном Манчићем, координато
ром оркестра „Венца“ на кон
ференцији за медије, одржаној
у уторак другог августа у про
сторијама Туристичког инфо–
центра. Манчић се осврнуо на
историјат Ансамбла, подсетив
ши да је основан у Приштини
од стране Министарства култу
ре Републике Србије 1964. под
именом „Шота”, а 1993. године

Ансамбл мења име у „Венац”.
Основан је пре више од пола
века као покрајински ансамбл
са циљем да истражује, сачува
и уметнички обликује, а потом
и презентује у различитим
формама играчко, музичко,
певачко и обредно наслеђе
Косова и Метохије. У Грачани

ци, малом месту великог име
на, где Милутинов манастир
стамено чува српско име,
Ансамбл „Венац” са великом
чашћу сакупља, чува, негује,
развија и презентује културно
наслеђе како са Косова и
Метохије тако и целе Србије
кроз игру, песму, музику и оби

Стефан Манчић и Петар Самарџић

чаје. У Сремској Митровици
наступају први пут, где ће изве
сти палету највећих традицио
налних плесова из целе Срби
је, наравно, највише са про
стора Косова и Метохије. Сте
фан Манчић родом је из Срем
ске Митровице, ту је живео и
заврш ио
средњ у
школ у,
последњих неколико година
био је део „Срем Фолк Фест“
тима, радио је и као водич
гостујућ их ансамбал а на
фестивалу, играо и свирао у
Фолклорном ансамблу „Бранко
Радичевић“, али како наводи,
за њега је велика част што
долази у свој град са „Венцом“,
јер познаје колико емоције и
позитивне енергије извођачи
ма узвраћа митровачка публи
ка, стога је сигуран да ће 12.
август бити вече за памћење.
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АСФАЛТИРАЊЕ ДЕВОЈАЧКОГ ПУТА У ГРГУРЕВЦИМА

Бржи долазак до Новог Сада,
Беочина и Врдника
Коначно у Гргуревце више неће моћи само да се дође, већ да се кроз њих и прође,
изјавио председник Месне заједнице, Душко Крстић
Крајем прошле године
асфалтиран је део Фрушко
горске улице у Гргуревцима у
дужини од око два киломе
тра. Сада су у току радови на
асфалтирању другог дела
тог пута. Дужина деонице, од
Ловачког дома до Поповог
чота, износи километар и по.
Асфалт ће бити широк три
метра, са банкинама. Укупна
вредност радова је двадесет
милиона динара, а радове
финансира Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
– Радови обухватају при
премне радове, уклањање
пањева, сечење растиња и
шибља дуж трасе, затим
земљане радове, коловозну
реконструкцију и одводњава
ње. Дугујемо велику захвал
ност за ове радове министру
Бран ис лаву
Недим ов ић у,
потпредседнику Владе Срби
је, захваљујући коме смо у
последњих неколико година,
са републичког нивоа вла
сти, обезбедили улагања од
преко пола милијарде дина
ра у обнову руралне путне
инфраструктуре на терито
рији града Сремска Митро
вица. То је од круцијалног
значаја, јер је улагање у сео
ске путеве, улагање у опста
нак људи у селима, изјавио
је заменик градоначелнице
Петар Самарџић.
Мешани села изразили су
захвалност према министар

ству које је издвојило сред
ства за радове који су у току,
нагласивши значај овог пута.
– Коначно у Гргуревце
више неће моћи само да се
дође, већ да се кроз њих и
прође. Значај овог пута је за
наше село велики, а ја као
председник ове месне зајед
нице, сањам да ће у будућ
ности то бити један велики
туристички потенцијал, изја
вио је Душко Крстић, пред
седник Месне заједнице
Гргуревци.
Гргуревчанима се на овај

Петар Самарџић

Душко Крстић

начин отварају нови правци
и скраћује пут ка Врднику,
Новом Саду и Беочину. Рок

за завршетак радова је 60
дана. 
А. П.
Фото: Б. Т.

РАДИОНИЦА „ЕКОЛОШКО ПОНАШАЊЕ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Цивилни сектор и екологија

У четвртак, 4. августа је одржана отво
рена радионица са темом Еколошко
понашање запослених и одрживе набав
ке у митровачкој Градској кући. Предава
ње је организовано као интерактивно, а
циљ је да се укаже на значај понашања у
јавном и цивилном сектору које води
рачуна о екологији и одрживом развоју.
Радионица је одржана у оквиру пројекта
Одрживи развој за све – платформа за
локални дијалог, који спроводи Град
Сремска Митровица у партнерству са

Регионалном иницијативом Срема.
– Град Сремска Митровица је заиста
показао велику спремност за увођење и
укључење цивилног сектора у рад парла
мента. Ми смо то искоординирали са
њима и ово је наставак те главне иниција
тиве, рекао је предавач Бора Обрадовић
из Регионалне развојне агенције Срем.
Домаћини и они који су учествовали у
радионици, кажу да је ово један од начи
на оснаживања цивилних друштава.
– Екологија је важно питање, а наш

град се труди да буде што транспарент
нији у раду и да оснажимо цивилна дру
штва. Према јавности желимо да будемо
отворени и да грађане укључимо и осна
жимо мрежу организација, које се баве
заштитом животне средине. Оформили
смо Зелену одборничку групу, имали смо
две радион
 ице и вршимо едукацију наших
запослених, изјавила је Мирка Гмизић из
Канцеларије за локални економски раз
вој.
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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ОБНОВЉЕНА ЦРКВА СВЕТОГ ЛУКЕ У КУПИНОВУ

Сабор у част обновљене светиње

Политика чувања вере, чувања традиције, обнове наших светих храмова и заиста
је привилегија бити део читавог овог догађаја, истакла је Драгана Милошевић и
додала да је ове године Покрајинска влада утростручила средства намењена црква
ма и верским заједницама
Свечаним дочеком еписко
па сремског Василија испред
Цркве Светог Луке, у Купино
ву је 7. августа почео први
Сабор Мајке Ангелине, одр
жан у част српске деспотице
Ангелине Бранковић, а пово
дом обнове Храма Свете Тро
јице – последње обновљене
светиње у Срему.
Заједно са бројним верни
цима епископа су дочекали и
Покрајинска секретарк а за
културу, јавно информисање
и односе с верским заједни
цама Драгана Милошевић и
председник општине Пећинци
Синиша Ђокић, који је том
приликом изјавио да су срп
ске светиње део нашег наци
оналног идентитета.
– Обнављањем светиња
чувамо сећање на то ко смо и
шта смо. Захваљујем се
Епархији сремској што је
покренула обнову овог храма,
као и Покрајинском секрета
ријату који је, као и Општина
Пећинци, финансијски подр
жао обнову. Како смо се оку
пили данас, надам се да ћемо
се овде окупљати и у будућ
ности и да ћемо чувати нашу
традицију, нашу духовност и
заједништво, поручио је пред
седник Ђокић.

Драгана Милошевић, владика Василије и Синиша Ђокић

Покрајинс ка
секретарк а
Драгана Милошевић је обно
ву Храма Свете тројице
назвала круном обнове наших

храмова који су порушени
током Другог светског рата.
– Подршка Општине Пећин
ци и Покрајинске владе обно

ДОНАЦИЈА ОПШТИНЕ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ

ви светиња је порука да смо
достојни свих наших славних
српских предака, који су сво
јим
живот им а
бран ил и

Нова опрема за већу безбедност
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић састао се 5. августа са начелником
Полицијске управе Сремска Митровица
Ђуром Мандићем и начелником Полициј
ске станице Пећинци Сашом Газибари
ћем. Том приликом Ђокић је представни
цима полиције уручио донацију у виду
опреме вредне близу 600.000 динара, а
реч је о тесту на присуство наркотика у
организму и фото апарату.
– Пећиначк а локална самоуп
 рава и
Полицијска станица Пећинци имају одлич
ни сарадњу већ годинама уназад, а све са
циљем повећања безбедности наших гра
ђана. Опрема коју смо данас донирали
треба да допринесе да се повећа безбед
ност наших грађана у саобраћају, изјавио
је Ђокић.
Начелник Мандић је истакао да ово није
прва донација Општине Пећинци полициј
ској станици у Пећинцима, а да је уређај
за дрога тест нешто што ће сигурно уна
предити безбедност саобраћаја.

Уручење донације
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последњу српску средњовековну престо
ницу, последњу одбрану Европе од
Османлија. То је оно што јесте наша
политика. Политика чувања вере, чува
ња традиције, обнове наших светих хра
мова и заиста је привилегија бити део
читавог овог догађаја, истакла је Мило
шевић и додала да је ове године Покра
јинска влада утростручила средства
намењена црквама и верским заједница
ма.
Организатор Сабора је Архијерејско
намесништво пећиначко, а на васкрсење
Храма Свете Тројице чакало се скоро 80
година, рекао је архијерејски намесник
пећиначки протонамесник Бојан Мијано
вић.
– Ово је заиста један од највећих и нај
лепших храмова у нашој Епархији срем
ској и могу само да се захвалим Његовом
преосвештенству господину Василију и
свим нашим сарадницима, нашој локал
ној самоуправи и Покрајинској влади,
који су помогли да овај храм васкрсне и
да часни крст на небу овом сремачком
благосиља и обасја све нас који смо се
данас у оволиком броју окупили, рекао је
Мијановић.
Сабор је настављен великом литијом
од Храма Светог Луке до Храма Свете
тројице, где је епископ сремски Василије
служио прву архијерејску литургију у
обновљеном храму, након чега је уручио
грамате институцијама и појединцима
који су помогли обнову храма, а међу
добитницима грамате била је и Општина
Пећинци.
Након литургије, у порти цркве изведен
је пригодан културно - уметнички про
грам, који је припремио Културни центар
Пећинци, а у програму су наступили Дру
штво за неговање народне традиције
„Купиник“ из Купинова, Фолклорно дру
штво „Извор Доњи Товарник“, Вокални
састав „Вера, нада, љубав“ из Пећинаца,
Певачко друштво „Свитац“ из Деча, здра
вичар Миломир Обрадовић и песникиња
Д. С.
Радмила Томаш, обоје из Деча.
– Овим шаљемо превентивну поруку
учесницима у саобраћају да уколико су
користили наркотике не седају за волан,
јер ће наши саобраћајни полицијски слу
жбеници бити у могућности да открију
такве возаче. За првих шест месеци ове
године 79 возача је искључено из саобра
ћаја због вожње под утицајем алкохола, а
на подручју пећиначке општине догодиле
су се 34 саобраћајне незгоде, у којима су
три лица изгубила живот, а да трагедија
буде већа и једно дете је смртно страда
ло. Против учесника у саобраћају су током
ове године поднете 1.034 прекршајне при
јаве на подручју општине Пећинци, а
посебно желим да нагласим да је анали
зом учесника у саобраћају утврђено да
чак 75 одсто учесника у саобраћају нису
са подручја општине Пећинци. Све су то
бројке које нас опомињу да ставимо прст
на чело и да се запитамо да ли је вредно
излагати се ризику, рекао је Мандић.
Захваљујући новом дрога тесту пећи
начка полиција ће убудуће бити у могућ
ности да на лицу места утврди да ли је
возач под дејством наркотика.
С. Ђ.
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА НА ОБЕДСКОЈ БАРИ

Оаза живота и велика
инспирација

У Купинову је од 2. до 7. августа одр
жана 13. Ликовна колонија у организаци
ји Удружења за културни развој „Коло
нија Купиново“ и под покровитељством
Општине Пећинци. Уметнике је 4. авгу
ста посетио председник општине Сини
ша Ђокић, који се том приликом упознао
са њиховим радом и захвалио им се
што су Купиново и јужни део пећиначке
општине препознали као место које пру
жа услове и инспирацију за стварање
уметничких дела.
– Уметници и њихова дела помажу да
глас о општини Пећинци допре до шире
јавности. Драго ми је што сам видео да су
уметници задовољни условима за рад.
Они ће причу о лепоти наше општине
и о гостопримству становника Купинова
пренети својим пријатељима, колегама
и поштоваоцима њиховог рада. Ликовна
колонија у Купинову има тринаестогоди
шњу традицију и надам се да ће трајати
још дуго година, поручио је председник
Ђокић.

Сликар Велимир Веља Бугарин, који је
учествовао на преко 120 ликовних коло
нија, а у Купинову на 11, рекао нам је да
на њега природа Купинова и Обедске
баре делује изузетно инспиративно.
– Ја сам на Обедску бару долазио и
пре ове ликовне колоније, а од када сам
почео да долазим овде, на неким коло
нијама сам успевао да урадим и две до
три слике за неколико дана, иако радим
врло детаљно. Ово овде је права оаза
живота и велика инспирација, рекао нам
је Бугарин.
Тога дана на Колонију је стигла и сли
карка Јелена Враговић из Вршца, која
ове године први пут учествује на купин
ској колонији. Рекла нам је да јој је у
Купинову пријатно и да све јако лепо
изгледа, а да су колеге сјајне. У тренут
ку када смо с њом разговарали још увек
није почела са радом, али се, као права
Војвођанка, „канила да почне“ и најави
ла је да ће на њеним сликама сигурно
бити овдашњих пејзажа.
С. Ђ.

Учесници „Колоније Купиново“
На овогодишњој ликовној колонији су
учествовали Константин Гушић из Врд
ника, Велимир Каравелић из Београда,
Даница Новицки из Будисаве, Љиљана
Ковачевић из Новог Сада, Љиља Ћирић
из Бешенова, Велибор Веља Бугарин из

Новог Сада, Горан Десанчић из Обре
новца, Зоран Ерић из Београда, Јанко
Лацо из Зрењанина, Милан и Алекса
Пивнички из Новог Сада, Пламен Вал
чев из Софије, Јасмина Пајовић из Заје
чара и Јелена Враговић из Вршца.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ДАНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Прослављен Свети Илија

Обредом сечења славског колача
првог августа у вединг центру „Ванила“
у Старој Пазови почело је обележавање
Светог пророка Илије као Дана општине
Стара Пазова. На пријему су се окупили
представници политичких, привредних,
културних, здравствених и просветних
институција старопазовачке општине,
али и пријатељских и братских локалних
самоуправа из Словачке и Републике
Српске.
Због познатих дешавања на Kосову
и Метохији пријему су били спречени
да присуствују представници неколико
братских општина из јужне српске покра
јине, што је председник општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић нарочито апо
строфирао у свом обраћању окупље
нима, упутивши речи подршке нашем
народу да истрају и да цело државно
руководство стоји иза њих.
Обред је служио архијерејски наме
сник пазовачки Зоран Јовић са свештен
ством пазовачког намесништва Српске
православне цркве, а пријему су прису
ствовали и представници других верских
конфесија са територије наше општине.
Прослава Дана општине Стара Пазова
се настављена је 2. августа концертом
Хариса Џиновића и Ане Бекуте на Тргу
Др Зорана Ђинђића где се окупило више

ОКРУГЛИ СТО

За боље сутра Рома
У Kлубу за дневни боравак Центра за
социјални рад у Старој Пазови недавно
је одржан округли сто на коме су пре
зентовани резултати пројекта „За боље
сутра“ који је посвећен оснаживању и
пружању подршке ромској популацији
на територији општине Стара Пазова у
сферама њиховог становања, исхране,
одевања, здравствене и социјалне
заштите, образовања и запошљавања.
У оквиру пројекта пружана је савето
давна и правна помоћ Ромима у Месним
заједницама општине Стара Пазова где
су се обраћали стручним сарадницима
Центра у вези остваривања права на
новчану и другу помоћ, легализацију
објеката, стамбеног питања и других
правних ствари. Пројектни тим је ура
дио и опсежно истраживање проблема
и потреба ромске популације, где је
анкетиран велики број њих. Пројекат је
подразумевао неколико радионица у
вези са здрављем, вештинама, исхра
ном или одевањем.
Округлом столу су присуствовали и
представници других Центара за соци
јални рад у Војводини.
Пројекат „За боље сутра“ је финанси
ран средствима општине Стара Пазова,
а значајни допринос у његовој реализа
цији дала је и Општинска стамбена
агенција у Старој Пазови.

Сечење славског колача

хиљада људи не само са територије
општине Стара Пазова већ из других гра
дова и општина. Легенде народне музике
извеле су своје најпознатије хитове које
је публика хорски испратила.
Велики број људи се прошетао кор
зоом до Храма Светог Илије у Српском

крају где је био смештен луна парк, а са
једне и друге стране улице су били про
давци слаткиша и играчака.
Прослава Дана општине настављена
је у бројним угоститељским објектима по
Старој Пазови до дубоко у ноћ.
Д. Г.

