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ИРИШКА ОПШТИНА НАБАВИЛА УЏБЕНИКЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Око 350 ученика добија
бесплатне уџбенике

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

Нови намештај у врдничкој школи

Прошле године је први
пут иришка општина набавила бесплатне уџбенике за
све прваке и за ту намену је
издвојено око 700.000 динара. Тада је и најављено да
ће се тај број ученика проширити и ове године бесплатни
уџбеници су обезбеђени за
све ученике основне школе
од првог до четвртог разреда.
– Уџбеници су набављени
и очекујемо испоруку, тако да
ће бити подељени 1. септембра у школама у Врднику и
Иригу. За ове намене смо у
буџету определили 3,5 милиона динара. Свакако да је

ова набавка значајно олакшање за кућни буџет, имајући у виду да један комплет
кошта од 7.000 динара па
навише, зависно од разреда, а ово је цена за прваке.
Тако да то свакако олакшава родитељима припрему
за школе, поготово ако имају више деце која похађају
основну школу, каже Тихомир Стојаковић, председник
Општине.
У иришкој ОШ „Доситеј
Обрадовић“, како сазнајемо од директорке Гордане
Фодог, имају укупно 221 ученика од првог до четвртог
разреда. Локална самоупра-

Замењен кров на школи у Ривици

ва је финансирала набавку
194 комплета, док ће 27 ученика добити уџбенике преко
Министарства просвете.
– У нашој школи ће 126
ученика добити бесплатне
уџбенике, од тога десетак
од Министарства просвете, а остало преко општине.
Међутим, општина је финансирала и набавку неких
уџбеника који се не налазе у
комплету Министарства, као
што су уџбеници за ликовно
и музичко васпитање, рекао
је Саша Матешић, директор
ОШ „Милица Стојадиновић
Српкиња“ у Врднику.
Наравно, летњи распуст

се користи и за побољшање
услова за учење и рад у иришким школама и подручним
одељењима.
Подсетимо ОШ „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу је пре
неколико година комплетно реновирана средствима
Канцеларије за управљање
јавним улагањима а вредност радова је била око 150
милиона динара, а доста се
урадило и у врдничкој школи.
Тако је урађен кров, санитарни чворови, ходници,
плафони, набављен нови
намештај у већини учионица,
постављена лед расвета ...
У подручној школи у Ривици
недавно је урађен нови кров,
а у оквиру радова на реновирању МЗ у Штринцима реновирана је и школа.
– У подручној школи у
Јаску ће се радити фасада
тако да ће и она бити комплетно реновирана. У претходном периоду урађена је
ПВЦ столарија, подови, плафони и грејање. За следећу
годину остављамо радове у
школама у Нерадину и Крушедолу. Тамо планирамо
нове фасаде, јер је унутрашњост школа у солидном
стању. Могу да кажем да смо
у последњих неколико година доста урадили на побољшању услова за боравак и
учење наших ученика, истиче Тихомир Стојаковић.
С. Џакула

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

С

Два лица
земљорадничког протеста

уша је, делом, покренула пољо
привреднике да преко захтева
откупне цене сунцокрета од 700
евра по тони изнуде зараду коју ће
изгубити на кукурузу. Остали захтеви
– субвенција за ђубриво од 30 одсто,
регресирано дизел гориво без наплате
акциза, премија за млеко од 15 динара
по литру, слободан извоз пољопри
вредних производа, мораторијум и
замрзавање кредита – припојени су са
сталне агенде захтева, по критеријуму
који је због нечега изоставио не мање
посрнулу сточарску производњу.
Организатори протеста ограђују се
од политичке употребе њихове акције,
али то не спречава да се блокаде
градских саобраћајница описују иди
лично, као пожељне и подржане од
грађана. Неки домаћи и страни медији
јављају да грађани масовно сиренама
поздрављају протестанте и доводе
децу да се пењу у велике тракторе и
„управљају” њима.
Но, било или не политике у овим
протестима, Влада је, изгледа, пропу
стила да са произвођачима сунцокре
та тестира однос међусобног повере
ња и заједничког напора у правцу
разумевања ризика услед политичке и
безбедносне нестабилности.
Ако је и техничка, Влада је морала
да испољи смелост у разумевању тре
нутка у коме су се земљорадници
побунили на откупну цену сунцокрета
и субвенције које ојачавају њихову
економску рачуницу. Речено шахов
ским речником, Влада је пред јавно
шћу, а изгледа и у погађању са проте
стантима, поступила пацерски, без
мајсторског разумевања позиције.
Наиме, председник Србије је, са
разумљивим поносом, у многим освр
тима на актуелну прехрамбену кризу у
Европи и свету описао Србију као поу
здану хранитељку свог народа и жите
ља региона који немају срећу са од
бога даним ораницама и сналажљи
вим пољопривредницима. Са пољо

привредницима, какве председник
описује у својим проценама утицаја
ратне ситуац
 ије у Украјини и можда
предратне ситуације на континенту и
планети, не разговара се тако рачун
џијски како то чини наша техничка вла
да. Пренемагање у смислу да постоје
ствари које влада може да решава и
ствари у које не може да се меша није
у наступу владе једне државе у акту

Нема ничега поштеног у
мучењу грађана блокира
њем мостова и саобра
ћајница из незадовољ
ства према влади. Ми
ћемо вас, поштовани гра
ђани мучити док влада
не покаже да вас воли
тако што ће усвојити
наше захтеве. А пошто је
влада у техничком ман
дату и није обавезна на
љубав према вама, мора
ће председник Србије да
покаже да вас воли тако
што ће зауставити ваше
малтретирање наредбом
техничкој влади да нам
испуни захтеве
елној ситуацији. Захтеви земљорадни
ка ни реално нису превисоки а, ако се
има виду стабилност производње хра
не у условима политичке и безбедно
сне непредвидљивости, ти захтеви су
чак и корисни за мотивацију следеће
сетве и следећих сетви.
Српска аграрна политика, иако има
усвојену стратегију развоја и текуће
мере и програме, вазда поступа у

изнудици, вазда изналази решења
када се покрену протести, и вазда се
та решења протежу до смиривања
незадовољства. У последња два ман
дата Влада је драстично повећала
аграрни буџет, али је и одумирање
села као базе пољопривреде драстич
но убрзано, па повећања буџета, ком
паративно чак атрактивна, не добацију
до развојног преокрета. Деценијски
заостаци у изградњи заливних систе
ма чине да данашња не мала улагања
у наводњавање не дају ефекат прео
крета.
ео јавности који разуме одговор
ност аграра у условима хладног
и реалног рата требало би да
навија да ратари изнуде испуњење
захтева, јер им захтеви нису превели
ки у односу на значај њиховог посла.
Прехрамбена криза покренута антиру
ским санкцијама и ратом у Украјини
показала је рањивост европске пољо
привреде и отпорност српске. Пред
седник Србије са оправданим поносом
говори да ће Србија имати довољно
хране и за себе, и за регион. То није
пало с неба, већ се стекло жилавошћу
нашег пољопривредника и, зашто не
признати, сналажењем државе у њеној
„политици” решавања изнудица, какве
су и актуелне блокаде градских сао
браћајница.
Све речено у прилог незадовољним
пољопривредницима, међутим, не
значи да су поштено изабрали модел
протеста. Нема ничега поштеног у
мучењу грађана блокирањем мостова
и саобраћајница из незадовољства
према влади. Ми ћемо вас, поштовани
грађани мучити док влада не покаже
да вас воли тако што ће усвојити наше
захтеве. А пошто је влада у техничком
мандату и није обавезна на љубав
према вама, мораће председник Срби
је да покаже да вас воли тако што ће
заус тав ит и ваше малт рет ир ањ е
наредбом техничкој влади да нам
испуни захтеве. Шта је ту поштено?

Д
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ДЕВОЈАЧКОГ ПУТА У ГРГУРЕВЦИМА

За бољу повезаност
са севером Војводине

Желео бих да похвалим извођача радова, београдску фирму „Баумастер“ и поди
звођача „Сремпут“ из Руме, који су заиста ефикасно, квалитетно и у рекордном року
завршили посао, испунивши све пројектне задатке, изјавио је Петар Самарџић
Поводом завршетка радова
на реконструкцији пута у Гргу
ревцима, који локални станов
ници зову Девојачки или
Црвени пут, у среду 10. авгу
ста је заменик градоначелни
це Сремске Митровице, Петар
Самарџић, обишао ту локаци
ју. Радови од Ловачког дома
до Поповог чота су протекли
предвиђеном динамиком.
– Желео бих да похвалим
извођача радова, београдску
фирму „Баумастер“ и подизво
ђача „Сремпут“ из Руме, који
су заиста ефикасно, квалитет
но и у рекордном року завр
шили посао, испунивши све
пројектне задатке, што је кон
статовао и потврдио наш над
зорни орган. Значај изградње
овог пута је вишеструк, пре
свега отварају се нови путни
правци преко Фрушкогорја, не
само за Гргуревчане, него за
све Митровчане. Како мешта
ни Гргуреваца воле да кажу,
сада се у Гргуревце не само
долази, него се кроз Гргурев
це и пролази. Ловци који су се
са нама овде окупили, добили
су једну нову функционалну
саобраћајницу, односно, при
лазни приступни пут до Ловач
ког дома, где се окупљају и
обављају своје активности.
Отварају се могућности за

Завршетак радова

развој викенд насеља у овом
крају где је природа заиста
прелепа, а такође отварају се
могућности за унапређење
руралног развоја, изјавио је
Самарџић.
Укупна вредност радова је
20 милиона динара, а финан
сирало их је Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Илија Бранк ов ић члан

ловачког друштва Соко из
Гргуреваца захвалио се на
инвестицији:
– Неизмерну
захвалност дугујемо Граду
Сремска Митровица и нашем
министру Браниславу Неди
мовићу за овај постигнути
резултат, за асфалт који је нас
је спојио са светом. Као члан
ловачког друштва, могу да
кажем да смо већ 20 година
имали великих проблема, јер

тим путем нисмо могли прила
зити Ловачком дому како тре
ба, рекао је Илија Бранковић,
члан ловачког друштва „Соко“
из Гргуреваца.
Од сада, ово село биће
боље повезано са Новим
Садом, Врдником и Беочи
ном, потврдио је и председник
Месне заједнице Гргуревци,
Душко Крстић.
А. П.

КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА СПОМЕН ГРОБЉУ

У сусрет годишњици страдања

Меморијални комплекс, Спомен гробље, у Срем
ској Митровици, где је током Другог светског рата
страдао велики број родољуба Срема, до првог сеп
тембра ће бити рестауриран. Биће саниран постоје
ћи плато светилишта и лавиринта, као и стазе и
мобилијар. Том приликом ће бити постављене и
инфо – табле, које ће појаснити посетиоцима исто
ријски значај овог места. Подсећамо, реч је о зајед
ничким гробницама више хиљада Сремаца, међу
којима је и чувени Сава Шумановић. То место се
сматра једним од највећих губилишта за локално
становништво у ратним годинама.
Радови на замени дрвених делова на мобилијару
су већ у току. Комплекс је подигнут 1960. године и
дело је професора Богдана Богдановића. Простире
се на око 12 хектара, а састоји се из више целина.
Радове на конзервацији и рестаурацији дела Спомен
гробља финансира Град Сремска Митровица. Вред
ност радова је 7.879.300,00 динара без ПДВ-а.

Рестаурација Спомен гробља
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Аница Илибашић, Борислав Бабић, Светлана Миловановић, др Нада Зец Петковић и др Зинаида Сретеновић

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ У ГРАДСКОЈ КУЋИ О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Митровчани пију исправну воду
У понедељак, 15. августа је у Градској
кући у Сремској Митровици одржана
конференција за медије, на којој је било
речи о водоснабдевању и квалитету
воде за пиће у Сремској Митровици. У
јавности се у претходном периоду поја
вила информација која је довела у пита
ње исправност воде коју пију Митровча
ни, те је овим путем струка објаснила и
отклонила недоумице. Обратили су се
стручњаци и руководство из Јавно кому
налног предузећа „Водовод“ и Завода за
јавно здравље, као и градоначелница
Светлана Миловановић.
– Водоснабдевање и квалитет воде су
тема која интересује наше суграђане, а
говоримо о томе, како не би дошло до
неразумевања и забуне. Водоснабдева
ње је увек актуелна тема, као и квалитет
ваздуха, и ми не избегавамо да говори
мо о томе, рекла је Светлана Миловано
вић, градоначелница Сремске Митрови
це.
Током топлог, сушног лета, без пада
вина, митровачки „Водовод“ је потиснуо
ка корисницима чак 400 литара воде у
секунди.
– „Водовод“ свакодневно ради узорко
вање и проверу квалитета воде, на три
нивоа. Наша вода је здравствено
исправна за пиће и међу најквалитетни
јим водама у Србији. У време кад се
глобално јављају проблеми у свету и
уводе се рестрикције, митровачки „Водо
вод“ одговара на изазове на најбољи

Фабрика воде
Митровица је једна од ретких градо
ва која има фабрику воде, у којој се
врши пречишћавање и дезинфекција.
– Пут воде са наших 14 бунара до
потрошача, веома је сложен техноло
шки процес. Дужина водоводне мреже
је око 350 километара, а у шпицевима
потрошње у летњим периодима, произ
водимо и до 22.000 кубних метара
воде, што значи 400 литара воде у
секунди. Контрола квалитета се врши
почевши од водоводне лабораторије,
која свакодневно узоркује воду у свим
фазама њеног технолошког процеса,
истакла је Аница Илибашић, шеф
лабораторије у „Водоводу“.

могући начин, изјавио је в. д. директора
„Водовода“, Борислав Бабић.
ЈКП „Водовод“ и Завод за јавно здра
вље заједнички раде на контроли квали
тета воде. Обавеза Завода је да иденти
фикује и спречи појаву ризикофактора,
који могу утицати на јавно здравље.
– Обавеза Завода је да, поред истра
живања и испитивања квалитета воде,
ради и анализу отпадних, подземних и
површинских вода, у складу са стандар
дом ИСО 17025. Центар за хигијену и
хуману екологију, кроз физичко-хемијске
и микробиолошке лабораторије прати
квалитет воде и издаје резултате, каже

др Нада Зец Петковић, директор Завода
за јавно здравље.
Да Митровчани пију исправну воду,
потврђују и бројне анализе и монито
ринг, са виших нивоа система контроле.
– У одељењу за хигијену и хуману еко
логију врши се узорковање воде акреди
тованим методама, са овлашћеним тех
ничарима за тај посао. Вода се допрема
у лабораторију на испитивање квалите
та према параметрима који су јасно
дефинисани Правилником о хигијенској
исправности воде за пиће. Анализе оби
ма „А“, које вршимо, садрже шест микро
биолошких параметара и 17 физичкохемијских и то се обавља свакодневно.
Методе су потпуно акредитоване и про
вераване интерним и екстерним контро
лама које се врше годишње од стране
акредитацион
 ог тела Србије. Људи могу
да виде све то на нашем сајту. После
испитивања у лабораторији специјали
сти хигијене добијају коначне резултате
и дају стручно мишљење. Оног момента
кад специјалиста хигијене то заврши,
извештаји се достављају „Водоводу“ и
санитарној инспекцији. Грађани не би
требало да имају дилему, када отворе
чесму или славину, да ли да попију ту
воду или не. Одговорно тврдим да има
мо одличну воду, закључила је др Зина
ида Сретеновић, специјалиста хигијене
и начелник Центра за хигијену и хуману
екологију.
А. Плавшић

„МЕТАЛФЕР“ ПОКЛОНИО ЂАЦИМА ПАМЕТНУ КЛУПУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Бежични интернет и пуњач у клупи
Ученицима Средње техничке школе
„Никола Тесла“ и студентима Високе
школе струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре „Сирмиум“,
компанија „Металфер“ поклонила је
паметну клупу. Примопредаји су прису
ствовали директорица „Металфера“,

Јелена Зак оновић, директор СТШ
„Никола Тесла, Милисав Даничић и в. д.
начелника Градске управе за образова
ње, Зоран Ђурић. Паметна клупа, која
се соларно напаја, омогућава бежично
пуњење, као и коришћење бежичног
интернета. Такође, постоји могућност

да се на том месту пуни електрични
бицикл и мери квалитет ваздуха. Ова
кве клупе биће постављене у будућно
сти на још неколико градских локација.
Донација је производ сарадње техничке
школе и „Металфера“, на имплемента
цији дуалног образовања.
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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У ЧАЛМИ ОДРЖАН „САБОР ПЕСМЕ И ЛЕПОТЕ У НАРОДНОЈ НОШЊИ СРБИЈЕ“

Млади чувају традицију свог краја

Додела награда певачима

Ово је јединствена прилика да се подсетимо колико је наша
Србија лепа земља, наравно и наш Срем, у којем ми живимо. Не
мислим само на природне лепоте које нас окружују, што је била
инспирација за многе књижевнике и сликаре, него мислим и на
људе са овог подручја, који су првенствено добри домаћини,
гостољубиви, вредни, честити, рекла је градоначелница Све
тлана Миловановић
„Сабор песме и лепоте у
народној ношњи Србије“
одржан је у понедељак,
осмог августа, у Чалми.
Догађај је организовала
Култ урн о – прос ветн а
заједница Србије, под
покровитељством Града
Сремска Митровица и
месне заједнице, домаћи
на. На сабору је учествова
ло осам младих певача
који су се такмичили за
награду Града Сремска
Митровица, под називом
„Др Аца и Јелена Дејано
вић“. Такође, одржан је и
избор за најлепшу народну
ношњу, коју су носиле
девојке. Победник сабора
је Душан Госпавић из Бога
тића, а најлепшу народну
ношњу је носила Николина
Ненадовић. Претходно су

такмичари одабрани ауди
цијом у Радио Београду, од
стране жирија музичке про
дукције Радио телевизије
Србије.