ВАНДАЛИЗАМ У
НОВИМ БАНОВЦИМА

У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА
УСКОРО ПЕТ НОВИХ БУНАРА

Оскрнављен храм

Још боље
водоснабдевање

У раним јутарњим сатима 4. августа
непознато лице или непозната лица
оскрнавила су храм Светог Василија
Острошког у Новим Бановцима. На
дан када православна црква просла
вља спомен на Св. Марију Магдалину
- Благу Марију, непознати вандали
оскрнавили су спољашност новобано
вачког храма Светога Василија Остро
шког. По ободу целе грађевине као и
по вратима наранџастим спрејем
нацртана је линија, док је на фасад
ном делу олтара исписан знак упита,
на кантама за смеће идентичним
спрејем је написано „Лобање“.
Овај вандализам прва је приметила
жена, која је рано ујутру дошла да
изврши припреме за јутарњу свету
литургиију и парастос који је посвећен
свима који су мученички убијени у зло
чинакчој акцији Олуја.
– За починитеља овога вандализма
се најискреније молимо Господу. Наш
одговор на ово јесте тиха молитва.
Драга браћо и сестре, чувајмо своје
место! Чувајмо свој храм, поручио је
старешина храма свештеник Алексан
дар Kласнетић. О немилом догађају
обавештена је полиција која ће спро
вести истрагу.

Грађани општине Стара Пазова тре
нутно се снабдевају водом са 65 буна
ра који раде пуним капацитетом, пре
свега у јулу и августу када жива у тер
мометру прелази и 35 степени и када
се вода из водовода често и ненамен
ски користи. У циљу стабилнијег водо
снабдевања у плану је изградња још
пет нових бунара:
– Већ је расписан тендер за изград
њу три нова бунара. Инвеститор је
Општина Стара Пазова и бунари ће се
градити у Новој Пазови, у Старим
Бановцима и у Новим Бановцима, где
је водоснабдевање и најугроженије,
односно одакле се грађани највише
жале на смањен притисак у вечерњим
часовима. У изради је пројек ат за
додатна два бунара која ће се градити
у Старим Бановцима и Новим Банов
цима, истакла је Мара Гвозденац, пи ар ЈKП „Водовод и канализација“ Ста
ра Пазова .
Укупан број водоводних прикључака
у општини Стара Пазова износи око
26.000 а квалитет воде узорковањем
редовно контролише Завод за јавно
здравље из Сремске Митровице.
Д. Г.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ КУЋЕ
ЗА ОДМОР У ВРДНИКУ

У току
јавни увид

Место зоне кућа за одмор

У иришкој општини је у току
јавни увид у нацрт Плана
детаљне регулације (ПДР) зоне
куће за одмор у к. о. Врдник који
је расписала Служба за имовин
ско правне послове и урбани
зам Општинске управе и који
траје од 27. јула до 25. августа.
ПДР зоне куће за одмор са
комплетом графичких прилога
је изложен у централном холу
зграде Општине Ириг као и Слу
жби за имовинско правне посло
ве и урбанизам сваког радног
дана од 8 до 14 ласова, а досту
пан је заинтересованима и у
дигиталном облику на званич
ном општинском сајту.

Примедбе на поменути нацрт
ПДР физичка и правна лица
могу доставити искључиво у
писаном облику на писарници
Општинске управе или препору
чено Служби за имовинско
правне послове и урбанизам до
25. августа.
Јавна седница Комисије за
планове Општине Ириг биће
одржана 5. септембра у 13
часова у згради Општине. О
извршеном јавном увиду Коми
сија за планове ће сачинити
извештај и доставити га носио
цу израде плана, а то је Општи
на Ириг.
С. Џ.

M NOVINE
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УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Средства за личне
пратиоце
Одлуком о реализацији буџета иришке општине у
делу планираних расхода за услуге социјалне заштите
за текућу годину утврђују се приор
 итетне услуге соци
јалне заштите које финансира локална самоуправа из
средства наменског трансфера и својих изворних при
хода. Ову одлуку су усвојили одборници СО Ириг на
последњој скупштинској седници, уз образложење
Милице Томић из Службе за друштвене делатности,
општу управу и заједничке послове.
– Потписан је уговор са Министарством за рад, запо
шљавање, борачка и социјална питања везано за
наменске трансфере у социјалној заптити у износу
1.198.635 динара и зато мењамо део буџета на расход
ној страни. На позицији програма социјална и дечија
заштита укупно је планирано 4.198.635 динара, а од
тога три милиона ће бити из нашег општинског извора,
а остатак су средства Министарства, рекла је Милица
Томић.
Ова средства ће бити усмерена на услугу лични пра
тилац као и ранијих година. Уговор о реализацији ове
услуге је потписан са НИВЕУС тимом из Горњег Мила
новца.
– Тренутно имамо пет корисника, мада је ове година
новина да смо планирали још два детета, ако се укаже
потреба да нас не би ништа изненадило. Тренутно ову
услугу користи двоје деце
из Ирига, двоје из Врдника
и једно дете из Шатринаца,
рекла је Милица Томић.
Услуга је потписана на
период од годину дана, са
почетком реализације од 1.
јула ове и траје до јуна сле
деће године. Средства
добијена од Министарства
ће се искористити за пери
од до краја године, а од
јануара до јуна наредне
године трошкове ове услуге
сноси иришка општина као
и претходних година.
Милица Томић
С. Џакула

ДОМ ЗДРАВЉА

Нова гинеколошка столица
Дом здравља Ириг је набавио нову
гинеколошку столицу чија је вредност
700.000 динара, а набавку је финанси
рао Покрајински секретаријат за здрав
ство. Реч је о технолошки савременој
столици намењеној Служби за здрав
ствену заштиту жена која има три елек
тромотора, ергономски дизајн а присту
пачна је и особама са инавлидитетом,
тако да су свакако сада пацијенткињама
омогућени знатно комфорнији услове за
преглед.
– Нажалост, и поред одличне опре
мљености наше гинеколошке амбулан
те, због хроничног дефицита гинеколога
на тржишту рада, Дом здравља Ириг већ
дуже време нема стално запосленог спе
цијалисту гинекологије са пуним радним
временом. Привремено, али за сада и
једино могуће решење, смо нашли у

хонорарном ангажовању гинеколога са
непуним радним временом чији рад
финансира локална самоуправа, каже
др Небојша Ацин, директор иришког
Дома здравља.
Иришка здравствена установа има
лекара који се налази на специјализаци
ји из гинекологије и када се та специјали
зација заврши биће трајно решен овај
проблем. У Дому здравља су у току и
радови на реконструкцији РТГ кабинета
и уградњи новог дигиталног РТГ апара
та, а радови се одвијају под покровитељ
ством Министарства здравља. Због
чињенице да се истовремено врше и
реконструкције РТГ кабинета домова
здравља суседних општина, као и Опште
болнице у Сремској Митровици, др Ацин
каже да су принуђени да сву РТГ дијаг
ностику сведу само на крајње неопх одну.

Зато ће се свакој потреби пацијената
приступати индивидуално у циљу прона
лажења алтернативне установе у којој
би се урадила потребна дијагностика.
Све потребне информације пацијенти ће
добити од својих изабраних лекара.
С. Џ.

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ОДРЖАНА „ПАСУЉИЈАДА“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

И мирис и укус и боја...

Детаљ са Пасуљијаде

Као и ранијих година, међу четрдесетак екипа, увек има исто толико рецепата
Традиционална, дванаеста
по реду „Пасуљијада“ одржа
на је на дан обележавања
славе Месне заједнице „Блок
Б“ у Сремској Митровици,
другог августа, на Светог Или
ју. Подршку организацији су и
ове године пружили спонзори,
Удружење „Краљевина Срби
ја“, као и локална самоупра
ва.
– Пре свега желимо да
поменемо и оне којих нема, а
то су наши упокојени пријате
љи, уснули пријатељи пасу
љари, који су овде били од
оснивања, а то су Зека, Гојко
и Буркуш. То нам даје снаге
да и наредних година про
слављамо Светог Илију, а да
изградњом будуће цркве,
коначно им одржимо пара
стос баш на овом месту. То

Драган Божић

ће бити један велелепан
храм. Важно је да осабори
мо, јер су дошла времена
када се мора мисионарити.
Ово је управо један вид
мисионарења у нашем, срп
ском народу, да се сложимо
сви око славског пасуља и
славске трпезе, која је једно
ставна, изјавио је председник
Месне заједнице „Блок Б“,
Драган Божић.
У организацију ове мани
фестације, поред месне
заједнице укључено је и неко
лико удружења грађана. И
ове године је пратила изузет
на посећеност.
– Наше удружење је најве
ћа невладина организација у
нашој земљи, броји преко
20.000 чланова, имамо преко
50 одбора и повереништава

Милош Марковић

широм наше земље. У Срем
ској Митровици дуго година
функционише наш одбор који
води Драган Божић. Велики
празник, Свети Илија је при
лика да се окупе људи добре
воље, да се друже, да ужива
ју. Ово је прилика да се срет
ну људи, не само из Србије и
не само из Срема, већ имамо
ту и наше пријатеље из Репу
блике Српске. Чули смо да ће
овде бити подигнута и црква,
нови храм, а све су то идеје
потекле са оваквих скупова,
изјавио је Милош Марковић,
председник Удружења Кра
љевина Србија.
Као и ранијих година, међу
четрдесетак екипа, увек има

Рада Милутиновић

исто толико рецепата, што
тајних, што оних јавних.
– Манифестација је, што би
млади рекли „у фулу“, свака
част организаторима. Треба
ло је да дођемо и прошле
године, али нисмо, даће Бог
да дођемо и догодине. Ја
редовно посећујем кулинар
ска такмичења. Кување пасу
ља иде по плану, а тајне не
откривамо. Могу само рећи
да је важно да паприка која се
додаје буде квалитетна и да
има чувених папака. То даје
посебан укус, рекао је Рада
Милутиновић из Вилова, уче
сник Пасуљијаде.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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КУПИНСКА РЕГАТА „МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ “

12. пловидба у част
српске деспотице

Регата носи име по српској деспотици Мајки Ангелини чиме одајемо почаст деспот
ској породици Бранковић који су столовали управо овде у Купинову. Тако да слобод
но можемо рећи да Регата сваке године на најлепши могући начин промовише при
роду, традицију и историју нашег краја, поручио је председник општине Пећинци
Синиша Ђокић
Регата Мајке Ангелине пло
вила је 6. августа по 12 пут
реком Савом по ободу Специ
јалног резервата природе
„Обедска бара“. Захваљујући
природном меандру реке
Саве, купинска регата има
старт и циљ у истом месту –
Купинову. Организатор Регате
је Туристичк а организација
општине Пећинци, док је пећи
начк а локална самоуп
 рава
свих 12 година покровитељ
ове манифестације.
Председник општине Пећин
ци Синиша Ђокић пожелео је
регаташима мирну пловидбу и
истакао да је локална самоу
права с разлогом покровитељ
ове манифестације од њеног
оснивања.
– Река Сава и Специјални
резерват природе „Обедска
бара“ су можда најлепши део
наше општине, нешто што нам
је природа дала, а ми имамо
обавезу да их чувамо и негује
мо за генерације које долазе.
Такође, Регата носи име по
српској деспотици Мајки Анге
лини чиме одајемо почаст
деспотској породици Бранко

Први пут
на регати
Ружица Зоркић Радиче
вић из Београда први пут
учествује на регати, за коју
је, како нам је рекла, чула и
пре, али није успела да
дође. Сада је, каже, дошла
да искуси све те лепе приче
које је чула о Регати Мајке
Ангелине.
Учесница регате од првог
дана је и Зорица Стајчић из
Сремске Митровице, која је
на регату дошла управо
пловећи реком Савом и за
коју је, како нам је рекла,
ово посебан доживљај. Из
Београда је први пут на
регату чамцем дошла и
Александра Костић, која је
већ најавила долазак и иду
ће године.

вић који су столовали управо
овде у Купинову. Тако да сло
бодно можемо рећи да Регата
сваке године на најлепши
могући начин промовише при
роду, традицију и историју
нашег краја, поручио је пред
седник Ђокић.
Турис тичк а орган из ац ија

сваке године се труди да ова
манифестација протекне у што
бољој атмосфери, а како нам
је рекао Перица Одобашић, из
ТО, заједно са Општином
Пећинци и свим љубитељима
реке Саве која има сјајан нау
тички потенцијал, Регата Мајке
Ангелине из године у годину

плови безбедно и поносно
реком којом је деспотска поро
дица Бранковић пре више од
пет векова дошла у Срем и у
тврђави Купиник, надомак
данашњег Купинова, успоста
вила последњу престоницу
српске средњовековне држа
ве.
Молитву за добру пловидбу
очитао је купински месни
парох јереј Предраг Михајло
вић који је том приликом рекао
да му је част да сваке године
регаташима пожели мирну
пловидбу.
На 25 километара дуго путо
вање Савом, регаташи су кре
нули са Пландишта. Неки први
пут, неки 12 пут, регаташи су
били спремни да са пријате
љима уживају у чарима реке
Саве.
Дванаеста Регата Мајк е
Ангелине протекла је мирно и
у добром расположењу, а за
безбедност свих учесник а
били су задужени професио
нални спасиоц
 и, као и лекар
ска екипа пећиначког Дома
здравља.
Након пар сати пловидбе
регаташи су пристали на ушћу
канала Вок у реку Саву, где их
је дочек ао сремачки папри
каш.
Д. С.
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БАНСТОЛ: ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ХРАМА И ПАРАСТОС СТРАДАЛИМА У „ОЛУЈИ“

МИЛОРАД ДОДИК: „Олују“
никада не треба заборавити

Поводом обележавања сла
ве Цркве Свете Марије Маг
далене у насељу Банстол у
четвртак, 4. августа служена је
литургија, а затим и парастос
страдалима у акцији „Олуја“,
којима је храм и посвећен.
Свету литургију служио је
владика сремски Василије, уз
саслужење свештенства епар
хије сремске. Овогодишњи кум
славе био је српски члан Пред
седништва Босне и Херцего
вине Милорад Додик. Додик је
истакао да „Олују“ никада не
треба заборавити као што је
никада неће заборавити они
који су прогнани из свог зави
чаја у Србију.
– Не само да не можемо да
заборавимо, не можемо да
опростимо чињеницу да су
немоћне колоне избеглица,
у којима су биле жене, деца,
старци, били бомбардовани од
стране њихових авиона, рекао
је Додик и додао да треба да
се настави са грађењем наци
оналног идентитета:
– Нећемо одустати од онога
што чини српско национално
обележје, нећемо занемарити
веру, памћење, језик и писмо,
ни завичај јер само тако ћемо
новим генерацијама пренети
сећање на све што се десило.
Додик је истакао и да је про
шли век - век српског стра

Служен парастос страдалима у Олуји

дања, додајући да Хрватска
обележава „Олују“ као победу,
а Србија парастосима за убије
не у тој акцији, на Петровачкој
цести, широм избегличке коло
не.
– Српски народ је окупљен
почетком овог века у две сво
је државе, Србију и Републи
ку Српску, са намером да кроз
овај век максимално допри
несе национ
 алном јединству
и окупљању, да престане са
страдањем, јер га је било пре

више у прошлом веку, рекао је
Додик.
Обележавању славе храма
на Банстолу и парастосу прису
ствовао је и председник Владе
Војводине Игор Мировић, који
је истакао да се окупљањем на
Фрушкој гори шаље “заветна
порука”:
– Да будемо јединствени,
сложни, способни да изгра
ђујемо и Србију и Републику
Српску, да помажемо српски
народ где год се налазио... То

је најважнија порука, јер ћемо
само слогом и јединством успе
ти да спречимо да нам се зло
из 90-их година понови, рекао
је Мировић и додао:
– Република Српска и Срби
ја више него икада сложније
граде будућност за све који
живе не само у Србији и РС,
већ помажу снажно и да Срби
опстану и у Црној Гори, и на
Косову и Метохији, где су Срби
највише угрожени, што су пока
зали и последњи дани. М. Ђ.