– Ово је јединствена при
лика да се подсетимо коли
ко је наша Србија лепа
земља, наравно и наш
Срем, у којем ми живимо.
Светлана Миловановић

Бранислав Вукмир

Живорад Жика Ајдачић

Не мислим само на при
родне лепоте које нас окру
жују, што је била инспира
ција за многе књижевнике и
сликаре, него мислим и на
људе са овог подручја, који
су првенствено добри
домаћини, гостољубиви,
вредни, честити али и
поносни људи. Посебно ми
је драго што се то одвија
овде у Чалми, у средишту
три Срема, винског, свињ
ског и рузмаринског, изјави
ла је град он ач елн иц а
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У ГРГУРЕВЦИМА ЗАВРШЕНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ШКОЛИ

Решен
дугогодишњи
проблем
Детаљ са манифестације

Сремске Митровице, Све
тлана Миловановић.
Руко во ди о ци
Месне
заједнице Чалма су том
приликом захвалили Кул
турно – просветној заједни
ци Србије што су их препо
знали као добре домаћине
оваквог догађаја.
– Чалма је домаћин јед
ног изузетног културно –
уметничког догађаја, а у
име свих наших мештана
се захваљујемо на указа
ном поверењу, рекао је
Бранислав Вукмир, пред
седник месне заједнице.
Културно – просветна
заједница Србије, пред
редовних активности, прати
и сва достигнућа, везана за
повратак на село. Између
осталог, томе доприносе и
овакве манифестације.
– У сарадњи са Радио
Београдом смо дошли до
закључка да организујемо
Сабор песме, што је доказ
да Радио Београд и Култур
нопро свет на
зајед ни ца
воде рачуна о националној
култури. Радио Београд
има у целој Србији своје
актере и уреднике који раде
са младим певачима, а пре
свега имају на стотине и
стотине трајних снимака
којима их подучавају. Негу
јући националну културу
такмиче се дечаци и девој
чице који певају изворну
народну музику, а поготову
овде која је посвећена
Јелени и Аци Дејановић
који су били легенде овог
краја, изјавио је Живорад

Мирјана Дробац

Жика Ајдачић, секретар
Културно – просветне зајед
нице Србије.
Такмичење се одржава
са циљем очувања тради
ције, а млади су могли сами
да одаберу репертоар с
којим ће се представити.
– Док има младих људи
који то носе у срцу, биће и
традиционалне песме код
нас, у нашој Србији. Велики
је проблем где ти млади
људи имају прилику да то
покажу, можда је и Сабор
песме и лепоте једна од
могућности да се у малим
срединама, врло често сео
ским, они искажу и покажу
свој таленат, љубав и афи
нитете, сматра Мирјана
Дробац, главни и одговорни
уредник музичког програма
РТСа.
Присутне су разгалиле
песме гостију, певача, др
Богдана Дејановића, Данке
Стоиљковић, Радета Јоро
вића, Александре Падров и
оркестра Синише Туфегџи
ћа.
А. Плавшић

Реа ли за ци јом
про јек та
санације кровног покривача у
подручном одељењу Основне
школе „Бошко Палковљевић
Пинки“ у Гргуревцима, решен
је дугогодишњи проблем. Ста
ри кров је представљао вели
ки ризик по здравље запосле
них и ђака, а ово је први корак
у санацији старе школске
зграде, која датира још од
краја 19. века. У петак 12.
августа су тим поводом школу
посети ли
пред став ни ци
локалне смаоуправе, месне
заједнице и руководства шко
ле.
– Надамо се да ћемо у
наредном периоду санирати
читаву зграду, како унутра,
тако и споља. Захвални смо
Покрајинском секретаријату
за образовање што су препо
знали овај пројекат као важан,
али и Граду Сремска Митро
вица на великој помоћи при
ликом сам реализације про
јекта, изјавио је Игор Дошен,
директор школе.
У овој школи има нешто
више од 50 ђака, а с обзиром
на то да је кровна конструкци

Игор Дошен

ја дотрајала, сам објекат је
био изложенији пропадању.
– После око 45 година смо,
захва љу ју ћи
сред стви ма
Покрајинског секретаријата,
завршили овај важан посао.
Сада има смисла и остале
радове извршити, који су
потребни, да би ова школа
изгледала како треба. Ту спа
дају изолација и фасада на
објекту. Сматрамо да школе у
селима би требало да изгле
дају бар приближно градским,
рекао је Зоран Ђурић, в. д.
начелника Градске управе за
образовање.
У Гргуревцима се ове годи
не много радило, а не само у
школском објекту.
– Реконструишемо и гради
мо путеве, сређујемо фудбал
ски терен, а за све то дугујемо
захвалност надлежнима, који
су препознали у нама људе
који желе да раде за напре
дак овог села, каже председ
ник Месне заједнице Гргурев
ци, Душко Крстић.
Радови на санацији крова
коштају нешто више од 3,5
милиона динара.
А. П.

Зоран Ђурић

8

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

M NOVINE

ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА

Деца отишла на море

Четрдесетосморо деце из хранитељ
ских и социјално угрожених породица ста
ропазовачке општине је у среду, 10. авгу
ста отпутовало на море у Баошиће. За
многе је ово први одлазак на море, а неки
су се радовали поновном одласку након
неколико година. Родитељи који су дошли
да испрате своју децу, такође су били
срећни, што ће њихова имају могућност
да део летњег распуста проведу на мору.
Деца узраста од 7 до 14 година ће борави
ти у одмаралишту Црвеног крста Србије
Криста Ђорђевић, где их поред одмора
очекује и курс ове хуманитарне организа
ције. Летовање се организује у сарадњи
Центра за социјални рад и Црвеног крста
општине Стара Пазова. Ову хуману акцију
финансијски су подржали Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјал
на питања и Општина Стара Пазова.
Претходно је у Баошићима боравила гру
па од 52 деце, која је отпутовала из Беле
гиша, а то летовања су финансирали
родитељи.

НАПЛАТНА СТАНИЦА
СТАРА ПАЗОВА

Рекордан број
возила у јулу
Наплатна станица Стара Пазова, која
важи за једну од најпрометнијих у Србији,
током летњих месеци организована је
тако да скоро уопште нема задржавања.
Николина Арбутина, руководилац Одеље
ња за заједничке послове, Сектор за
наплату путарине ЈП „Путеви Србије“
рекла је за РТВ Стара Пазова да је
последњи викенд јула увек најоптереће
нији због тзв. смене туриста. 137.000 вози
ла је прошло кроз ову наплатну станицу за
два дана, што је рекордан број возила
икада. У току је пројекат проширења 26
наплатних станица у Србији а старопазо
вачка, која ће бити једна од највећих у
земљи, била је приоритет због густине
саобраћаја. 1. јула је завршена прва фаза
проширења када су у рад пуштене две
траке. До краја године се планира да ту
изгради 8 острва, да се пусти у рад чак 17
саобраћајних трака, да постоји модеран
објекат по угледу на наплатну станицу
Београд и тиме ће капацитет бити већи за
скоро 90 одсто у односу на постојећи. Из
ЈП „Путеви Србије“ апелују на коришћење
електронске наплате путарине. У Србији
тренутно има око 600.000 корисника који
су се определили на овај безготовински
начин плаћања и себи обезбедили прола
зак кроз наплатну станицу без икаквог
задржавања.
З. К.
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Кукурузи суви,
ускоро берба

Златко Пјетловић

Иако је почетком друге недеље августа
било кише у најави, на територији ста
ропазовачке општине пала је незнатна
количина, свега два литра у појединим
деловима, а негде није било ни капи.
Суша и високе температуре оставиле
су последице на свим пољопривредним
усевима. Кише није било више од месец
дана а врућине и ветар допринели су
убрзаном сазревању и све се суши а с
обзиром на временске услове, овогоди
шња берба кукуруза, соје и сунцокрета
почеће месец дана раније од уобичаје
ног рока.
– Кукуруз је већ малте не сув и што
се њега тиче, берба ће сигурно кренути
почетком септембра. Сунцокрет је већ
почео да се скида, али тај посао ће на
велико почети половином августа, соја
такође полако зри и њена жетва се оче
кује крајем овог месеца, каже Златко
Пјетловић, агроному Пољопривредном
предузећу „Агропром“ у Старој Пазови.
Они тренутно раде силажу кукуруза
где је јако слаб род, али и на осталим
парцелама се не очекују високи приноси,
јер на први поглед се види да кукурузи

нису достигли своју висину и да су оште
ћени. Ове године имају 1200 хектара под
златним зрном.
– То је све последица ових високих
температура и недостатка влаге. Једно
ставно је кукуруз био принуђен да сво
ју вегетацију приведе крају. Израстао је
како који, и бито је да је формирао клип,
има рода, али биће смањен и ту сад већ
не можемо ништа да учинимо, додао је
Пјетловић.
У зависности од парцела, агротехнич
ких мера, сорти семена, приноси ће бити
различити и сигурно због прерано завр
шене вегетације доста смањени код свих
усева. Према процени пољопривредних
стручњака највеће последице ће се осе
ћати на соји, која има доста неналивеног
зрна и празних махуна.
Када би сад и падала киша, не би има
ла никаквог ефекта на поменуте пољо
привредне културе, једино би могла
допринети опоравку шећерне репе.
Оваква суша је била 2017. године,
претходно 2012. и ако овако посматрамо,
чини се да се екстремне сушни период
понавља сваке пете године. 
З. К.

СТАРОПАЗОВАЧКИ ЛИКОВЊАЦИ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА

Коначно у својој просторији
Удружење ликовних уметника Старе
Пазове (УЛУСП) је у години свог јубиле
ја, четири деценије постојања, коначно
добило своју просторију. Половином
јула су се уселили у канцеларију у при
земљу Беле зграде на Тргу др Зоран
Ђинђић у Старој Пазови. У току свог 40
годишњег постојања ликовни ствараоци
из Старе Пазове никад нису имали свој
простор каже председница Зорица
Опавски, осим како је објаснила, поло
вине просторије на расаднику „Брест“
захваљујући Удружењу горана где чувају
инвентар.
– Велика захвалности за овај простор

који им је додељен припада Ђорђу
Радиновићу, председник у општине,
Наташи Мићић, председници СО и Ива
ни Чубриловић, руководиоцу Сектора за
финансије у Општинској стамбеној аген
цији, нагласила је Зорица Опавски.
Одмах по добијању кључева, почели
су са опремањем свог простора и уради
ли наменске полице где ће чувати радо
ве настале на ликовним дружењима и
колонијама. Ускоро следи комисијски
попис и уметничка процена, а УЛУСП
тренутно располаже са око 150 радова,
чија се изложба планира у септембру.
З. К.

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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„ТОЈО ТАЈЕРС“ У ИНЂИЈИ

Прва испорука из фабрике

У среду, 10. августа пут
Северне Америке кренула је
прва испорука од 540 гума
произведених у погону компа
није „Тојо Тајерс Србија“ у
Инђији. Том свечаном чину
присуствовали су председник
општине Инђија Владимир
Гак, амбасадор Јапана у Репу
блици Србији Такахико Кацу
мата, генерални директор
„Тојо Тајерс Србија“ Jоји Иму
ра и директор фабрике у
Инђији Ајкут Гидерги.
Председник општине Инђи
ја Владимир Гак истакао је да
је то историјски дан за Србију
и Инђију јер је пре само неко
лико година било тешко зами
слити да ће велика светска
компанија попут „Тојо Тајерс“-а
изградити погон у Инђији.
– Данас смо овде да из
Инђије пошаљемо први конти
гент гума на америчко тржи
ште. До прве испоруке дошли
смо за само годину и по дана.
Нека је са срећом почетак и
прва испорука, рекао је Гак
обраћајући се присутнима.
Јапански амбасадор Така
хико Кацумата истакао је да
је велики посао урађен у
Инђији, поготово јер се погон
градио у време пандемије
Ковид 19.
– Од полагања камена
темељца прошло је годину и
осам месеци. Пандемија
Ковид-19 и даље траје, али
„Тојо Тајерс Србија“ наставља

Владимир Гак, јапански амбасадор и представници Тојо тајерса испратили прву испоруку

са изградњом своје савреме
не фабрике и, ево данас, при
суствујемо првој испоруци
гума, рекао је јапански амба
садор и додао:
– Ове године је 140 година
пријатељских односа Јапана и
Србије и отварање ове фабри
ке у децембру биће важан
догађај за тај јубилеј.
Јоји Имура, генерални
директор компаније захвалио
се свима што је идеја о првој
фабрици у Европи постала
стварна.
– Потрошачи у Америци ће
већ за пар месеци возити сво

је аутомобиле са гумама про
изведеним у овој фабрици.
Наш следећи циљ је достиза
ње производње пуним капа
цитетом. Усхићен сам јер знам
да ће за мање од годину дана
овај утоварни простор бити
препун наших производа, који
ће бити испоручени широм
света, рекао је Имура, док је
Аjку т
Гидерг и,
директор
фабрике у Инђији, пожелео
свима успеха у даљем рaду и
захвалио се целом тиму у
инђијском погону.
– Фабрика у Србији је веома
важна за читаву корпорацију,

НОВИ БУНАР У КРЧЕДИНУ

Познат пројектант

У последњих недељу дана бележи се
стабилно снабдевање водом у Крчедину,
то је потврдио директор инђијског Јавног
комуналног предузећа „Водовод и кана
лизација“ Драгољуб Трифуновић. Како
је рекао, 10. августа завршена је јавна
набавка која се тиче пројектовања бунара
Б5 у Крчедину.
– Имали смо две понуде. Прва је фир
ма „Техно хидросфера“ из Беочина, а дру
гу понуду је дала група извођача Институт
за заштиту на раду и „Нискоградња“, гра
ђевинско предузеће из Смедерева. Обе
понуде су испуниле услове, али смо се
одлучили за прву понуду која је била јеф
тинија и износи 480.000 динара са ПДВом, рекао је Трифуновић и додао да је
одмах потписана одлука да се на предлог
стручне комисије посао додели извођачу
из Беочина, након чега следи жалбени рок
од десет дана.
Како је више пута истакао Трифуновић,
уколико не буде проблема који би успори
ли цео процес, Крчединци ће нови бунар

добити до октобра ове године.
– Радови би могли да трају 60 дана, јер
се не ради само о бушењу бунара и поста
вљању конструкције, већ посао обухвата
и електро - машинске радове- објаснио је
Трифуновић и додао да ће се бушењем
бунара Б5 решити проблем квалитета
водоснабдевања Крчедина за дужи вре
менски период али и апеловао на крају на
потрошаче да рационално користе ресурс
који је необновљив.
Подсетимо да су мештани Крчедина
током јула неколико дана блокирали глав
не сеоске саобраћајнице незадовољни
честим рестрикцијама воде које су проу
зроковале екстремне температуре у том
периоду. Да би се тај проблем решио,
убрзо је организован састанак мештана
са председником општине Инђија и пред
ставницима „Водовода“ на којем је истак
нуто да се приступило решавању помену
тог проблема, те је крајем јула расписана
јавна набавка за пројектовање бунара Б5 у
Крчедину.
М. Ђ.

и постоје велика очекивања
да ће се управо овде произво
дити најконкурентнији произ
води, рекао је Гидерги.
„Тојо Тајерс Србија“ је први
европски погон јапанске ком
паније „Тоyо Тirе Corporation“
који се налази у североисточ
ној радној зони у Инђији. Ком
панија је у Србији основана 4.
октобра 2019. године, док је
камен темељац постављен
15. децембра 2020. године.
Званична церемонија отвара
ња биће одржана у децембру
ове године.
М. Ђ.

ФЕСТИВАЛ У ПИРОТУ

Наступ
инђијских
„сокола“
Културно - уметничко друштво
„Соко“ Инђија са првим ансам
блом гостовао је на Међународ
ном фестивалу фолклора у Пиро
ту. Поред домаћина и инђијских
„сокола“, учешће на фестивалу су
узела и друштва из Грчке, Мекси
ка и Кипра. Инђијско културно уметничко друштво представило
се играма из Кобишнице, Сокоба
ње и Горњег Висока.
Током боравка у Пироту, фол
клораши су имали прилику да се
упознају са знаменитостима овог
краја а обишли су и манастире у
Сукову и у Поганову. Одлазак на
турнеју КУД-у „Соко“ омогућили су
Општина Инђија и Туристичк а
организација општине Инђија.
М. Ђ.
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Дефиле улицама града

ОДРЖАН ОСАМНАЕСТИ „СРЕМ ФОЛК ФЕСТ“

Митровица – свет у малом
Од 11. до 14. августа је у
Сремској Митровици одржано
четири фестивалске вечери
традиционалног „Срем фолк
феста”. Фестивал фолклора је
ове године обележио пунолет
ство. Осамнаест година је
Митровица центар фолклор
ног спектала у региону. Житни
трг је био испуњен до послед
њег места.
– Ово је највећа, најпосеће
нија манифестација културно–
уметничког типа у нашем гра
ду. Лепо је видети све ове
људе поново на окупу, поново
заједно, како гласи и овогоди
шњи слоган. „Поново заједно”
симболише окупљање читавог
света баш у нашем граду. Од
2004. године, фестивал није
организован само једном и то
2020. године, због епидемије

корона–вируса. Митровица на
овај начин поново постаје свет
у малом, а тиме оправдавамо
епитет града фолклора, града
толеранције и различитости,
али и града који те разлике не
прави, него поштује, цени и
уважава. Ми као организато
ри, домаћини, трудимо се да
се наши гости осећају угодно и
ван сцене и да се током
фестивала, у слободно време,
мало боље упознају са Срем
ском Митровицом, њеним зна
менитостима и знаменитости
ма Сирмијума, изјавио је
замен ик
град он ач елн иц е
Сремске Митровице Петар
Самарџић.
Учесници домаћини кажу да
је задовољство и привилегија
сваке године учествовати на
оваквом фестивалу, а да се

Петар Самарџић на отварању „Срем фолк феста“

најлепше осећају када играју
пред својом публиком.
– Учествовао сам на сваком
фестивалу и надам се да ће
још дуго трајати. Сваки је на
неки свој начин посебан, дола
зе различити гости и стварамо
нова пријатељства. Уживам у
улози домаћина, сматра Зоран
Ђермановић из Фолклорног
ансамбла „Бранко Радичевић”
из Митровице.
Учесници из иностранства
су посебн о одуш ев љен и
гостољ уб ивош ћу локалн ог
становништва и организаци
јом фестивала.
– Импресион
 ирана сам сви
ме што сам до сад видела у
вашем граду, одушевљена
сам земљом, људи су веома
љубазни, приредили су нам
дивну добродошлицу, изјави

Зоран Ђермановић

ла је Александра Капрар из
Румуније.
Као и ранијих година, фол
клор из Мексика привуче нај
већу пажњу, па су тако и ове
године били највећа атракци

Представници локалне самоуправе
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ФЕСТИВАЛ ГАСТРОНОМИЈЕ
И НАРОДНИХ ИГАРА У ПЕЋИНЦИМА