ФЕСТИВАЛ „НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР“ ПОЧЕТКОМ СЕПТЕМБРА У ЧОРТАНОВЦИМА

Представе различитих
позоришних рукописа

Фестивал „Нови Тврђава театар“ биће
одржан од 1. до 7. септембра у Вили Стан
ковић у Чортановцима. Организатори су
најавили богат репертоар под слоганом
„Чуда се догађају, али треба их препо
знати“. У оквиру овогодишњег фестива
ла међу гостима наћи ће се Македонско
народно позориште, са новом поставком
Ибзеновог комада „Непријатељ наро
да“, у режији Нине Николић, са Николом
Ристановским у насловној улози. Сара
јевско Народно позориште наступиће
4. септембра са представом „Умјетник у
гладовању“ према мотивима и фрагмен
тима из живота, дела, писама и дневника
Франца Кафке, у режији Алена Шимића.
– Српско народно позориште из Новог
Сада приказаће представу „Кафка маши
на“ по тексту инспирисаном делима и

животом Франца Кафке, у режији Вељ
ка Мићуновића, а представа по комаду
македонског драмског писца Русоми
ра Богдановског „Чудо светог Георгија“,
у режији Николе Завишића, рађена у
копродукцији три позоришта: из Плев
не (Бугарска), Арада (Румунија) и Ниша
(Србија). Последња представа у такми
чарској конкуренцији је нова премијера,
која ће бити изведена почетком августа
у Тивту, по делу познатог италијанског
писца Лоренца Маронеа „Ситнице које
живот значе“, у режији Андреја Носова,
рађена у копродукцији Народног позо
ришта у Београду, Бео Арт продукције
и Центра за културу Тиват, истакла је
Вида Огњеновић, уметничка директорка
фестивала и додала да ће се ван конку
ренције, представити глумци позоришта

Портал ФСУ из Београда, који ће изве
сти адаптацију комада „Бановић Страхи
ња“ Борислава Михајловића – Михиза,
у њеној режији, под насловом „Љубав и
кривица“.
Овогодишњи
репертоар
обухвата
представе различитих позоришних руко
писа у којима се на високо уметнички
начин смело отварају нека питања и
започињу расправе о нама, нашем вре
мену и нашој неснађености, додаје умет
ничка директорка фестивала.
Фестивал је основан 2008. године под
називом “Тврђава Театар”, а идејни тво
рац је Вида Огњеновић. Првих пет годи
на одржаван је у Смедереву, а од 2014.
године одржава се у Чортановцима, у
Вили Станковић.
М. Ђ.
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СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНА ЗОНА ЛЕЈЕ У ИНЂИЈИ

Нови живот ЗОО врта „Коки“

Зоолошки врт „Коки“ налази се у спорт
ско - рекреативној зони Леје у Инђији и у
приватном је власништву Славка Попо
вића, љубитеља животиња који је овој
оази пре више од 25 година удахнуо
живот. Од тада, и данас, са својих десет
прстију свакодневно води рачуна о живо
тињама и изгледу омиљеног врта нај
млађих Инђинчана али и њихових роди
теља.
– Локација садашњег ЗОО врта наста
ла је давне 1995. године, када смо уз
сагласност Скупштине општине Инђија
добили папире за почетак градње зооло
шког врта и тада су почели први радови
на уређењу, сећа се Славко и додаје да
врт постоји од 1991. године када су се
животиње налазиле на плацу његове
куће.
– Више од 40 година се бавим животи
њама и одувек сам сањао да имам један
овакав простор где могу да држим живо
тиње. Моја жеља одувек је била да своју
љубав према животињама поделим и са
другима, тако је и настао зоолошки врт.
Ипак, треба нахранити велики број
животиња. Поповић каже да је лакше
лети, јер тада има више зелениша али да
има помоћ локалне самоуправе и добрих
људи који су спремни да донирају храну.
Сваку стабљику у Зоолошком врту
„Коки“ Славко је ручно засадио и зато је
овај простор препун зеленила.
– Ниједно дрво још није посечено. Када
сам од некадашње депоније направио
ливаду, посадио сам пуно садница, које
се и данас налазе овде и красе простор
ЗОО врта. Такође, трудим се да обезбе
дим адекватан мобилијар за децу па сва
ке године направим нешто ново, тако сам
недавно поставио једну врсту ручног рин
гишпила за најмлађе- истиче Славко.
Како би овај простор добио лепши и
другачији изглед представници локалне
самоуправе у договору са Славком Попо
вићем ових дана траже адекватан начин

Славко Поповић са медведима

Савети Вука Бојовића
Иначе, место на којем се четврт века
налази ЗОО врт некада је био некулти
висан простор, дивља депонија, коју је
Поповић након састанка са, сада покој
ним управником београдског ЗОО врта
Вуком Бојовићем, одлучио да претвори у
оазу природе и место на којем ће живети
бројне домаће и дивље животиње.

– Вук ми је тада рекао да је ово фан
тастична локација, али да ћу имати
много посла и био је у праву. Међутим,
мени није било тешко да слободно вре
ме проведем радећи на остварењу свог
сна. Посао у зоолошком врту и није
посао, то је начин живота, објашњава
Славко.

да се изврши нека врста фузије са Јав
ним комуналним предуз ећем „Комуна
лац“ или да се формира посебна устано
ва, о чему је говорио председник општи
не Инђија Владимир Гак на састанку
Система 48 у петак, 5. августа.
– У наредне две недеље видећемо на
који начин можемо да организујемо рад
ЗОО врта у оквиру законских норми. Да
ли ћемо преко „Комуналца“ обезбедити
два радника или ћемо формирати посеб
ну установу, што би било најбоље реше
ње, објаснио је Гак и додао да је њихова

идеја и жеља да Славко остане управник
ЗОО врта.
– Имамо план да уредимо стазе, да
обновимо кавезе како би све изгледало и
функционисало много лакше и боље.
Зоолошки врт би имао свој буџет и за
само две године успели би да у потпуно
сти променимо изглед тог простора. План
је да уз нову спортску халу, Келтско село
и ЗОО врт оформимо једну праву, тури
стичко – спортско – рекреативну зону у
овом делу нашег града, истакао је пред
седник општине Инђија. 
М. Ђ.

ПРИПРЕМА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Радови у школама

Током летњег распуста у
инђијским основним и сред
њим школама изводе се
бројни радови. У Основној
школи „Јован Поповић“ уре
ђене су две учионице за уче
нике припремног предшкол
ског програма. Просторије су
окречене, постављен је нови
ламинат, тракасте завесе,
клима уређаји, адаптирани
су санитарни чворови и изме
штена је стара котларница у
специјални контејнер. Осим
поменутих радова, у „Јован
Поповић“ школи реновира
на је учионица у приземљу
образовне установе, окрече
ни су ходници, купљен је нов
намештај за две учионице и

продужени боравак и клима
тизоване су две канцелари
је. Уграђена су и ПВЦ врата
на улазу у фискултурну салу
из правца парка, а у току су
припремне радње за кречење
хола у приземљу школе. Све
радове финансира Општина
Инђија а њихова вредност је
8,26 милиона динара.
Осим радова у „Јован Попо
вић“ школи, ових дана, изводе
се и радови на постављању
нове електро мреже у Основ
ној школи „Петар Кочић“. Како
су истакли надлежни, после
60 година било је време да
се замени стара инсталација
у свим учионицама, фискул
турној сали и кабинетима за

Замењен ламинат у ОШ „Јован Поповић“

технику и технологију. Поред
електро радова , окречено је
приземље школе, замење
на је дотрајала столарија у
пет просторија и купљен је

намештај за једну учионицу.
Вредност радова је око седам
милион
 а динара а њих , тако
ђе, финансира локална само
управа.
М. Ђ.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одлична реализација буџета

Извештај о извршењу одлу
ке о буџету за период до 30.
јуна усвојен је на 25. скуп
штинској седници која је одр
жана 3. августа. Подсетимо,
укупни приходи и примања и
расходи и издаци овогоди
шњег буџета су планирана на
2,96 милијарди динара, док је
реализација плана за прво
полугође износила 1,5 мили
јарди динара. То значи да је
план реализован са 51,2 про
цената. У општинску касу се
од пореза на доходак, добит и
капиталне добитк е слил о
620,7 милиона динара, од
пореза на имовину 213,7
милиона, а од трансфера са
других нивоа власти 202,9
милиона динара. стовремено,
расходи и издаци буџета су
износили скоро милијарду и
63 милиона динара, што је
реализација плана од 36,13
одсто.
У извршењу програмске
структуре буџета највеће је
учешће код програма опште
услуге локалне самоуправе,
предш колс ког
васп итањ а,

Александра Ћирић

организације саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре,
комуналне делатности и соци
јалне и дечије заштите.
Предс едн иц а
општин е
Александра Ћирић је изрази
ла задовољство оваквом реа
лизацијом планирано буџета
која је достигла цифру од пре
ко 50 процената.
– Видимо једно рационално
трош ење овак о енормн о

Милош Кулпинац

великог буџета и надамо се да
ћемо до краја календарске
године што више средстава
искористити за капитална ула
гања која смо након другог
ребаланса најавили и већ су
почели да се реализују, иста
кла је председница Ћирић.
Она је додала да се види
значајан помак и на приходној
и на расходној страни и указа
ла на податак да је до сада

реализовано и расписано 112
јавних набавки, а претходне
године је било реализовано за
целу календарску годину 110
набавки.
Одборници су на овој скуп
штини изгласали и двоје нових
чланова Општинског већа. У
Веће су тајним гласањем иза
брани Марина Ћорковић и
Александар Крњаић, док је
дужности члана Већа разре
шена Биљана Јовановић.
Уместо Јелене Овцин на
место в. д. директора Центра
за социјални рад је именован
Милош Кулпинац, дипломира
ни економиста.
За в. д. директора ЈП „Стам
бено“ поново је именован
Стојша Јовановић, дипломи
рани саобраћајни инжењер, а
за в. д. директора ЈП за урба
нистичко планирање, упра
вљање путевима и изградњу
Рума Владисалава Повић,
диплимирани инжењер грађе
вине, која је и у претходном
мандату била на директор
овог јавног предузећа.
С. Џакула

ХРТКОВЦИ

Три деценије после

„Хртковци - 30 година после“
је слоган под којим је обележе
но три деценије од доласка
прогнаних Срба из Хрватске на
ове просторе, па тако и у Хрт
ковце. Истовремено, 2. август
је и црквени празник и слава
села Свети Илија. Свечаност
је започела поменом у сеоској
цркви, а потом су представни
ци локалне самоуправе, СУБ
НОР-а Рума и Савеза Срба из
региона положили венце на
спомен плочу жртвама терора
која се налази на Дому културе
„Свети Сава“ у Хртковцима, а
на којој се налази 15 имена
Срба страдалих у периоду од
1992. до 2000. године.
Миле Шапић из Савеза Срба
из региона је истакао да ће ово
удружење, као и његов пред
седник Миодраг Линта, наста
вити своју борбу за остварење
права прогнаних Срба са про
стора бивше Југославије који
су прогнани са својих вековних
огњишта. То се односи на,
између осталог, отета станар
ска права, неисплаћене пензи
је, права на ратни стаж краји
шким борцима и сва друга пра
ва.
Венац су, у име локалне
самоуп
 раве, положили Стеван

Полагање венаца на спомен обележје у Хртковцима

Ковачевић, председник СО
Рума и Душан Љубишић,
начелник Општинске управе.
– На данашњи дан са тугом
обележавамо страдалништво
српског народа на просторима
бивше Југославије током рато
ва деведесетих, а чија се име
на налазе на овом спомен обе
лежју у овој Месној заједници.
Историја српског народа је
историја страдалништва. На
свим великим историјским и
цивилизацијским вододелни
цама наш народ је увек знао
да се определи на страну
правде и слободе и та опреде
љеност коштала га је многих
жртава. Нема тог места у овој
нашој лепој домовини које није
имало током историје у разли
читим историјским етапама
значајне жртве у борби за сло
боду, за правду, за једнакост,
истакао је Стеван Ковачевић.
Он је додао и да постоје
многа места која своје жртве
кроз историју нису пописала,
која их нису запамтила и то је
нешто што нам, као народу, не
служе на част.
У културно - уметничком
програму учествовали су чла
нови КУД „Десанка Максимо
вић“ из Хртковаца.
С. Џ.
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Ана Бекута на Градском тргу

Ана Бекута

Први дан августа Румљанима је донео
два концерта. Прво су се румској публици
на Градском тргу представиле све узрасне
групе АНИП „Бранко Радичевић“, а потом
је добру атмосферу додатно загрејала
наша позната фолк певачица Ана Бекута.
АНИП „Бранко Радичевић“ je за ову при
лику наступио у пуном саставу показавши
Румљанима сву лепоту и богатство нашег
фолклора.
– Ово је била прилика да се представи
мо румској публици после две-три године
паузе, јер толико нисмо наступали пред
нашом публиком у оквиру Културног лета.
То је био целовечерњи концерт са свим
групама, шест дечијих група, извођачки
састав и народни оркестар. Свака група
је имала једну кореографију, а извођачки
састав је извео две кореографије. Про
грам је најшаренији могућ, од Војводине
до југа земље и довољно атрактиван за
нашу публику, каже Петар Поповић, шеф
Ансамбла.
Ове године АНИП „Бранко Радичевић“
је имао запажене наступе на такмичењи
ма, па је тако и припремни састав освојио
прву награду на Републичком фестивалу.

Наступ групе „Бусоле без“

– Наравно, највеће је задовољство поја
вити се пред својом публиком, истакао је
Поповић.
Наравно, бројна публика, не само из
Руме, дошла је на Градски трг на концерт
наше популарне фолк певачице Ане Беку
те. Дуга каријера иза Бекуте обележена је
бројним хитовима које је публика певала
заједно са њом. Сјајан наступ је окончан
великим колом на Градском тргу.
На Градском тргу у Руми је одржана 1.
и 2. августа и традиционална манифеста
ција „Румфест“ која се одржава и као део
Културног лета. На више штандова гра
ђани су могли да купе домаће производе
слане и слатке, као и предмете домаће
радиности. А 2. августа су свој концерт
имали и домаћи бендови. Наступиле су
групе „Фреди Кругер“ и „Бусоле без“.
У оквиру Културног лета одржан је и
концерт посвећен опусу познатих певача
народне музике који већ дуго нису са нама
- Силване Арменулић и Томе Здравкови
ћа.
Овај концерт је осмислила и приредила
Александра Сашка Падров, а инспирација
јој је био популарни филм „Тома“. Са њом

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“

је наступио и Драгољуб Ковачевић Гаша
који је певао Томине песме.
– После филма „Тома“ је дошло да апсо
лутне експанзије тих њихових песама и
знају их све генерације. Зато сам и дошла
на идеју да се направи једно овакво вече
Силваниних и Томиних песама. Наш циљ
је да се ове лепе песме не забораве.
Све песме су хитови, а доста њих је јако
музички захтевно за певаче. Пронашла
сам се у њеним песмама које ми одгова
рају и по типу гласа и по темпераменту,
све су то животне песме и приче. Нисам
се пуно припремала за њих јер их слу
шам цео живот. Песма „Грли ме, љуби ме“
је предивна песма, као шансона, то нису
само народњаци, више су шлагери, рекла
је Сашка Падров.
Она је додала да ово није њено прво
Културно лето у Руми, али јесте први
наступ на Градском тргу.
Културно лето се наставља, а до краја
августа биће организовано још доста ква
литетних концерата, књижевних вечери,
позоришних, филмских и ликовних деша
вања.
С. Џакула

Пројекат „Будућност је почела“

У ОШ „Змај Јова Јовановић“ у Руми је у току про
јекат „Будућност је почела“ који се реализује у окви
ру програма Еразмус+. Пројекат траје годину дана и
завршава се у децембру ове године.
– Кроз овај пројекат четворо наших колега ће се
обучити како да правилно одаберу апликације и
алате помоћу којих ће се лакше организовати рад
школе, а наставу учинити интересантнијом и за уче
нике изазовнијом. Такође, како да примењују нове
платформе и упознају се са примерима добре
праксе колега из других земаља, каже Жаклина
Неговановић, директорка градске ОШ „Змај Јова
Јовановић“.
Реализација пројекта ће допринети и јачању везе
формалног и нефорламлног образовања , али и
језичких и дигиталних компетенција, те бољем пра
ћењу савремених кретања у области образовања.
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МАЛИ РАДИНЦИ

Асфалтирана деоница пута

Рехабилитација пута према
Малим Радинцима у дужини
од 500 метара је завршена, а
ради се, према речима људи
из „Сремпута“ који је извођач
радова, о најкритичнијој део
ница на овом пута која је зах
тевала хитно санирање.
Завршетак радова на део
ници је 3. августа, обишла
председница Општине Алек
сандра Ћирић и начелник
Општинске управе Душан
Љубишић.
Председница Ћирић је
истакла да је локална самоу
права одмах реаговала и
одлучила да се почне са
рехабилитацијом тог критич
ног дела пута.
– После ових радова, до
краја календарске године
настављамо са рехабилита
цијом читавог овог путног
правца према Малим Радин
цима. Средства су обезбеђе
на из општинског буџета, а за
рехабилитацију овог путног
правца је издвојено 7,4 мили
она динара. Следећа на реду
су наша приградска насеља
„Циглана“ и
„Аеродром“,
потом редовно одржавање и
крпљење рупа на путу, а
затим поново радимо правце
у селима, каже Александра
Ћирић.
Највљено је и асфалтира

Радови на путу ка Малим Радинцима

ње Фрушкогорске улице у
Добринцима, а усвојеним
ПДР Добринаца је одређено
да део атарског пута буде
намењен за пролазак великих
пољопривредних машина,
како би се Фрушкогорска ули
ца, после асфалтирања рас
теретила од прекомерног сао
браћаја.
Имајући у виду изузетно
високе температуре председ
ница Ћирић је радницима
„Сремпута“ ангажованим на
радовима на асфалтирању,
донела флаширану воду.
Живко Стојковић, заменик
председника Савета МЗ Мали

Радинци је истак ао значај
радова на рехабилитацији
овог пута за мештане, будући
да је то једини правац према
Руми.
– Апеловали смо на локал
ну самоуправу да се уреди
овај пут и заиста смо захвал
ни што се не ради само о
крпљењу рупа на путу, него
комп летн ом
прес влач ењ у
асфалтом. У плану је још про
ширење и санирање асфалта
на самом уласку у село који је
у изузетно лошем стању,
изградња капеле и прошире
ње гробља, као и насипање
пута до католичког гробља.