Најбоље из
Доњег Срема
На пећиначком шеталишту, у
недељу, 14. августа, одржана је
цент ралн а
маниф ес тац ија
осмог Пећиначк ог култ урног
лета у организацији Културног
центра, под покровитељством
Општине Пећинци. Фестивал
гастрономије и народних игара
окупио је близу 300 учесника,
али и бројну публику, која је
била у прилици да током
недељног послеподнева ужива
у лепотама традиционалне сре
мачке кухиње, народне ношње,
али и песме и игре.
Манифестацији је присуство
вала председница Скупштине
Општине Пећинци Дубравк а
Ковачевић Суботички, која се
том приликом захвалила пећи
начком Културном центру на
организацији.
– Драго ми је да је наш Кул
турни центар по осми пут успео
да организује овакву једну
манифестацију. Људи пуни
енергије и ентузијазма, али и
нових идеја, сваког лета нас
изненаде нечим новим - квали
тетним програмом за све гене
рације. Наше културно лето
Александра Капрар

ја, са највећим аплаузом
публик е. Њихов наступ и
током дефилеа улицама гра
да, никог није оставио равно
душним.
– Надам се да ћу имати опет
прилику да посетим Сремску
Митровицу, у будућности.
Фестивал је сјајно организо
ван, а публика реагује одлич
но. Врло сам због тога узбу
ђен, речи су младог Роберта
Саида из Мексика.
Специјални гост је ове годи
не био Ансамбл народних ига
ра и песама Косова и Метохије
„Венац” из Грачанице, профе

вановић захвалила се свим
удружењима која су узела уче
шће на манифестацији, и тиме
су, како је рекла, обогатили про
грам, али и учврстили прија
тељства која трају годинама.
У оквиру Пећиначког култур
ног лета организована је смотра
народних песама и игара, на
којој су се представили сви чла
нови културно - уметничких дру
штава са територије пећиначке
општине. Након дефилеа цен
тралном улицом публик а је
била у прилици да ужива у игра
ма и песмама фолклорних дру
штава – ДННТ „Купиник“ из
Купинова, ДННТ „Пећинци“,
ДННТ „Искон“ из Шимановаца,
ФД „Извор Доњи Товарник“,
Певачка група „Свитац“ из Деча,
али и малим тамбурашима,
полазницима ОМШ „Теодор
Тоша Андрејевић“ у Пећинцима.
У сарадњи са Саветом месне
заједнице Пећинци и Ловачким
друштвом Пећинци, поред цен
тралне бине крчкали су се сре
мачки котлићи, а расположени
чланови шест екипа такмичили
су се и дружили током справља

Роберто Саид

сионални ансамбл који је у
петак одржао целовечерњи
концерт.
Поред састава из Србије, за
четири фестивалске вечери,
наступили су гости из Босне и
Херцеговине, Хрватске, Бугар
ске, Румуније, Мексика, Сло
веније и Грчке.
Предс тавн иц и
локалн е
самоуправе су са публиком
пратили свако фестивалско
вече, а као и ранијих година
били су постављени штандови
са сувенирима и рукотворина
ма, са мотивима града.
А. Плавшић

Фестивал је окупио близу 300 учесника и бројну публику
свакако је другачије од свих у
окружењу, јер поред садржаја за
одрасле, деца у свих 15 насеља
наше општине била су у прили
ци да погледају едук ативне
представе и на тај начин обога
те свој школски распуст, рекла
је Ковачевић Суботички.
Током августа, пећиначки КЦ
припремио је богат културно уметнички програм за све узра
сте, а директор Јован Деврња
подсетио је присутне да је циљ
ове установе пре свега ширење
како културе, тако и забаве за
све гражане пећиначке општи
не, као и константна подршка
младима у сваком сегменту
њиховог креативног рада.
Током пет сати програма на
пећиначком шеталишту окупило
се 20 удружења жена у оквиру
манифестације „Колачи наших
бака“ које организује УЖ „Сре
мица“ из Пећинаца. Председни
ца овог удружења Мара Мило

ња котлића. Председник ЛД
„Пећинци“ Небојша Гајић и
председник МЗ Пећинци Златко
Јовичић уручили су најуспешни
јима награде, а најбољи котлић
припремила је екипа „Кафаница
Жива“ из Пећинаца. Друго
место припало је екипи „Био
гас“ из Суботишта, док је треће
место освојила екипа „Дечани“
из Деча. Прве три награде за
најукуснији котлић обезбедило
је предузеће „Луки комерц“, док
је месо за кување котлића обез
бедила Индустрија меса „Ђур
ђевић“.
Директор пећиначк ог КЦ
Јован Деврња уручио је захвал
нице за учешће представници
ма културно-уметничких дру
штава и учесницима централне
манифестације, док су чланице
УЖ „Сремица“ за све учеснике и
посетиоце припремиле 500
топлих и миришљавих сремач
ких кифлица. 
С. Ђ.
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ВЕОМА ТЕШКА ПОЉОПРИВРЕДНА ГОДИНА

Суша узима данак

Сунцокрет је биљна врста која је, од тих јарих усева,
најотпорнија на овако лоше временске услове и ту ће
бити најмање смањење приноса. Соја је најосетљивија и
ту ће очекујемо подбачај приноса бити и највећи. Слич
на ситуација је и са кукурузом, каже Горан Дробњак

Ово је веома тешка пољопривредна
година, сложни су пољопривредни произ
вођачи и стручњаци. У појединим делови
ма Срема ове године пало је око 200
литара кише по квадратном метру мање у
односу на вишегодишњи просек, што ће
узроковати значајно смањење приноса
соје, кукуруза и сунцокрета. Због прера
ног сазревања у недостатку влаге ових
дана се очекује жетва сунцокрета и соје,
као и раних хибрида кукуруза.
Недостатак падавина ће ову годину
сврстати у ред веома тешких пољопри
вредних година која подсећа, кажу пољо
привредни стручњаци на 2000. и 2012.
годину када је суша такође узела свој
данак приносу соје, сунцокрета и кукуру
за.
– И ово је једна веома тешка пољопри
вредна година, изразито сушна и веома
топла. Када би упоредили податке на јед
ној од метеоролошких станица у близини
Руме могли би видети да је што се више
годишњег просека падавина тиче у одно

су на првих седам месеци ове године
приметно да је свега два месеца падави
на било на нивоу вишегодишњег просека.
Осталих пет месеци забележен је озби
љан недостатак падавина, што се сада на
терену и види. У том периоду, дакле у
првих седам месеци ове године имали
смо око 200 литара кише мање у односу
на вишегодишњи просек, а када сагледа
мо падавине у мају и јуну који су и најки
шовитији месеци, бележимо 100 литара
кише мање по метру квадратном, што је
веома неповољно утицало на стање соје
и кукуруза који су изузетно осетљиви на
овакве временске прилике, каже Горан
Дробњак стручни сарадник у Пољопри
вредно стручној служби у Руми.
– Овако лош биланс падавина какав је
ове године најбоље ће поднети сунцокрет
који је најотпорнији на овакве временске
услове, јер добро је познато да због коре
новог система црпи влагу и из дубљих
слојева земље. Сунцокрет је биљна врста
која је од тих јарих усева најотпорнија на

Горан Дробњак

овако лоше временске услове и ту ће
бити најмање смањење приноса. Соја је
најос етљивија и ту ће очекујемо подбачај
приноса бити и највећи, јер има њива на
којима рода скоро да и нема, тек по које
зрно у махунама. Слична ситуац
 ија је и
са кукурузом код кога се такође очекује
далеко мањи принос у односу на вишего
дишњи просек, каже Дробњак.
Високе дневне температуре у претход
ном периоду допринеле су ранијем и при
силном сазревању посебно сунцокрета па
се очекује да ће жетва те биљне врсте
почети ових дана. Веома брзо уследиће и
жетва соје, а бербу ће почети и они паори
који имају засејане ране хибриде кукуру
за, уз констатацију да ће приноси бити
значајно мањи у односу на вишегодишњи
просек.
З. М.

СУША СЕ НЕГАТИВНО ОДРАЖАВА И НА ПЧЕЛАРСТВО

И пчеле су жедне

Застој у вегетацији цветница проуз ро
кован високим температурама и недо
статком влаге се веома негативно одра
жава на развој пчелињих друштава,
првенствено на залегање зимских пчела,
које треба да развију нове генерације на
пролеће. Процес залегања зимских пче
ла, је успорен због недостатка свежег
полена који представља пчелама основ
ни извор хране и воде. Пчелари тренутно
највише брину због тога.
– Пчелама је вода неопходна да би
хранили легло. Са водом прво растварају
храну, мед који дају ларвама, а поред
тога и хране зону где се налази пчелиње
легло да би било у констатној температу
ри око 30 степени и да би могло и то пче
лиње легло да се развија, објаснио је
Љубиша Шандар, председник Удружења
пчелара „Јединство“ из Старе Пазове.
Неопходно је преконтролисати кошни
це и предузети неопходне мере за њихов
опстанак, пре свега им треба обезбедити
воду уколико у близини не постоји при
родни извор с чим се суочава велика
већина старопазовачких пчелара. Они
свакодневно у последњих 20 дана свако
дневно доносе огромне количине воде у
импровизоване појилице како би пчеле
одржали у животу.
– Доносили смо на тоне воде. Вода се
сипа у канте где се стави неки плутајући
материјал, како би пчеле могле да слећу

Љубиша Шандар

а када је најтоплији део дана, односно
када су оне најактивније, током дана се
те појилице испразне, тако да се вода
мора стално додавати, додао је Љубиша
Шандар.
Исто тако свакодневно доноси воду и
његов колега Дарко Гагрица, такође из
Старе Пазове. Не памте овакву сушу, али
сезона медобрања је завршена и задо
вољни су приносима и квалитетом меда.
– Имам око 100 кошница, а овогоди
шње паше су биле изванредне. Кренув
ши од уљане репице, преко багрема до

Дарко Гагрица

сунцокрета, све је било одлично. Имали
смо преко 40 кг по кошници, што је
сасвим солидно, рекао је Гагрица.
Август је месец када се пчелињак при
према за зиму. Проверава се да ли је
остављано меда у кошницама, следи
распоред пчелињег легла и након тога
још третирање против варое, најопасни
јег непријатеља пчела. Од адекватне
припреме кошнице за зиму увелико зави
си следећа сезона. А пчелари се на ову
жале и кажу да би било добро да свака
буде оваква. 
Зденка Кожик
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НЕВРЕМЕ НИЈЕ НАНЕЛО ШТЕТУ УСЕВИМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Испаљено 45 противградних
ракета

Иза нас је период високих температу
ра, без довољно влаге за усеве. То је
већ евидентно нанело штету усевима, о
чему смо писали у више наврата. У
међувремену догодио се преокрет, па је
територију Сремске Митровице је захва
тил о снажно невреме. Митровачк а
Градска управа за пољопривреду, са
сарадницима, редовно је на терену,
како би се прикупили подаци о стању
усева и евентуалној прогнози о прино
сима.
– Због дужег периода високих темпе
ратура и врућина су се створили усло
ви, да када почне олуја, појаве се и
градоносни облаци. Самим тим и могућ
ност да се нанесе штета усевима. На
сву срећу то овога пута није био случај.
Дошло је до пада температуре, било је
падавина, са нешто мало леда у ката
старским општинама Раденковић и
Лаћарак. Наши људи су били на терену,
проверили каква је ситуац
 ија и добили
смо сазнања да је лед био краткотра
јан, ситан и да штете на усевима нема.
Усеви су сада у таквој фази, да овакве
појаве њима не могу нанети штету.
Јачег ветра није било, да би оборило
биљке. Скоро све наше противградне
станице су у том тренутку дејствовале,
чак и у суседним локалним самоуправа.
Само на територији Митровице је испа
љено 45 противградних ракета. Аутома
тика и електроника су се овог пута
показали како треба, изјавио је Влади
мир Настовић в. д. начелника Градске

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“
УКЛОНИЛО ШТЕТУ
ПОСЛЕ НЕВРЕМЕНА

Олуја ломила
гране и дрвеће
Прошле седмице је подручје Срем
ске Митровице захватило невреме,
које је нанело материјалну штету, али
поломило гране на дрвећу на неколи
ко локација. Екипе митровачког Јавно
комуналног предузећа „Комуналије“ су
брзом интервенцијом уклониле остат
ке поломљеног дрвећа и санирали
насталу штету у граду. Олујне падави
не и јак ветар су највећи утицај имали
у насељу „КП дом“, затим у Железнич
кој улици, на Булевару Константина
Великог и у Паланци.

Владимир Настовић

управе за пољопривреду.
У току су и контроле и извиђање ситу
ације на терену, када је у питању проце
на штете од суше.
– Имамо делова где се усеви показују
добро. У добром је стању чак и соја, која
је најпроблематичнија. Има у томе уде
ла и избор сорте, као и рокови сетве.
Било је понегде влаге па су се ти усеви
одржали. На другој страни имамо и
места где ће засигурно бити смањен
принос. Прецизне податке ћемо имати
када прође комплетна жетва. Очекујемо
смањен просечан принос, а жетва ће
почети доста раније, сматра Настовић.
Препорук а Градске управе је да
пољопривредници контактирају струч
њаке приликом производње, како би
пажљиво одабрали начин обраде

земље и избегли губитке. У овако оте
жаним условима производње се то нај
боље покаже, да су спој искуства,
исправне примене агротехнике и ода
бир добрих сорти, које се сваке године
контролишу у огледима, најбоље реше
ње. Као још један од проблема надле
жни истичу и низак постотак осигурава
ња усева. На територији Сремске
Митровице мање од десет одсто пољо
привредника осигурава своје усеве, што
би се показало као корисно у моменти
ма када и исправан начин обраде
земље закаже, пред вишом силом
непредвидиве природе.  А. Плавшић

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ИРИГУ

Лицитација за 270 хектара
Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљи
шта на територији иришке општине за
2022. годину усвојен је једногласно на
седници СО Ириг, уз претходно добије
ну сагласност надлежног Министарства.
На територији иришке општине се налази
укупно око 3.700 хектара државног пољо
привредног земљишта, а од те површине
1.700 хектара је под уговорима. Ове повр
шине нису на располагању с обзиром да
су уговори потписани на дуже рокове,
углавном, од четири до 15 година.
– Једна велика измена која се разли
кује у односу на досадашње програме
је свакако иницијатива Министарства да
се неплодно земљиште, земљиште које
је под путевима или објектима, али нај
већим делом под шумом, изузме из про
грама, јер се не могу користити за пољо
привредну производњу, а такве парцеле
у иришкој општини заузимају око 700 хек
тара, рекла је Гордана Џигурски, шеф
Службе за привреду, локални и економ
ски развој.
Један део површина, а реч је о 22

хектара, је намењен за бесплатно кори
шћење за примарну пољопривредну
производњу за ССШ „Борислав Михајло
вић Михиз“ док ће се за око 270 хектара
бити спроведена лицитација за давање у
закуп.

Гордана Џигурски

За давање у закуп битан је и квалитет
земљишта. Од поменутих око 270 хекта
ра, петина је потпуно обрадива и закупци
могу да крену у примарну пољопривред
ну производњу. Такође, око 20 процената
земљишта је под ливадама и пашњаци
ма, па то земљиште сточари могу кори
стити за испашу стоке.
– Остатак земљишта је неопх одно да
се обради, како би се привело намени.
Имамо и 320 хектара земље под више
годишњим засадима које су дате у закуп
претходних 10 година, али нису испошто
ване уговорне обавезе. У договору са
Управом за пољопривредно земљиште
радиће се утврђивање фактичког стања
преко надлежне Републичке инспекције
како би установили да ли су подигнути
у складу са елаборатима који су рађе
ни приликом уговарања. Уколико не ,
раскидаћемо уговоре, тако да би имали
далеко већи фонд земљишта за заинте
ресоване закупце који би наменски кори
стили то земљиште, истакла је Гордана
Џигурски.
С. Џакула
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НОВИ ПРОГРАМ У РУМИ

Подстицање запошљавања
високообразованих Рома

Програм
„Подстицање
запошљавања високо обра
зованих Рома и Ромкиња у
јединицама локалне само
управе” се спроводи под
покровитељством Министар
ства за људска и мањинска
права и друштвени дијалог, а
у њега је укључена и румска
општина. Наиме, у Палати
Србија 9. августа је органи
зовано свечано потписивање
споразума о сарадњи са иза
браним јединицама локалне
самоуправе, а потпис на овај
споразум је ставила и Биља
на Поповић Јовановић, заме
ница председнице Општине
Рума.
Овај програм је покренуло
Министарство за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог, у сарадњи са ГИЗ-ом
и партнерима Kанцеларијом
за инклузију Рома АП Војво
дине и Удружењем ромских
студената.
Програм се реализује у
оквиру пројекта „Инклузија
Рома и других маргинализо
ваних група у Србији“, који
спроводи Немачка сарадња
у Србији.
Положај Рома је тежак,
а тешко се и запошљавају,
управо због тога што већи
на младих никада не заврши
више од основне школе.
О положају ромске наци
оналне мањине за наше
новине говоре и Пава Нова
ков Чaбриловски, председ
ница ИО Националног савета
ромске националне мањине

Потписивање уговора

Србије, као и Јелена Јовано
вић, посланица у Скупштини
АП Војводине које су при
суствовале програму „Ром
ско вече“ у оквиру Културног
лета.
Пава Новаков Чaбриловски
истиче да је Рума мултиет
ничка средина, која поштује
различитости, а културом се
разбијају предрасуде и стере
отипи.
Јелена Јовановић, посла
ница у Покрајинској скуп
штини је истакла и да се
кроз разговор са председни
цом Општине Александром
Ћирић и начелником Општин
ске управе Душаном Љуби
шићем уверила да се најзад
креће у решавање проблема
великог ромског насеља Рупе
на ободу града.

Захвалност
румској општини
Јелена Јовановић, посла
ница у Покрајинској скупшти
ни је захвалила румској
општини што улаже значајан
напор да се побољша поло
жај ромске националне зајед
нице.
– Локални акцион
 и план за
Роме се спроводи веома
успешно, а у Руми има и пре
ко 50 Рома који похађају сред
њу школу, што је велики број.
Сада се Рума укључила и у

програм запошљавања висо
кооб
 разованих Рома, што је
за похвалу. Наравно, постоје
проблеми, а један је ромско
насеље Рупе. Недавно смо
обишли то насеље и искрено
се надам да ће у будућности и
проблем стан овањ а тих
наших суграђана, који живе у
изузетно тешким условима,
бити решен. Наравно, нама је
образовањ е прио р итетн о,
каже посланица Јовановић.