Живко Стојковић

То су неки основни планови
битни за нас који би требало
да се реализују у наредном
периоду, каже Живко Стојко
вић.
С. Џакула

ОДЛУКА О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА

Брига о споменичком наслеђу

Одборници СО Рума су,
на својој последњој седници,
донели одлуку о подизању
и одржавању споменика и
скулптуларних дела на тери
торији румске општине, али и
донели решење о образова
њу Комисије за споменичка
обележја.
Говорећи о овој одлуци
Александра Ћирић, председ
ница Општине је указала на
обавезу очувања културног
и сакралног наслеђа, али не
само на Косову и Метохији,
већ и у нашој средини, јер
очувањем свог националног
идентитета ми чувамо и себе.
Зато ће, од момента доно
шења ове одлуке, свака ини
цијатива за подизање спо
меника и спомен обележја
морати да прође прво кроз
формирану Комисију, потом
иде на седницу СО Рума, а
ако се усвоји онда се шаље
Министарству културе на
давање сагласности.

– Тако ћемо имати прав
ни основ зашто постоји неки
споменик, који је разлог поди
зања споменика или спо
мен обележја.Комисија ће се
бавити потребама за подиза
њем неког споменика, местом
где ће бити подизани, чувању
споменика, али и бризи да не
дође до вандализма на овим
споменичким обележјима. У
ову Одлуку су унети и мура
ли који су вид модерне умет
ности. Заиста лепо изгледа
ју на великим површинама,
али смо суочени да је пре
два месеца у самом центру
освануо мурал који није баш
прикладног садржаја и који је
посвећен отетим бебама. То
је болна тема о којој не тре
ба на овакав начин распра
вљати и није прикладно да
постоји на тако фреквентном
месту, није прикладно да се
таква тема осликава у виду
уметничких дела, истакла је
Александра Ћирић.

У састав Комисије за спо
меничка обележја Општине
Рума именовани су
Снежана Јанковић, дипл
историчарка и председни
ца Комисије, Урош Николић,
дипл. археолог и Биљана
Милутиновић, дипл. архитек
та.
Снежана Јанковић каже
да је ова одлука донета на
основу Закона о планиарњу
и изградњи, Закона о локал
ној самоуправи и Статута
Општине и предвиђа да сва
ки појединац, физичко или
правно лице, удружење или
организација може да подне
се иницијативу за подизање
споменика, али да та иници
јатива мора да прође одређе
ну процедуру.
– Зато је и формиара
на Комисија за споменичко
наслеђе, значи ко год жели
да подигне било какво спо
меничко обележје обраћа се
општини, тј Комисији и Оде

Снежана Јанковић

љењу за урбанизам и гра
ђење за локацијску дозволу,
а крајњу одлуку доноси СО
Рума. Одлука је добро урађе
на, она садржи и неке казне
не мере што се тиче угрожа
вања споменичког наслеђа,
рушења или уклањања тако
да је то од значаја за нашу
општину, истакла је Снежа
на Јанковић, председница
Комисије за споменичка обе
лежја.
С. Џакула
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УРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Почели најављени
радови

У румском Културном центру „Брана
Црнчевић“ започели су обимни радови
на уређењу како спољашњости, тако и
унутрашњости објекта. Ти радови ће, по
окончању, вратити Културном центру
стари сјај и омогућити знатно боље
услове како за бројну публику, извођаче,
тако и запослене у овој установи култу
ре. Тако су у току радови на уређењу
свих мермерних платоа на улазу у обје
кат, тачније замењују се пропале мер
мерне плоче, а затим се платои чисте и
полирају.
Такође, 5. августа започело се и са
уклањањем старих столица у Великој
дворани Културног центра које ће бити
репариране и поново постављене, а
биће уклоњени и стари и постављени
нови итисони.
О коликом је послу реч говори и пода
так да у овој дворани има 700 столица.
Вредност ових радова је око 8,3 милио
на динара, седам милиона је обезбеђе
но кроз пројекат „Градови у фокусу“ који
сваке године расписује Министарство
културе и информисања, док ће остатак
обезбедити локална самоуправа из свог
буџета.

Културни центар је изграђен 1985.
године и на њему од тада није било зна
чајнијих радова. Поред поменутих, пла
нирана је и поправка крова, јер објекат
прокишњава, прање великих стаклених
прозора, као и кречење зграде споља и
изнутра.
С. Џакула

РУМА

Комплетно уређење
игралишта „Рупаче“

Ускоро би у Руми требало да почну
радови у оквиру пројекта одржавање
кошаркашког и рукометног терена, тачни
је терена који је Румљанима познат као
игралиште „Рупаче“. Овај терен се нала
зи на углу улица Филипа Кљајића и др
Предрага Вулете.
Од Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину добијено је пет милиона
динара за тартан подлогу, као и за сав
потребан спортски мобилијар. Недостаја
ло је 860.320 динара које је требало да

обезбеди локална самоуправа што је
ребалансом и обезбеђено.
– Ми смо потом одлучили да издвојимо
и додатних три милиона динара за уређе
ње бетонских конструкција, односно три
бина. Видели смо, на терену, да је неоп
ходно санирање целог игралишта за шта
је сада укупно опредељено 8,8 милиона
динара. Јавну набавку расписујемо та
две недеље, а ардове очекујемо наред
ног месеца, рекао је Душан Љубишић,
начелник Општинске управе.
С. Џ.

Игралиште Рупаче
Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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ПРОДУЖЕНО РАДНО ВРЕМЕ
COVID АМБУЛАНТЕ

Повећан број
пацијената
Због повећања броја пацијената
продужен је рад COVID амбуланте
Дома здравља Рума тако да она при
ма пацијенте сваког дана у периоду
од 7 до 22 сата. Тренутно у овој амбу
ланти раде четири лекарске екипе.
Број пацијената који се јављају се
повећава, у последњих неколико
дана тај број је преко сто лица која
долазе са сумњом да су заражена
корона вирусом, а приметан је и
висок проценат пацијената са пози
тивним тестом. Примера ради, 5.
августа, али не за пун радни дан је
тестирано 47 лица а позитивних је
било чак 40, док је 4. августа од 59
тестираних позитиван тест добило 37
пацијената.
Број телефона амбуланте за паци
јенте са респираторним тегобама је:
фиксни, 471 220; 470 322; 470 422
локал 143 који је доступан од 7 до 20
часова радним данима, као и мобил
ни 069/ 643 583 и 063/ 635 792 који су
доступни од 7 до 19 часова свим
данима.

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
РУМА

Регистрација
без заказивања
Новина у раду Полицијске станице
у Руми је да грађани који региструју
моторна возила не морају да имају
заказане термине. До овога је дошло
због измена у организацији рада у ПС
Рума што је резултирало смањењем
гужви и чекања у редовима. Треба
истаћи да се ова измена односи само
на оне послове везане за регистраци
ју моторних возила.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Мере енергетске
санације
Комисија за реализацију мера
енергетске санације на територији
Града Сремска Митровица, расписа
ла је јавни позив за учешће привред
них субјек ата у спровођењу мера
уградње соларних панела и унапре
ђења термо–техничког система путем
уградње калориметара, циркулацио
них пумпи и делитеља топлоте. На
јавни позив се могу пријавити сви
привредни субјекти са територије
Републике Србије. Јавни позив траје
до 17. августа. Сва документација је
доступна на званичном сајту локалне
самоуправе и у Услужном центру
Градске управе.
А. П.
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АКСЕНТИЈЕВ КУЋЕРАК У ОГАРУ ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

Има један кућерак у Срему ...

Мој далеки предак саградио је ову, за оно време ексклузивну кућу, која је једина
била надземна, док су све у селу тада биле земунице. Три године су тадашњи неима
ри градили ову кућу са три собе од дрвета и земље глинуше. У то време то је била
велелепна кућа, која је имала предњу, такозвану гостињску собу за славља, средњу
собу за свакодневни боравак породице и задњу спаваћу, прича Милан Алексић, који
је кућу даривао Општини Пећинци да постане туристичка атракција и сећање на дав
но прохујале дане

Некад и сада: Обновљен Аксентијев кућерак

„Има један кућерак у Срему,
зидан је од блата из ината. С’
погледом на јабланово грање
и салоном за плакање!“, речи
су чувене тамбурашке песме
Владе Канића, а посвећене
Аксентијевом кућерку, најста
ријој сачуваној кући у Срему, у
селу Огар код Пећинаца.
Најстарији кућерак у Срему
у Шумарском шору број 20 у
Огару, надомак Обедске баре,
подигнут је давних дана у
првој половини 18. века.
О његовом постанку прича
Милан Алексић, потомак чуве
не породице Стојшић, досе
љене у овај крај у Великој
сеоби Србаља 1690. године.
– Мој далеки предак сагра
дио је ову, за оно време екс
клузивну кућу, која је једина
била надземна, док су све у
селу тада биле земунице. Три
године су тадашњи неимари
градили ову кућу са три собе
од дрвета и земље глинуше. У
то време то је била велелепна
кућа, која је имала предњу,
такозвану гостињску собу за
славља, средњу собу за сва
кодневни боравак породице и
задњу спаваћу, прича Милан
Алексић, који је кућу даривао
Општини Пећинци да постане
туристичка атракција и сећа
ње на давно прохујале дане.

Темељ куће постављен је
директно на земљу без укопа
вања, док су зидови напра
вљени од дрва уплетених у
пруће па облепљених блатом.
Кров је прекривен трском са
Обедске баре.
Кућу је наследила Милано
ва мајка од последњег мушког
потомка Стојшића лозе, њеног
брата Аксентија коцк ара и
боема, који је, по Милановом
причању, проћердао имање,
али стару породичну кућу није
имао срца продати, те ју је
њему заветовао.
– Преуз ео сам је на чување,
али за њену темељну обнову

пара нисам имао, па сам је
поклонио Општини Пећинци,
да будућа поколења имају
шта да виде и науче о својим
прецима, вели Милан и додаје
да је поносан на нов изглед
чувеног сремског кућерка.
Мада под заштитом државе
од 1999. године један од нај
вреднијих споменика народ
ног градитељства Срема
незаустављиво је пропадао
под зубом времена, да би
његова обнова започела пре
неколико година на иницијати
ву и по пројектима митровач
ког Завода за заштиту споме
ника културе.

Унутрашњост старе сремачке куће

Средства за конзерватор
ско - рестаураторске радове
тада су издвојили Покрајински
секретаријат за културу и
Општина Пећинци, а захва
љујући Министарству тргови
не и туризма радови су наста
вљени 2015. и 2016. године.
– Уз сталан надзор струч
њак а митровачк ог Завода
спроведени су обимни радови
на темељима, кровној кон
струкцији, столарији и посеб
но вредном резбареном дрве
ном забату. За посетиоце пра
ву атракцију представља
отворено огњиште усред куће,
изнад ког је велики димњак на
коме се налази родино гне
здо, чији се станари сваке
године изнова враћају, каже
Љубиша Шулаја, директор
Завода за заштиту споменика
културе у Сремској Митрови
ци.
Обновљен Аксентијев куће
рак данас представља незао
билазну туристичку атракцију
Општине Пећинци. Посетиоци
су одушевљени романтичном
архитектуром, великим трав
натим двориштем са негова
ним цветним вртом, родиним
гнездом на оџаку, одводећи их
у неко давно време старог
Срема, који полако нестаје.
Нарциса Божић
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СТЕФАН ТЕШИЋ И ДАНИЈЕЛА ВИСЛАВСКИ ИМАЈУ ВИЗИЈУ ДА ЗАРАЂУЈУ ОД
ПРАВЉЕЊА ВИДЕО ИГРИЦА

Матуранти осмислили
видео игрицу

Данијела Виславски и Стефан Тешић

Читава тема око игрице дошла је спонтано. Били смо на сладоледу у посластичар
ници, када сам ја одлучио да нећу уписивати факултет и да ћу да почнем да правим
игрице. Пошто Данијела из хобија воли да црта, питао сам је да помогне са графич
ким делом игрице која је добила назив „Атрактоид“, рекао је Стефан Тешић
Стефан Тешић из Дивоша и Данијела
Виславски из Сремске Митровице су
осмислили, програмирали и лансирали
игрицу за мобилне телефоне, која се
зове „Атрактоид“. Ови млади људи су тек
завршили Средњу техничку школу „Нико
ла Тесла“, смер електротехничар. Сте
фан је одлучио да не настави школова
ње, већ да се посвети програмирању
игрица, а Данијела се нада упису на
Факултет техничких наука у Новом Саду.
– Читава тема око игрице дошла је
спонтано. Били смо на сладоледу у
посластичарници, када сам ја одлучио
да нећу уписивати факултет и да ћу да
почнем да правим игрице. Пошто Даније
ла из хобија воли да црта, питао сам је
да помогне са графичким делом игрице
која је добила назив „Атрактоид“, рекао
је Стефан Тешић.
Игрица се одвија у свемиру. Онај ко је
игра сусреће се са астероид
 има који се
приближавају један другом, на првом
нивоу игрице, док не истекне време. До
тада се они крећу све брже и брже, а
концентрација играча мора бити све
већа. Задатак играча је да не дозволи да

се астероид
 и приближе један другом. На
другим нивоима појављује се црна рупа,
која испаљује пројектиле, који се морају
избегавати. У једном делу се појављују и
метеори као опасност и црвени трепћући
узвичници, а све то би требало да се
избегне, такође.
– Звучни ефекти су настали на крајње
интересантан начин. Рецимо, постоје
драгуљи које скупљате, слично поенима,
па смо морали да осмислимо како ћемо
то звучно да нагласимо. У том тренутку
сам пио кафу и мешао сам је кашичи
цом. Тад ми је пало на памет да звук
удара кашичице у шољу може да се
искористи као ефекат у игрици. Показа
ло се да је то одлична идеја. Снимио сам
на микрофон од камере, средио кроз
програм за обраду звука и то је било то.
Неке звучне ефекте смо устима произво
дили, па их обрађивали. Били смо креа
тивни. Имамо у плану један већи проје
кат, али је захтевније, јер је нас само
двоје, каже Стефан.
Данијела је у пројекат игрице уткала
своју креативност и таленат за дигитал
но цртање.