Биљана Поповић Јовано
вић, заменица председни
ка Општине каже да ромска
деца треба да се школују, јер
само тако имају могућност да
се запосле, образовање је та
„карта за успех“.
– У Руми тренутно, на

жалост нема пуно образова
них Рома, али мислим да ће
их овакве акције мотивиса
ти. Наравно, не све, али је
довољно да мотивише њих
неколико за једну годину и то
је успех, каже Биљана Попо
вић Јовановић.
С. Џакула

РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Ромско вече и Зорица Брунцлик

Манифестација Културно лето је била
прилика да свој програм, своју музику и
игре, румској публици на Градском тргу
прикажу њихови суграђани, припадници
ромске националне мањине.
Овом концерту су присуствовале и
покрајинска посланица Јелена Јовано
вић и председница Извршног одбора
Националног савета ромске националне
мањине Србије Пава Новаков Чабрилов
ски које су истакле да је и овим потезом
румска општина показала да Роме
посматра као равноправни део друштва.
Биљана Поповић Јовановић, замени
ца председника Општине је истакла да је
ово први пут да су Роми добили могућ
ност да се представе на Градском тргу,

поготово што су они надалеко познати по
својој игри и песми.
Свој велики концерт пред изузетно
великим бројем окупљених гледалаца
свих узраста одржала је 12. августа јед
на од највећих звезда народне музике на
нашим просторима - Зорица Брунцлик.
Занимљив је податак да је Зорица,
иако има изузетно дугу и успешну карије
ру, први пут наступила пред румском
публиком. Наравно, у њеној пратњи је
био и супруг, познати музичар Мирољуб
Аранђеловић Кемиш.
Зорица је током свог концерта и сишла
са бине, међу публику, а на то су Румља
ни реаговали аплаузом. После концерта
Зорица је још дуго делила аутограме и

наравно, неизбежне селфије које су мно
ги желели да направе са овом великом
звездом народне музике.
На концерту, који је започела песмом
„Када би ме питали“ Зорица је извела
своје бројне хитове, али како је рекла, за
концерте на отвореном бира више своје
брже песме да би публика могла да се
опусти, игра и ужива.
Културно лето наставља са својом
разноликом понудом за све укусе, па је
тако већ дан касније одржан и концерт
једног од најпопуларнијих бендова деве
десетих „Тап011“. „Тап 011“ је већ насту
пао у Руми, али деведесетих година и
како кажу, ово им је прво гостовање у
новом веку.
С. Џакула
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И ове године бесплатни
уџбеници за све основце
Сви румски основци ће и ове
године добити бесплатне уџбе
нике што ће свакако олакшати
удар на кућне буџете родите
ља пред почетак сваке нове
школске године.
– Јавна набавка је заврше
на, јавила су се два понуђа
ча од којих је један прешао
предвиђену цену, други није
и са њим ћемо потписати уго
вор. Као и прошле и претпро
шле године уџбеници ће бити
у школама до 31. августа, тако
да сви ученици могу са новим
уџбениџима кренути у нову
школску годину, истиче Душан
Љубишић, начелник Општин
ске управе.
За ове намене локална само
управа је опредилили око 32
милион
 а динара, а бесплатне
уџбенике ће добити сви учени

ци, сем оних који по одређеним
критеријумима, уџбенике доби
ју од Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
- превасходно се то односи на
ђаке прваке.
– За све остале основце иде
набавка уџбеника на терет
општинског буџета на шта су се
наши суграђани већ и навикли.
С поносом могу да истакнем да
смо ми једна од ретких локал
них самоуправа која у потпуно
сти финансира уџбенике за све
основце, каже Љубишић.
У румској општини има око
3.700 ученика основних школа,
док је лане бесплатне уџбени
ке преко Министарства про
свете добило око 600 ученика,
дакле за све остале средства
је обезбедила локална самоу
права.
С. Џакула

Током распуста
радови у школама
Сваке године се летњи распуст у румској
општини користи за реализацију одређених
радова у школама, како би се побољшали
услови за учење и рад.
До сада је реализована набавка рачунар
ске опреме за СТШ „Миленко Брзак Уча“ а за
ову средњу школу је завршена и јавна набав
ка за комплетну санацију крова чија је вред
ност око шест милион
 а динара. Почела је и
комплетна реконструкција подручног одеље
ња ОШ „Вељко Дугошевић“ у Стејановцима
где је вредност радова око седам милион
а
динара.
Ради се и у Путинцима и Платичеву , док је
у Гимназији „Стеван Пузић“ урађена рекон
струкција санитарних чворова чија је вред
ност била три милион
 а динара.
– У плану је расписивање набавке за још
неке школе. Практично, гледали смо да све
оно што су школе исказале као потребу, поде
лимо у ову и следећу буџетску годину. То зна
чи да би крајем следеће године могли рећи
да смо успели да уђемо у сваку школу и ура
димо оно што су школе тражиле. Укупна
вредност тих радова је 80 милиона динара 40 милиона смо сада ребалансом планирали,
а преосталих 40 милиона планирамо за сле
дећу буџетску годину, рекао је начелник
Општинске управе Душан Љубишић.
За ОШ „Иво Лола Рибар“ постоји комплетан
пројекат који би требало да се финансира
преко Канцеларије за управљање јавним ула
гањима. Локална самоуправа чека одговор из
Канцеларије да ли ће се та средства и одо
брити, па зато ова градска школа није сада у
програму планираних радова.
С. Џакула

Душан Љубишић

СВЕТА ПЕТКА У ВОГЊУ

Сеоска слава
обележена скромно

Света Петка у Вогњу

Српска православна црква обеле
жила је 8. августа велики црквени
празник Свету Петку Трнову, која је
истовремено и сеоска слава у Вог
њу.
Храм Свете Петке у Вогању је
познат и по извору „Водица“ за који
се сматра да има лековиту воду.
На овај црквени празник код изво
ра се окупљају верници, посебно
жене, с обзиром да се сматра да је

ова светитељка заштитница жена.
Ујутро је у вогањској цркви служе
на света литургија којом је и почело
обележавање Свете Петке.
Ранијих година,, пре короне,
вогањска слава је била међу најпо
сећенијима, када се увече окупљао
велики број и Вогањаца и гостију из
околних места, али ове године је Св
Петка обележена скромно.
С. Џ.
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РУМА И ДОБРИНЦИ

Асфалтиране улице

Стеван Ковачевић, Душан Љубишић и Рада Кљајић

Мало румс ко насељ е
„Аеродром“ има само једну
улицу у којој живи петнаестак
породица, али је проблем
што она није била асфалти
рана, што је житељима пра
вило велике проблеме и тако
је било више од две децени
је. Житељи су указивали на
овај свој проблем и писали
петиције, тако да је овај
њихов проблем коначно
решен.
Радове на асфалтирању су
9. августа обишли Душан
Љубишић, начелник Општин
ске управе и Стеван Коваче
вић, председник СО Рума.
Претходно је пут насут са
1.000 тона туцаника, а потом

Асфалтирање у Добринцима

је и асфалтиран у дужини од
750 метара, док је коловоз
широк четири метра. Радове
је финансирала локална
самоуп
 рава.
– Почели смо да решава
мо вишедеценијске пробле
ме наших суграђана, међу
којима су и грађани из овог
насеља. Вредност ових радо
ва је око 10 милиона динара.
Просто је недопустиво да у
21. веку стамбена насеља
немају асфалт, то је основни
услов да би могло пристојно
и културно живи, рекао је
начелник Душан Љубишић.
Управо у складу са овом
изјавом, већ сутрадан су
радови на асфалтирању

настављени и у другом рум
ском насељу - „Церје“, одно
сно већини грађана познати
је као насеље „Циглана“. У
овом насељу грађани такође,
чекају да добију асфалтиран
коловоз у своје три улице
готово три деценије.
По речима Душана Љуби
шића, начелника Општинске
управе, за ово насеље је
било и одређених проблема,
јер се раније ово земљиште
водило као пољопривредно.
– Међутим, урађен је план
детаљне регулације тако да
је ово сад грађевински реон,
куће су легализоване и сте
кли су се услови да овуда
прође асфалт. Тако је и овај

вишед ецен ијс ки
проблем
решен захваљујући пре све
га, агилности локалне самоу
праве , али и упорности људи
који овде живе, каже Душан
Љубишић који је радове на
асфалтирању у насељу „Цер
је“ обишао 10. августа зајед
но са Стеваном Ковачеви
ћем, председником СО Рума.
Овде се ради о дужини
пута од 645 метара, за шта је
из буџета издвојено 7,7 мили
она динара са ПДВ - ом.
У овом насељу има око 50
домаћинстава и то су углав
ном, људи који су 1995. годи
не избегли из Хрватске и
овде подигли себи нови дом.
– Сада имамо све, пут нам