– Ја се из хобија бавим дигиталним
цртањем и углавном цртам за себе и
своје пријатеље. Када ме је Стефан
питао да му помогнем око игрице, идеје
су саме навирале. Нисам била сигурна
да ли да пристанем да радим то, јер се
испоставило да то није само пар цртежа,
већ се ради о дизајнирању изгледа чита
ве игрице, али ми се заправо то и свиде
ло. Цртала сам све те метеоре и друга
тела, искључиво прстима на таблету у
једном бесплатном програму са интерне
та. Програм сам толико добро научила
да све могу да нацртам својим прстима,
што пожелим, дакле не користим оне
алате или оловчице. Испало је боље
него што сам очекивала, тако да смо
спојили наша интересовања у овој игри
ци, каже млада Данијела Виславски.
Овај тим има визију пред собом, а то је
да самостално зарађују од прављења
нових игрица.
Игрица „Атракторид“ доступна је на
Google платформи за андроид телефо
не, међутим ускоро ће бити доступна и
онима који користе оперативни систем
компаније Applе. 
А. Плавшић
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (14) ЈАКВИНТА, ЖЕНА КРАЉА БОДИНА

Дукљанска леди Магбет
Како каже
Јован Суботић,
„епоха Бодина,
Јаквинте
и Немање,
неоспорно
је најважнија
и најсилнија у
нашој народној
хисторији“.
Син првог
дукљанског
краља Михаила,
Бодин, био је
владар Дукље
између 1082.
и 1108.
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ако каже Јован Суботић,
„епоха Бодина, Јаквинте
и Немање, неоспорно је
најважнија и најсилнија у
нашој народној хисторији“.
Син првог дукљанског краља
Михаил
 а, Бодин, био је вла
дар Дукље између 1082. и
1108.
Как о наводи Пурк овић,
„Бодинов отац Михаил
 о добио
је титулу краља, а онда (1077)
од папе Гргура VII знаке кра
љевског достојанства. Тако је
Дукља постала краљевина,
као што је дуго времена доц
није остало у сећању и забеле
жило се како је Зета област
„где је било краљевство испр
ва“. У време краља Бодина
створена је (1089) католичка
Барска архиеп
 ископија, чији
ће архиепископ доцније да
понесе наслов Примас Срби
је“.
Јиречек казује да су „везе
Срба са Апулијом, довеле
дотле, да је Аргириц, угледан
грађанин из Барија, а у време
ну пропасти византијске вла
сти у Италији, вођа норманске

Пише: др Снежана Булат

странке у граду, посетио лично
краља Михаила, и своју кћер
удао за Бодина (октобар
1080)“. Према Љетопису попа
Дуљанина, ова властелинка,
звала се Јаквинта.
О владавини краља Бодина,
казује Ана Комнина, Љетопис
попа Дуккљанина и дубровач
ки аналисти. Међутим, за нас
је у овом моменту важан
Љетопис, јер је прича непо
знатог Дукљанина о Бодиновој
владавини, уједно и прича о
његовој жени Јаквинти.
Дукљанин наводи, да је
током своје владавине, Бодин
био у жестоким борбама са
својим рођацима. Чини се да је
у причи о овим борбама,
испричана садржина некакве
мрачне народне епске песме,
у којој је краљици Јаквинти
додељена најгора и најстра
вичнија улога.
Љетопис попа Дукљанина,
краља Бодина представља
као вероломника и братоубицу
који је развластио свог стрица
Радослава и његове синове, а
потом насилнички преузео

врховну власт у Дукљи.
Даља прича која казује о
периоду владавине краља
Бодина, открива нам детаље
који су у вези са његовом
женом, женом демонског
карактера. У овом спису ока
рактерисана је Јаквинта као
зла жена, која је непрестано
изазивала династичке свађе и
била кривац за многе недаће
које су задесиле Бодинов
двор.
Јаквинта је Бодину родила
четири сина, Михала, Ђорђа,
Аркирица и Тому.
Страх да ће њени синови,
након мужевљеве смрти оста
ти без престола, навешће
Јаквинту да постане покретач
крвавих раздора. „Међутим,
Јаквинту, Бодинову жену, јако
је бољело да гледа како Бра
нислављеви синови јачају и
множе се. Бојала се, наиме, да
Бранислав или његови синови
по смрти њеног мужа не преу
зму краљевство. Стога су јој
стално сметали и тражила је
згодну прилику да их уништи“.
У жељи да на што живопи
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снији начин проговори о односима између
краља Бодина и краљице Јаквинте, писац
Барског родослова, прави паралелу са
причом из Новог завета, те каже: „Тако у
једно вријеме кад је Бранислав, са њего
вим братом Градиславом и сином Берих
ном наивно дошао у град Скадар, Јаквин
та, видјећи да су дошли сами, обрадује
се, па пришавши краљу поче бестидно
наваљивати и говорити му да их ухвати и
стави у тамницу, иначе никакав живот не
може имати са њим, ако то не учини. Гово
раше му: ‘Знам да ћеш умријети, па ће
они преузети краљевство, а твоји синови
ће јести за њиховом трпезом’. Што дужи
ти? Краља Бодина побиједила је жена као
Ирода Иродијада, док су су сједели за
ручком и јели по краљевој наредби, ухва
ћени су и стављени у тамницу, а пошто
краљ није хтио да се одупре жељи своје
жене, поста за трпезом вјероломник, као
Ирод убица“.
едуго након Бодиновог потеза,
њихова браћа, синови, нећаци и сви
рођаци, отишли су у Дубровник и
ушли у град са четири стотине наоружа
них људи. Браћа и синови кнеза Брани
слава и остатак војске, начинили су вели
ки покољ над војском краља Бодина.
Преломни тренутак, била је смрт неког
Косара, према коме је краљица гајила
снажна осећања. Тада „видјећи то краљи
ца, одмах расплете косе, па се поче
жестоко ударати по лицу, плакати и гово
рити свом мужу: ‘Јао, јао, јао, да ли збиља
не видиш, о краљу, како убијају твоје? Зар
још не видиш шта учини Кочапар? Зашто
да пустиш да живе њихова браћа коју
држиш у оковима’? Тада краљ разјешњен,
испруживши својом руком мач, нареди да
се пред градом Дубровником и у прису
ству њихове родбине одсече глава кнезу
Браниславу, његовом брату и сину, дода
јући тако убиство на вјероломство“.
Након владавине од двадесет и шест
година, краљ Бодин је преминуо, око
1101. године и сахрањен је код Скадра, у
цркви Светог Сергија и Вакха. Након смр
ти краља Бодина, владари су веома често
смењивали.
„Тада Михала, његов син, хтједе да
наслиједи пријесто, али због злобе њего
ве мајке, народ земље га није хтио, већ
постави себи за краља Доброслава, брата
краља Бодина“. Међутим, док је владао,
Доброслав је сурово поступао са својим
народом, те је убрзо збачен с власти. „Кад
се најзад заче борба у Дукљи, на ријеци
која се зове Морача, буде поражена вој
ска краља Доброслава, а сам би заро
бљен.“
Следећи владар, био је краљ Влади
мир, Бодинов братанац који је „волео мир
и са свима је био у миру“. Овакав развој
догађаја, пробудиће у Јаквинти бес, те ће
у складу са својом природом, наставити
да чини злодела. Борбе у династији не
престају, захваљујући свирепој Јаквинти.
Нове Јаквинтине жртве, постали су
краљ Владимир и Доброслав. Владимир
је након дванаест година владања отро
ван од стране својих дворјана, дакако,
према Јаквинтином наговору.
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„Дванаесте године владања краља Вла
димира, Јаквинта, како су је савјетовали
неки врло рђави људи, који бијаху непри
јатељи жупана Вукана, даде им смртоно
сни напитак који је начинила у Котору ђе
је боравила. Кад ови стигну у Скадар,
приближе се краљу преко руку његових
слугу, и он преварен од њих, паде у посте
љу. Јаквинта, пак, знајући да ће он умри
јети, дође са својим сином Ђорђем у Ска
дар да посјети краља, али чим је краљ
виђе, гурну је од себе и нареди да изађе
напоље. Кад је изашла, онима који су ту
стајали рече: ‘Зашто краљ тако ради,
какво сам зло ја учињела? Ако господин
краљ жели да зна, његов стриц Добро
слав, који се налази у оковима, сам је
учинио да он не наследи краљевство’. И
одмах одатле оде и дође до Горице чека
јући краљеву смрт. Потом тајно, много
обећавајући, поручи краљевим људима
да чим краљ умре, убију Доброслава“.
Несрећни краљ је умро и сахрањен је у
манастиру Светих Срђа и Вакха, а „кра
љеви људи, искористивши прилику у
савету Јаквинте удруже се против краља
Доброслава, па извукавши га из затвора,
ископају му очи и пошаљу га у манастир
Светих Срђа и Вакха, где је живећи дуго
година са калуђерима, касније умро“.
ви почињени злочини, били су под
стакнути Јаквинтином снажном
жељом да свом сину обезбеди кру
ну. Коначно, уклонивши с власти краљеве
Владимира и Доброслава, краљица
Јаквинта је угледала свог сина Ђорђа на
дукљанском престолу.
Дакле, након смрти краља Владимира,
краљевство је преузео Ђорђе, али се на
престолу није дуго задржао. Према Ћоро
вићевим речима, „Бранисављевићи, поти
снути с власти и несигурни за живот, тра
же склоништа и потпоре у Драчу. Заповед
ник Драча, Јован Комнен, доцнији цар,
радо употребљава прилику да се уплете у
зетске односе. Грчка војска победи Ђорђа
и заузе Скадар. За владара би доведен
Грубеша Бранисављевић, очевидно као
штићеник Грка. Разумљиво је стога, што
се Ђорђе обрће сада према Рашкој, у коју
се спасао“.
А Ђорђева мајка, Јаквинта, која је у
души носила толико злодела, ухваћена је
у Котору и одведена у Цариград, где је и
умрла.
Како би рекла Несторовић, „заиста има
нечег својственог духу леди Магбет, у
појави јунакиње из српске историје раног
средњег века, лепе кћерке угледног гра
ђанина Барија, Бодинове удовице“.
Дукљанска леди Магбет у драми Драгути
на Илића на концу узвикује:
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„Жена, без круне, без свог престола!
Усред олује нада срушених,
Земља и небо потресају се:
Чујеш ли како грме облаци?
Ко вечна труба суда страшнога
Ричући за мном, то је... Јаквинта“!
У следећем броју:
Белослава жена
краља Владислава

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

Данијела одложила
казну због деце
Апелациони суд у Новом Саду преи
начио је првостепену пресуду Вишег
суда у Сремској Митровици и Зорану
Димићу (53) из Суботице, смањио
затворску казну са 20 на 15, док је дру
гооптуженој Данијели Ђиласовић (43)
из Београда, остала иста казна у тра
јању од осам година затвора. Отац
убијеног Немање Грчића (37) из Бео
града, Јован коментаришући пресуду
Апелационог суда за наш лист, не
крије разочарење што је убици њего
вог сина смањена казна за пет година.
Након годину дана колико је трајао
судски процес у Вишем суду у Срем
ској Митровици, родитељи убијеног
Грчића, отац Јован и мајка Мира, нису
сазнали који је био мотив убиства
њиховог сина, које се догодило у
вечерњим сатима 25. априла 2019.
године у једном приватном апартману
у Врднику. Током истражних радњи и
суђења утврђено је да је Данијела
намамила Немању, који јој је био
невенчани супруг и са којим има две
ћеркице, како би био ликвидиран.
– Човек који је већ робијао и сада
починио убиство, уместо да буде баш
кажњен, њему смање. По Апелацији
добио је 13 година затвора за убиство
и пет година за кривично дело недо
звољена производња, држање, ноше
ње и промет оружја и експлозивних
материја, и то му обједине у једин
ствену казну затвора од 15 година. За
мене је то несхватљиво, говори отац
убијеног Немање додајући да му и
даље није јасно зашто то није било
квалификовано као тешко убиство.
– Мој Немања је убијен са два мет
ка. Убица му је пришао, док је лежао
покошен од првог метка и оверио га са
још једним у потиљак, а тужилаштво је
то квалификовало као убиство, прича
Јован.
Очајни отац каже да се тренутно
бори за старатељство унука, које су
код мајке, која треба да иде на издр
жавање затворске казне због убиства
њиховог оца.
– Децу сада виђам на свака 3-4
дана. Данијела је одложила затворску
казну за шест месеци, мислим да је
навела неки од разлога због деце. И
опет понављам, ако није желела да
буде са мојим сином, могла је то људ
ски решити, а не да деци на свиреп
начин одузме оца, каже очајни отац.
У пресуди се наводи, да се Данијела
тог кобног дана око 13 часова срела
са Зораном у Зобнатици, где су се
договорили о извршењу кривичног
дела. Он се таксијем увече довезао до
Врдника, где је она већ боравила са
Немањом. Понео је рукавице, женску
чарапу и качкет, као и пиштољ марке
Чешка са пригушивачем. Данијела му
је рекла у којем су апартману, остави
ла је одшкринута врата, а онда је упао
унутра и упуцао Грчића.
С. Костић
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КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ? (7)

„Сваки који се буде ухватио
да фалично мери бити ће
новчаном глобом кажњен..“
Припрема: Дејан Мостарлић

Градска управа у Митровици која ће након 1881. године и добијања статуса Града функ
ционисати 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 обна
родовања (На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митровачких грађана, пред
Казнионом, на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код Златна бунара....).Прогласне
књиге Градске управе у Митровици сачуване су у Историјском архиву „Срем“ и предста
вљају драгоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некада
шњих држава на овим просторима
У прогласу број 152 од 17. марта
1880. године грађанство се упозорава
на појаву преваре од стране извесног
Арваја Лајоша и његове супруге Лизе
који када им се укаже прилика, вла
снике и путнике запрежних кола нуде
вином од кога ови падају у несвест,
након чега им кола и коњи бивају
украдени, односно отерани.
„Нјеки Арвај Лајош и његова жена
Лиза варају свет ди могу и имаду,
народ и путнике на кола са вином
својим из чутуре понудити и чим се
који окуси те понуде, онесвести се и
падне као мртав, дотле они отерају
кола и коње“
У Прогласу општинског уреда број
350 од 4. јула 1880. године напомиње
се да је више пута јавно од власника
кућа затражено да чисте траву и коров
испред својих кућа. Како је мали број
грађана прихватио ову обавезу издаје
се Проглас којим се власници кућа
обавештавају да ће ангажовани над
ничари у понедељак обилазити све
куће и чистити траву и коров тамо где
је затекну, на рачун власника, односно
газда тих кућа.
„Пошто је већ неколико пута јавно
проглашено да се трава и коровина
изпред кућа чисти и пошто се том
налогу врло мало грађана одазвали
јесу, то се сад као задњи пут гледе
тога прогласује и јавља да ћеду над
ничари у понедељак од куће до куће
ићи и ди не буде очишћено, на рачун
куће газде очистити.“
У Прогласу број 421 од 17. августа
1880. године сваки власник куће умо
љава се да у вечерњим сатима после
испаљивања 3 топовска плот уна
осветле своје прозоре у част рођенда
на аустроуг арског цара Фрање Јоси
фа (иначе рођеног 18. августа 1830.
године).
„Сваки куће власник се умољава, да
даде данас увечер, чим 3 топа пукну,
своје пенђере осветлавати на славу

Осветлити прозоре у славу рођендана цара

рођендана Његовог Величанства
цара и краља нашег премилостивог.“
У Прогласу број 346 од 30. јуна
1880. године стоји да је општинском
уреду стигло мноштво притужби на
начине мерења сувих и течних роба у
трговини храном, пићем и другим про
изводима, па се лица која врше неис
правна мерења а буду затечени у овој
недозвољеној радњи, упозоравају да
ће платити новчану казну од 5 до 50
форинти.
„Већ небројено тужби је овом уреду
стигло, да се са мерењем,како у
сувим тако и у текућим, неправда
чини.Ово даје овоме уреду повода
свакога много опозорити, да се при
мерењу сваковрсних ствари, ране,
пића у велико и мало, тачно равнати
има.Сваки који се буде ухватио да

фалично мери или да непуни мјере до
означенога знака, бити ће новчаном
глобом од 5 до 50 форинти кажњен..“
Сведочанство о првим изборима за
Градско заступство у Митровици
налазимо у Прогласу број 345 од 29,
односно 30. августа 1881. године.
Бирачима се даје упутство за поступа
ње са бирачким листовима и обја
шњавају подаци наведени у овим
листовима.
„Листови /цедуље/ који су данас на
бираче подељени; умољавају се исти
да изволе те листиће на свој бирачки
лист прелепити за олакшање избор
ном повјереништву при избору који
ће се дана 31. овог месеца обавити;
на ти листићи означен је сваком
бирачу његов бирачки разред, текући
број бирачке листине и име бирача.“
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Које је ваше „варљиво лето“?
Моје је ово

Но, шта је нама Варљиво лето? Живот који се не тако давно живео без потреба
које данас имамо. Сви из ових наших сремских паланки можемо да се поистовети
мо са овим филмом, јер чак и са оволико аутомобила ми и даље терамо бицикл(о)
и даље можемо да идемо на неки штранд, плажу или лидо. И даље имамо неки
подрум вина или барем ракије. И даље је најслађи моменат лета заклана лубеница.
И даље су ту мајке које заливају руже (ајд, сад, очеви им баш и не дају душу и име
на). И даље се генерацијски сукобљавамо са родитељима и децом. И даље... И
даље... Али журимо за брзим животом, а жудимо за идилом

П

рви пут сам открио боје када је Југо
словенска кинотека избацила рестау
рирану верзију филма Варљиво лето
`68. Осећао сам да ће се десити нешто
велико, па сам се као главни јунак Перица
заљубио. Заљубио сам се у квалитетну
домаћу кинематографију коју смо некада
имали. Да, ми смо имали култне филмове,
да југословенски филм има своје посебно
место у Историји филма Дејвида Кука. И
можете мислите шта хоћете о Лудим годи
нама, Хајде да се волимо, Тесним кожама,
међутим, и ти филмови и те како имају сво
је место и ако их назовемо „роза таласом“
егал су црном таласу. Међутим, када су
филм режирали Паскаљевић, Карановић,
Горан Марковић, Зафрановић, па и Кусту
рица из своје прве фазе, сваки филм је
раван класичном роману и изгледа као да
га је неки Рус писао пола свога живота.
Поново сам пре неколико дана гледао
Варљиво лето и са неке мање дистанце
смешкао се и својим варљивим годинама.
Можда је зато што сам на прагу тридесете,
неоткривеног ми доба (а можда су и те годи
не варљиве, видећу), па се са сетом освр
ћем као годинама дечаштва и младости.
Нисам се као Перица заљубљивао у про
фесорску социологије Невену Морено, али
сам нашао своју Ружену. И изгубио је. Но,
шта је нама Варљиво лето? Живот који се
не тако давно живео без потреба које данас
имамо. Сви из ових наших сремских палан
ки можемо да се поистоветимо са овим
филмом, јер чак и са оволико аутомобила
ми и даље терамо бицикл(о) и даље може
мо да идемо на неки штранд, плажу или
лидо. И даље имамо неки подрум вина или
барем ракије. И даље је најслађи моменат
лета заклана лубеница. И даље су ту мајке
које заливају руже (ајд, сад, очеви им баш и
не дају душу и имена). И даље се генера
цијски сукобљавамо са родитељима и
децом. И даље... И даље... Али журимо за
брзим животом, а жудимо за идилом.
Годинама је Варљиво лето `68. чекало
да се сними, али је сачекало правог редите
ља, чешког ђака и љубитеља Јиржија Мен
цела, Горана Паскаљевића. Са Паскаљеви
ћем је стигла и права прича која је обогати
ла сценарио Гордана Михића. Првобитни
Михићев сценарио је носио назив Само
једном се живи а назив је потпуно подсећао
на филм Рајка Грлића Само једном се
љуби. Када се Паскаљевић укључио у про
јекат, унео је личну чешку епизоду и студен
ску љубав Мирку, коју је лудо заволео као

двадесет једногодишњи студент на чувеној
прашкој филмској академији. Са Мирком се
волео целе школске године, а она је током
лета дошла с њим у Југославију, где су
заједно време провели на мору. Исто као у
филму када „Луткице“ или „Пањенки“ одла
зе у Чехословачку због совјетске инвазије
после једне летње и незаборавне ноћи коју
је Перица провео са Руженом, Мирка се
такође те варљиве 1968. вратила у Праг и
са родитељима избегла у Швајцарску.
Паскаљевић више није могао да је нађе и
тако је настала најбоља тинејџерска љубав

„Перица је на деду! И ја
сам на деду!“ - а деда нај
бољи на свету и са ликом
који је играо Мија Алек
сић, мотив Чешке је био
можда и најјачи у филму.
Деда се сећа соколског
слета у Брну ‘22. и како се
имало шта осетити, а и за
ручице јуначке се нашло
понешто. Иако намћораст,
лик Веселина Цветковића,
Перичиног оца, наравно,
маестрални Бата Стојко
вић је учио најбољим
антагонистом на филму
вероватно икада. Мира
Бањац, која игра једну
трпљиву и тиху мајку и
домаћицу, занатски је јед
ну епизоду одиграла тако
да се памти

на прича наше кинематографије. Да ствар
не буде потпуно црна, Паскаљевић је срео
своју младалачку љубав много касније, али
судбински случајно, током једног боравка у
Америци. Зато је Паскаљевић носталгију за
чешким семестрима унесе и у назив, који би
био цитат на чешки филм Варљиво лето,
који је код нас био преведен као Хировито
лето.
„Перица је на деду! И ја сам на деду!“ - а
деда најбољи на свету и са ликом који је
играо Мија Алексић, мотив Чешке је био

можда и најјачи у филму. Деда се сећа
соколског слета у Брну ‘22. и како се имало
шта осетити, а и за ручице јуначке се
нашло понешто. Иако намћораст, лик Весе
лина Цветковића, Перичиног оца, наравно,
маестрални Бата Стојковић је учио најбо
љим антагонистом на филму вероватно
икада. Мира Бањац, која игра једну трпљи
ву и тиху мајку и домаћицу, занатски је јед
ну епизоду одиграла тако да се памти. Али
није било лако снимити то варљиво лето
средином осамдесетих. Листом су филм
ски студији одбијали ову идеју, да ли због
велике приче о догађајима 1968. тек снима
ње је прихватило Центар филм, али са
смањеним буџетом. Случајно је Паскаље
вић срео Милана Вукоса, директора Теле
визије Београд, који је схватио потенцијал
овог сценарија и замолио га да направе
серију од три епизоде. Тако се филм сни
мио, а иако се радња дешава лети, снима
ње се одвијало у септембру и октобру у
Сремским Карловцима, који су дали нај
лепши опис провинцијског живота који тече
својим током. Чувена сцена на плажи када
Бата Стојковић због Штимца, односно отац
због Перице, доживљава срамоту за сра
мотом, снимљена је у једном дану, јер је
постојала опасност да тако лепих дана
више неће бити, као и да ли ће бити
довољно сунчеве светлости за потпуно
летњи сет.
астанак уметничког дела као што је
филм је уметност за себе, али остав
штина таквих филмова може директ
но да утиче на укус те уметности. Варљиво
лето јесте и хоће од кад је света и века па
док га буде, нешто што је свако доживео и
доживеће. То је филм који буја од боја, као
што и млад живот буја од живота и све је
пуно лепше и боље, и наглашеније. Чула
никада нису тако осетљива као када се
прво варљиво лето деси. Југословенк а
кинотека и један мобилни оператер заслу
жују највишу могућу захвалност ове држа
ве, јер спроводе веома скуп процес рестау
рације и дигитализације, и чувају наше
благо. Надам се да ћу и следеће недеље на
телевизији наићи на исти овај филм и ужи
вати у бојама, јер враћањем боја овом и
другим нашим филмовима, као да се враћа
оригинална боја животу, и онда схватамо
зашто је тако посебна она специјална
нијанса жуте. Гледајте Варљиво лето `68. и
проживите ону емоцију за коју мислите да је
остала у неком другом вама.
Читанка
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ОСАМДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИ ЈАКОВ ОКРУГИЋ ИЗ МОРОВИЋА, СВОЈЕВРЕМЕНО ЈЕ
БИО НАДАЛЕКО ПОЗНАТ ПО ПРОИЗВОДЊИ ДРВЕНИХ ЧАМАЦА

Занат само у сећању

Осамдесетпетогодишњи Јаков Округић
из Моровића, својевремено је био надале
ко познат по производњи дрвених чамаца.
По занимању је био колар. Радни век је
провео у Шумарији у Моровићу и једини је
као секач са моторном тестером у руци,
радио тамо све до пензије. С обзиром да ј
временом коња било све мање и да у се
престала правити запрежна кола, преква
лификовао се и у слободне време почео
правити дрвене чамце. Данас деда Јаша
живи у Моровићу са својом супругом Ђен
ком и поносно чува успомене на то време.
– Током Другог светског рата моја поро
дица је протерана из Моровића и запаље
на нам је кућа. Вратили смо се у Моровић
1944. године и уселили се у трошну кућу
коју смо обновили. На плацу поред цркве,
од шупе смо направили два одељења где
смо живели нас седморо: бака, деда, моји
родитељи и нас три брата Марко, Матија и
ја. Било је тешко одрастати у првим после
ратним годинама. Тада сам имао осам
година али сам заједно са оцем и браћом
радио све како у домаћинству како би има
ли од чега живети. Ниједан посао ми није
био стран, прича деда Јаша.
Кад је одрастао за занат, отац је њега и
његову браћу саветовао за будућа занима
ња. Најстарији брат се бавио пољопривре
дом, најмлађи брат је завршио школу и
касније факултет, а деда Јаша изучио је
коларски занат.
– У то време у Моровићу је постојала
Шумарија којој је то занимање било
потребно. Занат сам изучио у Моровићу
код једног старог мајстора. Био је само
колар, није био универзални мајстор. Про
вео сам код њега четири године, а затим
код другог мајстора у Шумарији, такође
четири године. Био је врло способан и од
њега сам пуно научио. На срећу, у Морови
ћу смо имали шуме. У шумама је увек било
„лако“ доћи до новца. У то време није било
друма ни трактора и балвани су се морали
сплавити. У ту сврху били су потребни чам
ци. Мени је посао ишао од руке. У почетку
сам све радио ручно и квалитетно. Зато су
ме у често звали у Шумарију да израђујем
дијелове за кола и све остало што је било
потребно, каже он.
Први рад који је израдио руком био је
рем за свиње, а први чамац је направио
1956. године.

Јаков и његов отац

Ђенка и Јаков Округић
– Када сам завршио занат тати сам
направио нова шинска кола, неколико
дрвених дрљача и ваљак. Све ручно уз
помоћ тестере, након чега сам их „фаусто
вао“ и уз помоћ хобле, обликовао. У то
време у Шумарији су постојали „паризе
ри“, велики тешки точкови који су носили
дебеле балване. Њих сам такође попра
вљао за шумарију. Правио сам и тзв.
ћупријице (мостове), уз помоћ којих се
преко канала улазило у шуму. Први чамац
сам направио 1956. и тај догађај је био зва

Пластика
истиснула дрво
– Чамци се не праве од фурнирског
дрвета што је у последње време пракса
неких произвођача, него од сушаца, ква
литетног дрвета исеченог у даске, које се
суше у хладу на промаји 10 до 18 месеци,
природним путем. Јефтини трупац се осу
ши и то је „јефтина чорба без меса“. Зато
се људи данас све више одлучују за купо
вину пластичног чамца који се може оште
тити, али се уз помоћ лепка може залепи
ти, каже Јаков Округић.

ничан. Моји родитељи купили су дрво
тополе, изрезали га и кад се дрво осушило,
направио сам чамац. Тад је то био једини
нови чамац у селу. Након тога се надалеко
прочуло за мене. Прве чамце сам правио
за мање новца како бих имао више муште
рија. Људи су ми долазили од Чачка, па
све до Загреба. Највише су ми долазили
рибари из Бачке Паланке и Вуковара.
Осим што сам знао направити чамац умео
сам га тако загладити „да се одмах очи
залепе њега“. Све сам то постизао добрим,
квалитетним и упорним радом. За десет
година, од 1975. до 1985. године, направио
сам пуно чамаца, не знам колико.Само за
Шумарију сам направио више од 20 чама
ца“.
Тек касније је купио машине. Најпре
машину за обраду дрвета, ручну хоблари
цу и временом друге потребне алате, уз
помоћ којих је лакше и брже радио свој
посао. За само 15 минута успевао је напра
вити држаљице. Свој таленат је пренео на
сина Петра, али због напретка нове техно
логије, његов посао није ишао добро.
– Данас нема чамџија. Пластика је исти
снула дрвене чамце и сву дрвенарију.
Нажалост ниједан чамац нисам сачувао за
себе, каже на крају разговора деда Јаков.
С. Д.

Из старих албума: Како су се некад ручно правили чамци
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ФК „ИНЂИЈА“ У ДРУГОМ КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Ремијем до првог бода
ФК „Инђија“ Инђија – ФК „Металац“ Горњи Милановац 2:2 (2:1)
ФК „Инђија“: Рнић, Десанчић, Јањић
(Стојановић 58′), Недељковић (Ризнић
85′), Радосављевић, Рађен (К), Србија
нац (Вуковић 67′), Станојевић (Ђокић
67′), Славиша Стојановић (Вукчевић 67′),
Ђоковић и Ђурић. Тренер: Јован ГолићЛ
ФК „Металац“: Мирковић, Абах, Анто
нијевић, Бачкуља (Луковић 77′), Фићовић
(Лукић 46′), Милићевић (К), Милошев
(Николић 64′), Шкорић, Здравковић,
Живановић (Ратковић 46′) и Ђурић. Тре
нер: Дејан Рађеновић.
Ремијем завршена је дерби утакмица
другог кола Прве лиге Србије одиграна
на Градском стадиону „Тојо тајерс арена“
у Инђији. Добро познати противници,
домаћа „Инђија“ и „Металац“ из Горњег
Милановца приказали су борбеност на
терену а виђена су чак четири гола на
овом сусрету, два за домаће, два за
госте.
„Зелено - бели“ су били веома ангажо
вани од самом старта утакмице жељни
бодова након пораза у првом колу од
екипе „Вршца“. Ипак, до вођства и првог
гола дошли су гости из Горњег Миланов
ца. Живковић је примио лопту у казне
ном простору домаћина, са корнер лини
је упућује оштар центаршут. Лопта пога
ђа у груди бека „Инђије“, Србијанца и
одбија се у мрежу, 0: 1. До изједначења
дошло је у 24. минуту меча. Десанчић је
одлично пронашао Славишу Стојанови
ћа, а овај из казненог простора по трави

Екипа ФК „Инђија“

погађа мрежу за 1:1. Резултатски прео
крет стиже у 36. минуту. Десанчић прона
лази Недељковића у казненом простору
гостујуће екипе, лопта одлази у гол за 2:
1.
Гости су у другом полувремену крену
ли офанзивније на гол „зелено - белих“.
У 57. минуту затресла се мрежа домаћих

за 2:2. Рађен је покушао да избије лопту,
она му прелази преко ноге, прави лук и
Рнић остаје немоћан. Тај резултат остаје
до краја сусрета.
У 3. колу Прве лиге Србије Фудбалски
клуб „Инђија“ гостује ФК „Радничком“ из
Сремске Митровице, а тај сусрет игра се
у суботу, 13. августа.
М. Ђ.

ПРВА MOZZART BET ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ, 2 . КОЛО

Минималац новобеоградског
„Радничког“
ФК „Раднички“ Нови Београд - ФК „Раднички“ Сремска Митровица 1:0 (0:0)
ФК „Раднички“ НБ: Лазаревић, С.
Ракић, Трајковић, Станковић, Смиља
нић (од 81. мин. Н. Ракић), Величковић
(од 46. мин. Сићовић), Ђорђевић, Симић
(од 46. мин. Ђокић), Јевремовић (од 63.
мин. Светличић),Стојисављевић (од 90.
мин. Мијаиловић), Станимировић. Тре
нер: Милош Јоксић
ФК „Раднички“ СМ: Драгићевић,
Ивић, Абубакар, Ристић, Пантић, Ристо
вић (од 77. мин. Чарапић, Ракић (од 69.
мин. Пиус), Милинковић, Илић, (од 69.
Ковачевић), Грбовић (од 83. мин. Про
тић), Спасеновић (од 83. мин. Гајић).
Тренер: Дејан Николић
Жути картони: Трајковић, Станими
ровић, Лазаревић, Светличић, С. Ракић
(„Раднички“ НБ), Грбовић, Милинковић
(„Раднички“ СМ)
Судија: Ненад Ђорђевић. Помоћници:
Крстић, Стојковић.
Фудбалери сремскомитровачког „Рад

ничког“ вратили су се „празних шака“
са гостовања повратнику у Прву лигу
Србије, екипи „Радничког“ из Новог Бео
града у суботу 6. августа. Београђани су
до првих бодова у 2. колу прволигашког
такмичења дошли након тријумфа мини
малним резултатом 1:0.
После уводног испитивања снага и
неповезане игре обе екипе уследила су
прва узбуђења пред оба гола. Гостима
је најпре непрецизним шутем из петер
ца са леве стране запретио Владимир
Симић, да би после грешке одбране
Новобеограђана Игор Пантић неоме
тано упутио шут за двадесетак метара.
Након тога уследила је најозбиљнија
прилика домаћина када је после про
дора по десној страни Драган Стојиса
вљевић прошао голмана митровачког
„Радничког“ и пласирао лоту иза њего
вих леђа, али је у последњем тренутку
на гол линији интервенисао поуздани

Абубакар Садик. Митровчани су после
центаршута Лазара Ивића поново запре
тили ударцем главом Александра Раки
ћа. Напади гостију из завршнице првог
дела игре настављени су почетком дру
гог полувремена добрим „слободњаком“
Николе Милинковића и шансама Игора
Пантића и Николе Грбовића. Гости су
узвратили непрецизним шутом главом
Стојисављевића. У 75. мунуту меча
после покушаја домаћих играча да са
десне убаце лопту у петерац противни
ка судија је сигнализирао играње руком
у шеснаестерцу. Сигуран извођач једа
наестерца био је Драган Стојисавље
вић, иако је голман Драгићевић „прочи
тао“ његов шут. Митровчани су до краја
меча неуспешно покушавали да дођу до
изједначења. У наредном колу, у срем
ском дербију „Раднички“ у Сремској
Митровици дочекује екипу ФК „Инђија“.
Д. Мостарлић
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У ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ФРУШКОГОРАЦ“ ИЗ МАНЂЕЛОСА СА ОПТИМИЗМОМ
ОЧЕКУЈУ НОВУ СЕЗОНУ У СРЕМСКОЈ ЛИГИ

Манђелошани „упалили
моторе“ на сопствени погон

Први тим „Фрушкогорца“ пред нову фудбалску сезону 2022 / 23.

У сусрет новој фудбалској
сезони на клупи фрушко
горског сремсколигаша
нашао се искусни тренер
Мита Нинковић који је
радио са екипом у при
премном периоду. Одигра
не су пријатељске утакми
це са екипама из Лаћарка,
Кукујеваца, Дивоша и
Сремске Раче. На недав
ном турниру у Равњу тим
из Манђелоса савладао је
фудбалере „Зеке Буљуба
ше“ али је у финалу
„поклекао“ пред екипом
„Подриња“ која је слави
ла резултатом 2:0

У Фудбалском клубу „Фрушкогорац“ из
Манђелоса заслужено се убиру плодови
опредељења и клупске стратегије да се
на темељу квалитетне базе сопствених
младих фудбалера, уз неопходно и
систематско улагање у инфраструктуру
достигне и осигура статус сигурног срем
сколигаша. После вишегодишњег насту
па у међуопштинској фудбалској лиги,
„Фрушкогорац“ је од прошле године члан
подручне Сремске фудбалске лиге. Пре
мијерно играње у овој лиги окончано је
пласманом на 12. позицију, што људи из
клуба сматрају успехом с обзиром је еки
па тек ушла у виши такмичарски ранг и
чињеницу да је ова фудбалска дружина
препознатљива по великом броју младих
играча који су добили шансу да играју у
првом тиму. Куриозитет клуба са питомих
падина Фрушке горе, из места које броји
мање од 1500 становника јесте у томе
што већину његових првотимаца чине
играчи из самог Манђелоса. Уједно, мла

ђе категорије „петлића“ и кадета броје
више од педесетак талентованих клина
ца. Кадети из Манђелоса били су у про
шлој сезони најбољи у својој, прилично
квалитетној кадетској лиги.
Ангажовањем и трудом људи из управе
клуба и локалне самоуправе, терен „Фру
шкогорца“ изгледа одлично а поставље
ни су и рефлектори који омогућавају
вечерње тренинге. У првенственој паузи
на игралишту је постављено 150 столица
које очекују публику на премијерној утак
мици 14. августа када у госте долази
нови члан Сремске лиге, екипа „Шумара“
из Огара. Посао председника клуба оба
вља Ранко Тривуновић а бригу о спорт
ском сектору и финасирању клуба води
Ђорђе Марић.
У сусрет новој фудбалској сезони на
клупи фрушкогорског сремсколигаша
нашао се искусни тренер Мита Нинковић
који је радио са екипом у припремном
периоду. Одигране су пријатељске утак

ТРЕНЕР МИТА НИНКОВИЋ:

Најквалитетније
такмичење у Војводини
Шеф стручног штаба „Фрушкогорца“
Мита Нинковић који иза себе има
више од 25 година тренерског рада са
најзначајнијим клубовима Срема и
Мачве сматра да је фудбал послед
њих година значајно напредовао.
Првенствено је постао бржи и захтева
већу физичку спремност играча. Оно
што тренера Нинковића посебно раду

је јесте евидентно побољшање спорт
ске инфраструктуре али и организаци
је већине екипа Сремске лиге. Он
сматра да сремсколигаши поред
инфраструктуре имају и најквалитет
није такмичење на просторима Војво
дине о чему сведоче и пласмани срем
ских клубова у баражима на крају
првенства.
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ТАЛЕНТОВАНИ БЕК ПРЕДРАГ ЖИЖИЋ:

На терену смо сви као један
Предраг Жижић – Пега, како га многи
зову, сматра се једним од највећих
талената не само „Фрушкогорца“ већ и
сремског фудбала. Млади бонус играч
рођен 2004. године већ другу сезону је
поуздани десни бек првог тима. Одлу
чио је да остане у клубу из свог Манђе
лоса, свестан да ће овде имати највећу
шансу за стандардну игру и напредак.
Фудбалом је почео да се бави пре осам
година у чувеној „Учиној“ фудбалској
школи „Сирмиум“ у Сремској Митрови
ци где је провео пет година. Од 2018.
године заиграо је за млађе кадете
„Фрушкогорца“ а онда је својим добрим
издањима и првенствено трудом и
залагањем на терену, привукао пажњу
помоћног тренера Грабића и људи из
управе клуба који су га прикључили
тренинзима а потом и званичним утак
мице са екипама из Лаћарка, Кукујеваца,
Дивоша и Сремске Раче. На недавном
турниру у Равњу тим из Манђелоса
савладао је фудбалере „Зеке Буљуба
ше“ али је у финалу „поклекао“ пред еки
пом „Подриња“ која је славила резулта
том 2:0. Досадашњи тренер Влада Цви
јетић више ће се посветити младим
играчким погонима а шеф струке првог
тима Нинковић задовољан је током при
према и чињеницом да је клуб, уз потпо
ру талентованих младих играча сачувао
прошлогодишњи састав. Жеља је да се у
наступајућој сезони прикажу добре игре
и у нешто јачој конкуренцији осигура сте
чени петолигашки статус.
– Задовољан сам ангажовањем играча
на припремама. Мислим да су схватили
озбиљност лиге и значај тренинга како
би смо се што боље припремили за утак
мице са тешким противницима од којих
су многи кандидати за освајање Сремске

Мита Нинковић

мицама првог сениорског тима. Пре
драг каже да има подршку породице и
најближих.
– Добра је ствар што у нашем тиму
увек има пет-шест бонус играча и мла
дима се даје велика шанса. Примера
ради, мој саиграч на левом беку такође
је играч из млађих категорија. Мислим
да Манђелос има најбоље услове за
фудбал у околини и то се јасно види по
новим трибинам, рефлекторима, свла
чионицама... Остала је иста екипа уз
два нова играча. Дајемо све од себе а
највећи део нашег тима је из Манђело
са. Нама је битно да смо сви сложни и
функционишемо на терену и ван њега
као један, каже Пега Жижић.
На питање како се сналази у конку
ренцији старијих искусних и снажнијих
играча, овај осамнаестогодишњак каже

да је после прве сезоне већ навикао на
играње у таквој конкуренцији где се од
модерног бека очекују чести офанзив
ни продори и употребљиви центаршу
теви.
– Прошло првенство смо остварили
добар резултат с обзиром да смо тек
ушли и лигу а овог лета смо припреме
почели озбиљније и нешто раније, па
се надам борби за сам врх табеле,
каже млади бек Манђелошана коме су
спортски начин живота и успех у фудба
лу циљ и крајње опредељење. Пеђа
сматра да у наставку своје каријере
треба да показује труд, озбиљан рад и
тренинг у нади да ће се појавити нека
повољна понуда или позив. Пред њим
је велик а фудбалска перспектива с
обзиром да је још две године практично
омладинац.

„Фрушкогорац“ је по играчком саставу најмлађи клуб
у лиги и сматрам да је право богатство овог клуба што
у погону првог тима рачунамо на седам до осам играча
рођених од 2002. до 2004. године. При томе, они су ско
ро сви стандардни играчи, каже тренер Мита Нинковић
лиге. Свак а утакмица предстојећег
првенства за нас мора бити као утакми
ца баража. „Фрушкогорац“ је по играчком
саставу најмлађи клуб у лиги и сматрам
да је право богатство овог клуба што у
погону првог тима рачунамо на седам до
осам играча рођених од 2002. до 2004.
године. При томе, они су скоро сви стан
дардни играчи. Рекао бих да је то и нај
веће појачање клуба, уз податак да су
наши играчи углавном рођени или живе
у Манђелосу, што је такође реткост. Има
мо идеалан спој младости и искуства.

Предраг Пега Жижић

Због тога су амбиције клуба усмерене да
се у наредним сезонама а посебно овој
следећој која ће бити најтежа, обезбеди
да „Фрушкогорац“ постане сигуран срем
сколигаш и да у својим редовима увек
има играче из млађих - сопствених пого
на. Само у том случају будућност фудба
ла у Манђелосу биће обезбеђена, рекао
је тренер Мита Нинковић и нагласио да
ово село и његов клуб реално заслужују
подручни такмичарски ранг.
Подсетио је нови шеф струке на недав
ни успех манђелошких кадета уз нагла
сак да већину ових младих играча треба
„сачекати“ и дати им шансу да се својим
играма докажу и прикључе саиграчима у
најјачем тиму. Кроз разговор са трене
ром сазнајемо да у припреми за нову
сезону није било значајнијих одлазака
или долазака у клуб изузев повратника
Боривоја Јошића који је дошао из Сала
ша Ноћајског. Изузев тренера Нинковића
и његовог помоћника, играча првог тима
Душана Грабића, клупу „петлића“ „Фру
шкогорца“ уз стручну подршку тренера
Цвијетића водиће Митар Стојковић, док
је на клупи кадета првотимац Немања
Трнић. Међу најмлађим „петлићима“ тре
нутно је више од 20 клинаца а двадесе
так њих тренира у подмлатку, односно
кадетском саставу, што је прилично
велика цифра с обзиром на број станов
ника села. Од младих играча који су пер
спектива клуба у овом тренутку издвајају
се Предраг Жижић, Драган Масларић,
Дејан Ивановић, Бојан и Никола Симић и
млади Мијић, док на тренинзима највише
„повуку“ искусни играчи и носиоци игре
Жељко Ђорић, капитен Илија Ћорић,
Душан Грабић, Александар Ристић и
Миодраг Трнић.
Д. Мостарлић
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о прати домаћи фудбал, сетиће се
урнебесних појачања која су кроз
историју продефиловала кроз Црве
ну Звезду, да би се на крају испоставило
да су само офуцана, олињала мачка која
је испала из џака.
Не вреди сад све набрајати, војска је
то повелика разних атрактивних и егзо
тичних пикача лопте са свих страна све
та. По правилу, на 10 новајлија убоде се
један пристојан играч.
Мени је у сећању остао онај Баркос из
Јужне Америке, кога су на крају звали
„Варкос“. Дечко грађен као мотка, који је
изгледао као да га је поплава избацила,
представљен је у Црвеној Звезди као
врсни голгетер. Уместо тога, експресно
се вратио одакле је дошао. Што је најго
ре, у наредним годинама је пунио мреже
по Бразилу, а успео је да се довуче и до
репрезентације Аргентине.
Па ту је и онај Нигеријац што се на про
моцији појавио са вишком килограма у
исфлеканом дуксу. Кажу да је опалио
пљескавицу пар минута пре сликања. Ту
је и онај Сузуки, Кавасаки, јебем ли га
како се зваше, што га Пикси довео из
Јапана за два и по милиона. Списак је
подужи.
Елем, чини се да је овог лета Звезда
убола премију. Не знам колико то има
везе са Терзом и Мркелом, али чињеница
је да је доведено неколико врхунских
играча. Барем по ономе што смо од њих
видели на почетку сезоне.
Убојити тандем Кангва – Канга одмах је
прорадио. Већ на први поглед видело се
да се ради о играчу који даје потпуно
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нову димензију игри црвено – белих. При
дошлица Кангва је буквално пресликани
Канга, само једно слово их разликује.
Ипак, чини се да је овај нови физички још
спремнији и агилнији од свог колеге који
је већ сада оставио дубок траг у Звезди
ном дресу. Њих двојица су као буве које
лете по терену и може се рећи да се не
памти када је један наш тим имао овако
луд везни ред.

Мени је у сећању остао
онај Баркос из Јужне Аме
рике, кога су на крају зва
ли „Варкос“. Ту је и онај
Нигеријац што се на про
моцији појавио са вишком
килограма у исфлеканом
дуксу. Кажу да је опалио
пљескавицу пар минута
пре сликања. Ту је и онај
Сузуки, Кавасаки, јебем ли
га како се зваше, што га
Пикси довео из Јапана за
два и по милиона

А шта рећи о Букарију који је својим
играма на почетку сезоне забезекнуо
већину фудбалске јавности. Дечко игра
по десној страни, брз је као метак, а уме
и да стрпа гол. Пјунику је прошле недеље
ставио три комада. Први гол је био посеб
на прича. Онако изгазити противничког
голмана је чист безобразлук. Пун погодак

приликом довођења оваквог бисера.
Не треба заборавити и Александра
Пешића у шпицу, који би, ако се коцкице
поклопе, могао бити од велике користи
екипи Дејана Станковића. Дечко уме да
игра фудбал, питање је само како ће се
уклопити и у каквој ће форми дочекати
оне најбитније утакмице у Европи.
Млади Стефан Митровић, доведен из
Радничког из Ниша, је посебна прича.
Сада је већ свима јасно зашто су челни
ци београдског клуба заинтали да га
довуку у своје редове. Користи сваку
шансу која му се укаже и биће убојито
оружје, посебно у моментима када неко
са клупе треба да размрда екипу и подиг
не темпо. Већ се уписивао у стрелце.
ада се све ово узме у обзир, може се
већ сада рећи да је клуб из Љутице
Богдана направио одличан посао у
прелазном року. Великих одлазака из
клуба није било, најбољи играчи Катаи и
Иванић су остали. Када њима додамо
ове новајлије које су се сјајно уклопиле у
тим, можемо причати о правој „европској“
Звезди.
Колики су домети овог тима, видеће се
врло брзо. Можда већ у наредној рунди
квалификација. Ово сада изгледа сјајно,
посебно због тога што ће се сваки меч у
Европи играти пред пуним стадионом.
Наравно, док их не казне. Остаје само
оно чувено питање: шта је боље за Зве
зду и њене навијаче – Лига шампиона
или Лига Европе? Да ли су црвено бели,
ако се пласирају, коначно зрели за компе
титивно учешће у најјачем европском
фудбалском такмичењу?

К

АК „СИРМИУМ“

13 медаља за најмлађе такмичаре

Најмлађи атлетичари АК „Сирмиум“
наступили су протеклог викенда на так
мичењу у Смедеревској Паланци и осво
јили тринаест медаља.
Истакао се Дејан Мојсин са два зла
та, прво у бацању вортекса а онда је у
скоку у даљ одушевио сјајним скоком од
4,32 метра - личним рекордом и вредним
резултатом за 2011. годиште.
Нађа Вуковић била је златна на 60
метара резултатом 9,43 што је њен лич
ни рекорд. Сребрну медаљу освојила је у
трци на 50 метара са препонама.
Ново име „Сирмиума“, Михајло Текић
освојио је злато у трци са препонама.
Огњен Тубић је све бољи и овога пута
освојио је два сребра у скоку у даљ и
трци преко препона.
Мина Петровић освојила је злато
у бацању вортекса а њен брат Урош
Петровић бронзу у трци 50 метара са
препонама.
Расположена је била и Неда Јанковић
са сребром у бацању вортекса а Натали

Најмлађи атлетичари „Сирмиума“

ји Ковачић припала је бронза у вортексу.
Атлетичари „Сирмиума“ наступили су у
новим такмичарским дресовима. И на

крају најмлђи, Александар Радовановић
освојио је бронзану медаљу у дисципли
ни двобој.
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МИНИ – ОЛИМПИЈАДА ЗДРАВЉА, КУЛТУРЕ И СПОРТА ТРЕЋЕГ ДОБА

Старост не мора бити досадна

У среду, трећег августа је
у Пословно спортском цен
тру „Пинки“ одржана Мини –
олимпијада здравља, културе
и спорта трећег доба, у орга
низацији Градског удружења
пензионера, а уз подршку
Града Сремска Митровица
– На овај начин желимо да
младима пренесемо поруку
да старење може бити врло
активно. Уз ове манифеста
ције, сем учлањења, бриге
о материјалном, социјалном
положају пензионера, ми већ
пет година делимо и пакете
солидарне помоћи члано
вима са најнижим примањи
ма. Имамо и хор, као један
вид дружења. Најуспешнији
на регионалном такмичењу
ће представљати Срем на
Покрајинском такмичењу у
Зрењанину 15. августа, где ће
бити такмичари из целе Вој
водине, па следи Олимпијада
трећег доба Србије у Врњач
кој Бањи од 28. септембра
до трећег октобра, изјавила
је Мирјана Тресканица, пред
седница митровачких пензи
онера.
Зоран Мишчевић, заменик
начелника Градске управе
за културу и спорт, отворио
је манифестацију, а томе је
претходио кратак, пригодан
културно – уметнички про
грам.
– Бављење спортом није

Детаљ спортског догађаја

само постизање врхунских
резултата, већ бављење спо
товима подразумева и низ
других навика. То су сти
цање културних навика и
добар однос према здрављу.
Бављење спортом, у познијим
годинама, има за циљ бригу о
телесном и душевном здра
вљу, култури начина живота,
јер уколико јачамо и мишиће
и аеробну и анаеробну издр
жљивост, продужава нам се
и животни век и квалитетније
живимо, истакао је Мишче
вић.
Учествовало је седам еки
па из локалних самоуправа

Зоран Мишчевић

Мирјана Тресканица

Сремског округа. Такмичари
су показали умеће у пикаду,
шутирању лопте у гол, уба

цивању лопте у кош и брзом
ходању.
А. П.

ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Тестирање делегата и судија

У Сремској Митровици одржан је дво
дневни семинар за делегате и судије са
листе Војвођанских фудбалских лига за
такмичарску сезону 2022/23.
У току семинара првог дана је одржано
тестирање, док је други дан био резерви
сан за физичку проверу.
Учесницима су се на пријему у Градској
кући обратили начелник Градске управе
за културу и спорт Васиљ Шево, који им је
пожелео срећу у предстојећој сезони, као
и Горан Драча, заменик председника Фуд
балског савеза Војводине, Цвијић Мио
драг, генерални секретар Фудбалског
савеза Војводине и генерални секретар
Судијске организације Војводине Бранко
Павловић, који је и руководио семинаром.
Како је рекао Горан Драча, ова планска
активност која се одвија сваке године пре
почетк а такмичарске сезоне, када се
врши физичка провера судија, њихово
тестирање, као и тестирање делегата,
представља припрему за наредну сезону,
како би она почела у складу са прохтеви
ма Фудбалског савеза.
Циљ овог семинара је едукација деле

Семинар Фудбалског савеза Војводине

гата и судија путем предавања и DVD
материјала FSV, FSS и UEFA, уз то једин
ствена примена Правила игре, као и про
вера припремљености судија за обавља
ње дужности на утакмицама Војвођан
ских фудбалских лига, што укључује
здравствене способности и и физичку

спремност. Такође, извршена је и прове
ра теоретске спремности делегата и суди
ја.
Учесници семинара су по његовом
завршетку имали прилику да се боље
упознају са Сремском Митровицом, оби
ласком Музеја Срема.
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VREMEPLOV
10. август
1675. По налогу краља Чарлса
II, положен је камен темељац
Краљевске опсерваторије у
јужном лондонском предграђу
Гринич. Задатак опсерваторије
био је да изучавањем положаја
звезда помаже навигацији.
Први краљевски астроном био
је Џон Флемстид.
11. август
1919. Умро амерички инду
стријалац шкотског порекла
Ендру Карнеги. Велико богат
ство уложио у добротворне
сврхе, најчешће у оснивање
јавних библиотек а у САД и
Великој Британији. Карнегије
ва задужбина 1926. приложила
100.000 долара за изградњу
Универзитетске библиотеке у
Београду
12. август
1914. Почела Церска битк а,
завршена 20. августа победом
српске над аустроугарском вој
ском. То је била прва српска и
прва савезничк а победа у
Првом светском рату.
13. август
1923. Мустафа Кемал Ататурк
постао први председник Тур
ске. Током владавине, до смр
ти, 1938, спровео радикалне
реформе у земљи, приближив
ши Турску Европи.
1961. Почела изградња Бер
линског зида
14. август
1457. Гутенбергова штампари
ја у Мајнцу издала је прву
штампану књигу у боји. “Мајн
цишки псалтир” био је штам
пан у црвеној и црној боји.
1945. Јапан је прихватио саве
зничке захтеве за безусловну
капитулацију, чиме је окончан
Други светски рат. Капитулаци
ја је потписана 2. септембра на
амер ичк ом бојн ом брод у
“Мисури” у Токијском заливу.
15. август
1914. Проласком брода “Ан
кон” отворен Панамски канал,
прокоп дуг 81,6 километара,
који у најужем делу средње
Америке спаја Атлантски и
Тихи океан. Канал је званично
отворен тек у јулу 1920.
1994. У Судану ухапшен и
изручен Француској један од
најпознатијих светских терори
ста Иљич Рамирес Санчес,
познат као „Карлос Шакал”.
16. август
1717. У бици код Беог рада, у
аустријско-турском рату, у којој
се на страни Аустријанаца
борило и 6.000 Срба из Војво
дине, принц Еуген Савојски
потукао турску војску и заузео
Бео г рад.
Пож ар ев ачк им
миром, који је уследио 1718,
Аустрији припали северна
Србија, Банат и северна Босна.
Београд је остао под аустриј
ском влашћу до 1739, када су
га поново преузели Турци.
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HOROSKOP
ОВАН: Очекује вас
пуно састанак а и
ком ун ик ац ије
са
сарадницима. Нажа
лост, многи састанци биће одло
жени, а одржани неуспешни или
чак прекинути. Присутна је
могућност уласка у љубавни тро
угао, а ви се нећете превише
обазирати на статус друге стра
не. Што се тиче здравља могући
проблеми везани за глави и гени
талије.

ВАГА: Задовољни
сте како се посао
одвија, сарадњом са
колегама и финанси
јама. Када је љубав у питању
могућности су бројне. Ако сте
слободни упознаћете особу
која оставља одличан утисак,
ако сте у вези уживаћете са
партнером. Здравље је осе
тљиво и потребно је повести
рачуна о дисајним органима.

БИК: Пред вама је
недеља повећаног
обима посла и при
том вас очекују и
тешкоће. Бићете присиљени да
уложите више труда у пословну
сферу. На пољу љубави нема
неких значајнијих промена. Нај
боље да контролишете љубомо
ру јер је сувишна и може поква
рити однос без потребе. Причу
вајте дисајне органе.

ШКОРПИОН: Упркос
пов ећ ан ом
броју
обавеза одлично се
снал аз ите.
Добар
сте организатор, брзо разми
шљате и делате, тако да ће све
бити одрађено максимално
професионално. Љубавна сфе
ра је специфична у смислу
могућности уласка у љубавни
троугао, осим ако сте у браку.
Када је здравље у питању осе
тљиве су гениталије и бубрези.

БЛИЗАНЦИ: Задо
вољни сте ситуаци
јом на послу. Ефика
сно сте организова
ни,
посвећени обавезама и
одрађујете их на одговоран
начин. Када је љубав у питању
отворени сте за улазак у љубав
ни троугао без обзира да ли сте
слободни или заузети. Имате
утисак да сте физички јаки и
отпорни, али су дисајни органи
угрожени.

СТРЕЛАЦ: На послу
вас очекују тешкоће
које ће вас мотиви
сати да уложите
додатни труд што ће уродити
плодом. Уколико сте слободни
коначно упознајете особу која
оставља одличан утисак, али је
заузета. У случају да сте заузе
ти у односу постоји доза љубо
море и лоше комуник ације.
Причувајте дисајне органе.

РАК: Током ове неде
ље бићете или на
сас танц им а,
тел е
фонској вези или
испред екрана пишући мејл.
Главни задатци су прављење
нових планова, успостављање
договора и нове сарадње. Уколи
ко сте слободни или у вези чека
вас динамичан однос са новим
односно
текућим партнером.
Када је здравље у питању најбо
ље да поведете рачуна о исхра
ни.

ЈАРАЦ:
Добијате
нову пословну пону
ду која не оставља
повољан утисак да
сте склони да је одбијете. Уко
лико сте слободни очекује вас
ново познанство. Уколико сте
зауз ети имате друга интересо
вања: може вас занимати тајна
веза уколико сте у вези или
финансије, уколико сте у браку.
Нервозни сте и потребан вам је
одмор.

ЛАВ: Пред вама је
мал о
неп овољ ан
период током којег
нећете успети да
нађете заједнички језик са
сарадницима нити да решите
пословне проблеме. Уз то, неће
те бити задовољни финансија
ма. Генерално сте сви, без
обзира на статус у мањој или
већој мери незадовољни емо
тивном сфером. Могућ је бол у
костима.

ВОДОЛИЈА: Очекује
вас почетак новог
пословног пројекта.
Како је од друштве
ног значаја бићете пред очима
јавности и у контакту са пред
ставницима медија одлично
ћете се снаћи. Уколико сте сло
бодни или у вези незадовољни
сте емотивном сфером, а једи
но уколико сте у браку однос је
задовољавајући. Потребно је
да поведете рачуна о исхрани.

ДЕВИЦА:
Коначно
успостављате сарад
њу са сарадницима и
јако сте задовољни
због тога. Очекивања су прилич
но висока. Област љубави посе
дује потенцијал, али нисте у
ситуацији да га искористите због
превише пословних обавеза.
Друга половина не схвата на нај
бољи начин ваше понашање и
мисли да је игноришете. Цирку
лација је лоша.

РИБЕ: Успешно пли
ват е
пос ловн им
вод ам а.
Имат е
добру интуицију на
коју се ослањате. Када је
љубав у питању прилично сте
пасивни. Иако вас неко занима
ништа не радите по питању
успостављања контаката. Уко
лико сте заузети партнер је
нерасположен. Могући пробле
ми са стомаком. Немојте се на
своју руку лечити.

Crkveni
kalendar
Среда, 10. август (28. јул)
Свети апостоли и ђакони Про
хор, Никанор, Тимон и Пармен
Четвртак, 11. август (29. јул)
Свети мученик Калиник; Света
мученица Серафима
Петак, 12. август (30. јул)
Преподобна мати Ангелина
Српска
Субота, 13. август (31. јул)
Св. праведни Евдоким; Св.
мученица Јулита (Госпојинске
покладе)
Недеља, 14. (1) август
Изношење Часног Крста – Св.
муч. Макавеји (Поч. поста)
Понедељак, 15. (2) август
Пренос моштију Светог првому
ченика и архиђакона Стефана
Уторак, 16. (3) август
Преподобни Исакије, Делмат и
Фауст

Пудинг
од бадема
Састојци: 1 литар млека, 150 г
шећера, 1 кесица ванилин шеће
ра, 1 пудинг од ваниле, 30 г густи
на, 70 г млевених бадема, 30 г
маслаца.

Припрема: У дубљу шерпу
сипајте 800 мл млека, додајте
шећер и ванил шећер, па све ста
вите на средње јаку ватру да про
ври. У остатку млека размутите
прашак за пудинг и густин и то
сипајте у проврело млеко, стално
мешајући на тихој ватри. Одмах
додајте и бадеме и кувајте док
смеса не почне да се згушњава.
Склоните са ватре, додајте
маслац и мешајте док се не исто
пи. Смесу одмах сипајте у чаше и
украсите.

• Некога купи дијамант, а
некога „Јави се кад стиг
неш кући“ .
• Ако имаш циљ ... наћи
ћеш и пут ...
• Док угодиш свима,
себе највише исквариш!
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И туђе и лошије
Т

ешко је наћи област живота
где се наш човек није оства
рио, тешко је наћи људску
потребу коју не можемо задовољи
ти у оквиру наших државних грани
ца.
Хоћеш гостољубиве и срдачне
људе, хоћеш туристичке потенција
ле, здраву храну и бистру планин
ску воду, хоћеш подвиге из прошло
сти, хоћеш музику и спорт, сликар
ство и књижевност, хоћеш научнике
светског гласа, ресурсе за произ
водњу, хоћеш мудрост и поштење,
толеранцију....
Нема овде никакве ксенофобије
и бојазни од страног и непознатог,
никада га у нашем народу масовно
није ни било и увек нам се неосно
вано импутирало нешто непостоје
ће. Указивали смо добродошлицу и
пружали уточиште угроженима,
догађаји из недавне прошлости
потврђују.
Нека ме исправи неко ако има
грешке али све мислим да својих
врлина и изузетности или нисмо
свесни, или не желимо да призна
мо сопствене вредности или све то
знамо али се стидимо да се јавно
дичимо свиме што очито поседује
мо.
Уплело се учење које пропагира
окренутост ка домаћем као зату
пљеност а прихватање страног као
израз савремености и еманципова
ности.
Свакако, није добра искључивост
било које врсте. Имају и други наро
ди своје благо у разним облицима,
даровите појединце који износе на
видело квалитетне ствари вредне
уважавања и наше жеље да их
истражимо и позабавимо им се.
Међутим, ја не знам пример
државе где се у све ширим кругови
ма толико пожељно посматрају
интернационализам и мундијали
зам на уштрб патриотизма, страни
културно уметнички продукти насу
прот музичког стваралаштва са
ових простора које једноставан
истанчани слух не може да подре
ди или стави у сенку туђег ствара
лаштва, где се борба за национ
 ал
ни интерес у старту непожељно
третира и где се боравак у својој
држави жељно жели променити
дестинацијом напољу.
Није то прихватљиво и зато у
било којој озбиљној држави на то
не може да се наиђе. Громогласно

из хиљаде грла ори се Марсељеза,
Британци су се грчевито противили
сецесији Фокландских острва насе
љених са пар хиљада житеља и
мале површине... Не морамо ићи
далеко за поучним доказом, погле
дајмо регион и присутан национал
ни понос тамо, усхићеност код
интонирања химне, из ничега гото
во грађење славне прошлости у
циљу стварања простора за обеле
жавање и надахнуће.
А ми све то имамо, ништа не
морам о
да
преу вел ич авам о,
довољно да само отворимо очи и
отарасимо се погледа које нам је

Више ми је стало да се
приврженост ономе
што је наше и потиче
од нас учврсти него
што желим да групаци
је које стоје супротно
моме схватању одвра
тим од њихове фило
зофије, можда је то
залудно, а и на сву
срећу мислим да су у
мањини. Ко је поносан
„наше горе лист“ нека
такав и остане, ко је
на путу да у томе буде
пољуљан нека ипак
остане на својим пози
цијама зато што је то
добро и исправно
неко убацио у главу или смо ми
сами тако увртели, не знам ни сам.
Имамо и те како чиме да се поно
симо. У много чему имамо перспек
тиву да надјачамо друге који имају
боље полазиште. Земља која је
просто расадник талената које са
стране помно меркају као плен за
грађење свог профита.
И није трагедија допунити своја
интерес овања нечим страним
врсним, трагедија је и за револт је
наше врсно заменити страним
неквалитетним. Има их нажалост
који ће помислити да тиме себе
представљају савременијим и више

Пише: Стефан Јовић

in, а у ствари тиме се само унижа
ва.
Негде се рецимо примера ради
усиљено емитује претежно моното
на и на објективној музичкој скали
нисковредна музика са углавном
енглеског говорног подручја, а поку
шај неког да посегне за домаћим
баладама се исмева, пробрана
домаћа народна музика се квали
фикује као „треш и џиберана“ и
оставља место за трескање и
дословно „ ударање у здрав мозак“
нечег иностраног.
Нити је наше нити је лепше. Па
бар нам је уметност распрострање
на, можеш да бираш чиме ћеш се
дивити. Уметност је само један од
примера.
Неко други ће поштовати своје
макар било најлошије, неки од нас
ће презрети своје које реално може
свуда да парира само да би се
некоме допао, добио похвалу и тап
шање по рамену и показао да се
модернизовао и изазвао тобожње
прихватање тамо где не припада.
амо овде ће се наћи мисао
да је признање издвајања
територије неопходно ради
одбацивања непотребног баласта,
тим страшнија мисао јер је реч о
насилној и бесправној сецесији.
Нигде то не би било прихватљиво,
у неким државама би било и опа
сно промовисати идеју смањивања
њихове територије, али ми смо
толерантан народ и на то сам поно
сан.
Није ми никако жеља да некоме
солим памет, свако чини што мисли
да му најбоље пристаје.
Више ми је стало да се приврже
ност ономе што је наше и потиче од
нас учврсти него што желим да гру
пације које стоје супротно моме
схватању одвратим од њихове
филозофије, можда је то залудно, а
и на сву срећу мислим да су у
мањини.
Ко је поносан „наше горе лист“
нека такав и остане, ко је на путу
да у томе буде пољуљан нека ипак
остане на својим позицијама зато
што је то добро и исправно.
И на крају управо је стављање
нас самих, наше државе и свега
нашег испред свега другог и модер
но и савремено и еманциповано и
преко потребно за наш национални
узлет.
Аутор је дипломирани правник
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Учесници боравили
у Старом Сланкамену

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

Учесници Дунавске регате боравили у Старом Сланкамену

Стари Сланкамен био је један од
12 места у нашој земљи у којем су
учесници 67. Међународне дунавске
регате (ТИД) направили мали предах
у уторак, 2. августа. Дунавска регата је најстарија, најдужа и највећа,
међународна, спортско - рекреативна туристичка кану, кајак и веслачка
регата на свету која креће из немачког града Инголштата и траје 75 дана.
Око 120 кајакаша кренуло је на пут
дуг преко 2.500 километара, а камповаће укупно у 61. месту дуж Дунава у осам земаља. Кајакаши су ове
године боравили у марини крај бање
у Старом Сланкамену где су их угостили представници Туристичке организације општине Инђија. Осим из
наше, у Старом Сланкамену боравили су кајакаши из Бугарске, Немачке, Аустрије, Словачке, Мађарске и
Румуније. Претходно су се, на крат-

ко, зауставили на недавно уређеној
плажи у Чортановцима одакле је са
учесницима регате до Старог Сланкамена веслао и директор ТОО Инђија
Милан Богојевић.
– Тежимо ка томе да свако ко дође
у Инђију буде угошћен на прикладан
начин и да из наше општине оде као
својеврстан амбасадор, са позитивним утисцима. И ове године смо за
све учеснике припремили симболичне поклоне али и занимљив вечерњи
програм у марини, истакао је Милан
Богојевић
Дејан
Јовановић из Кајакашког
савеза Србије поздравио је представнике земаља, учесника регате и
захвалио се представницима инђијске Туристике организације истакавши да је та локална самоуправа увек
добар домаћин.
– Пријатно сам изненађен што нам

се у веслању од Чортановаца до Старог Сланкамена придружио директор Туристичке организације. За 36
година учешћа у регати нисмо имали
прилику да нам се неко од представника градова или општина придружи,
рекао је Јовановић.
У оквиру вечерњег програма у сланкаменачкој марини учесницима регате представљан је средњовековни
Сланкамена кроз радионицу израде
оклопа и борбе витезова. Учесници
67. Дунавске регате наставили су свој
пут ка Београду у среду, 3. августа, а
свој пут завршавају 28. августа када
стижу на крајње одредиште, у бугарски град Силистри.
Организатор ТИД регате кроз Србију је Одбор за туризам Кајакашког
савеза Србије уз помоћ домаћина
Туристичких организација, општина и
градова кроз које пролазе.
М. Ђ.

Директор ТОО Инђија Милан Богојевић уручио поклоне и веслао са учесницима регате

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

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