Марко Честић и Биљана Поповић Јовановић
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је свак ако најважнији, још
једино сада да средимо да
добијемо и гас. То је посебно
важно овим млађим генера
цијама које овде живе. Било
нам је мало теже зато што је
прашина лети, зими блато,
рупе...Сада би требал о
поставити и знакове за спо
рију вожњу јер је пут близу
кућа, каже један од житеља,
Рада Кљајић.
После више од три деце
није поново је асфалтира
на Фрушкогорска улица у
Добринцима.
Наиме, ову улицу су у вели
кој мери користили пољопри
вредници са својим тешким
машинама као пут у њиве,
што је допринело да коловоз
буде у заиста лошем стању.
На последњој скупштин
ској седници донет је и план
детаљне регулације Добри
наца којим се решава овај
проблем јер је, сем асфалти
рања, предвиђена и изград
ња атарског пута намењеног
за пролазак пољопривредних
машина у атар, што ће расте
ретити Фрушкогорску улицу
те врсте саобраћаја.
Биљана Поповић Јовано
вић, заменица председника
Општине обишла је 11. авгу
ста радове у Фрушкогорској
улици који су тог дана и завр
шени.
Она је подсетила да је у
Добринцима
асфалтирана
недавно и Гагићева улица,
а у Фрушкогорској се ради
коловоз у дужини од 550
метара. Вредност инвестици
је је 3,9 милиона динара, док
је извођач радова „Сремпут“.
– У овој улици има пуно
породичних кућа и деце, тако
да су људи сада задовољ
ни што смо изишли у сусрет
њиховим потребама, а то је
нама у локалној самоуп
 ра
ви и најважније, истакла је
Биљана Поповић Јовановић.
Мирко Честић, члан Саве
та МЗ Добринци каже да је
коловоз био у заиста лошем
стању и да ће његова ревита
лизација значити пуно за све
житеље ове улице у којој има
и пуно деце.
– У овој години је ово дру
га улица коју смо асфалти
рали у селу, а требало би
да се уради и плато испред
Амбуланте која се налази у
самом центру села. Тако да
смо од почетка ове године
доста урадили на побољша
њу услова живота у нашем
селу, каже Честић.
Он је најавио и изградњу
атарског пута који ће, такође,
бити асфалтиран, али је прво
потребно решити одређена
имовинска питања.
С. Џакула
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ПОЧЕЛА ГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ „ЦЕНТАР – ЈУГ“

Котларница готова
до половине октобра

Градња нове котларнице

У Руми је почетком авгу
ста започела изградња нове
гасне котларнице „Центар
- југ“, тако да је настављен
процес започет пре три годи
не, преласка и замене мазу
та као енергента, гасом. Ова
котларница се налази готово
у самом центру града, у дво
ришту зграде Румљанима
познате као „Лепа Брена“.
Пре
изградње
нових
котларница ЈП „Стамбено“ је,
за своје котларнице, користио
70 одсто мазут, а преосталих
30 процената гас.
– Изградњом котларница
„Тивол“ и „Солидарност“ то
учешће смо обрнули, па тре
нутно користимо 70 процената
гаса. Изградњом котларнице
„Центар-југ“ која би требало
да се заврши до 15. октобра и
почетка грејне сезоне, учешће
гаса још повећавамо. Оста
је једна мазутна котларница,
а то је котларница иза Дома
здравља коју ћемо решавати
следеће године, каже Душан
Љубишић, начелник Општин
ске управе.
Када је отварана котлар
ница „Солидарност“ указано
је на могућност да се и Дом
здравља једним топловодом
повеже на ову котларницу и
тако реши своје проблеме са
грејањем. Љубишић каже да
је за овај посао расписана јав
на набавка која би требало да
се заврши крајем августа, те
да се после избора извођача
крене са радовима.
– Очекујемо да и топловод
буде завршен до почетка греј
не сезоне, тим пре што смо

Живан Михајловић

прошле године имали про
блем у Дому здравља, јер је
њихова мазутна котларница
стара 40 година. Није рекон
струисана, нити је улагано у
њу, а оставићемо је као тех
ничку резерву. То значи да ће
и она бити реконструисана,
рекао је Душан Љубишић.
У румском Дому здравља
има 9.000 квадратних метара
површине за грејање и толико
нових квадрата ЈП „Стамбе
но“ добија за наплату.
Са друге стране, ова здрав
ствена установа ће добити
сигурно и квалитетно грејање.
Око нове котларнице чија
је градња започела налази
се углавном, пословно-стам
бени простор, те се послов
ни простор грејао на мазут, а
само мањи део станова је био
прикључен на ову котларницу
која је саграђена давне 1972.
године.
– С обзиром на проблеме
које имамо са мазутом, како

код набавке, тако и процеса
сагоревања, имајући у виду
заштиту животне средине,
општина је одлучила са се и
овај део гасификује. Према
законским прописима, пошто
се у ову котларницу не може
увести гас, одлучено је да
се изгради нова. Тако се за
цео сектор прави јединствен
погон на гас и на њега ће
бити повезана и мала гасна
котларница на коју су прикљу
чене две зграде у Железнич
кој улици. Тако ћемо имати
решен и проблем противпо
жарне безбедности, јер ћемо
имати сигурнији систем, исти
че Живан Михајловић, дипло
мирани машински инжењер и
руководилац сектора грејања
у ЈП „Стамбено“.
Тако ће се градити и нови
топловод који ће повезати
ову котларницу и постојећи
топловод према Прекршајном
суду, а цео сектор ће моћи да
се греје на два енергента, јер
се стара мазутна котларница
неће гасити, што је у скла
ду са законским одредба
ма. Имајући у виду актуелну
ситуацију у свету везану за
гориво, битно је да у сваком
моменту постоји алтернатива
за енергенте.
На дистрибутивни систем
ЈП „Стамбено“ прикључено је
1.850 станова што чини пети
ну домаћинстава у граду, а на
даљинско грејање су прикљу
чена и јавна предузећа и уста
нове, као и пословни објекти
са површином преко 20.000
квадратних метара.
С. Џакула
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Ученике са Косова и Метохије у хотелу „Лепенски вир“ обишао је председник општине Пећинци Синиша Ђокић

И ОВЕ ГОДИНЕ БЕСПЛАТАН БОРАВАК У ХОТЕЛУ „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ ЗА 53 УЧЕНИКА
И ДВА НАСТАВНИКА ОМОГУЋИЛО ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛУКИ КОМЕРЦ“

Одмор за ученике
са Косова и Метохије

Овде нам је заиста лепо, хотел је супер, а особље је дивно према нама. Имамо раз
не активности у оквиру хотела, а обилазимо и локалне знаменитости. Што је најва
жније дружимо се и сви смо јако задовољни што смо имали прилику да дођемо овде,
рекла је ученица средње медицинске школе Дара Антосијевић, која се захвалила
предузећу „Луки комерц“, Општини Пећинци и свима осталима који су омогућили
овај одмор
Ученици из општине Лепосавић са
Косова и Метохије другу годину заредом
бораве на бесплатном седмодневном
одмору у хотелу „Лепенски вир“ у Доњем
Милановцу. И ове године бесплатан
боравак за 53 ученика и два наставника
је омогућило предузеће „Луки комерц“,
у чијем саставу послује и хотел Лепен
ски вир.
Ученике из јужне српске покрајине је
14. августа посетио председник општине
Пећинци Синиша Ђокић, који им је том
приликом у име пећиначке локалне
самоуправе уручио поклон пакете, а у
сваком пакету су тренерка и две маји
це.
– Општина Пећинци је већ годинама
присутна на Косову и Метохији и колико
год је у могућности помаже наш народ, а
посебно децу која подносе највећи терет
ситуације у којој се српски народ налази
у јужној српској покрајини. Подржали
смо обнову православног храма у селу
Каменица у општини Лепосавић, а уче
ницима из ове општине смо у више
наврата донирали лаптоп рачунаре.
Тренутно и стипендирамо седам учени
ка без једног или без оба родитеља.
Чинимо све што можемо да овој деци
олакшамо детињство и услове за шко
ловање, јер сматрамо да поред свега
што предуз има држава Србија, и локал
не самоуправе имају моралну обавезу

да помогну опстанак нашег народа на
Косову и Метохији, поручио је председ
ник Ђокић и додао да је поносан што
једно предузеће из општине Пећинци
показује овако висок ниво хуманости и
друштвене одговорности.
Током одмора ученицима су на распо
лагању сви додатни садржаји хотела
„Лепенски вир“, укључујући спортске
терене и базен, а на организованим
излетима деца имају прилику да се упо
знају са знаменитостима овог краја.
Излете са ученике са КиМ бесплатно
организује Општина Мајданпек, док је
превоз обезбедила Општина Лепосавић.
Како нам је рекла Дара Антосијевић,
ђак генерације у основној школи, а сада
ученица трећег разреда медицинске
школе са просеком 5,00, драго јој је што
је имала прилику да посети овај крај
Србије.
– Овде нам је заиста лепо, хотел је
супер, а особље је дивно према нама.
Имамо разне активности у оквиру хоте
ла, а обилазимо и локалне знаменито
сти. Што је најважније дружимо се и сви
смо јако задовољни што смо имали при
лику да дођемо овде, рекла нам је Дара,
која се захвалила предузећу „Луки
комерц“, Општини Пећинци и свима
осталима који су омогућили овај одмор.
Ученике је посетио и хуманитарац из
Општине Лепосавић Миодраг Радовано

вић, који је том приликом истакао да
деци пуно значи што бар на недељу
дана могу да буду потпуно опуштена и
мирна.
– Ситуац
 ија на Косову и Метохији се
стално усложњава и за Србе предста
вља сталну борбу за живот, а то траје од
бомбардовања 1999. године. Одлазак
наше деце у мирне крајеве, где могу да
се опусте и друже, и да бар на недељу
дана живе као сви остали њихови
вршњаци у Србији, пуно им значи. Срби
у јужној српској покрајини су прва линија
одбране наших национ
 алних интереса.
Слога нашег народа на Косову и Мето
хији и подршка људи као што су пред
седник Синиша Ђокић и господин Мило
рад Пантић, и кроз финансијску подр
шку, али и кроз физичко присуство у
нашој средини, дају нам ветар у леђа да
останемо и опстанемо и да будемо своји
на своме. Трудићемо се да не изневери
мо поверење државе Србије, нашег
председника Александра Вучића и ових
дивних људи који нас практично свако
дневно подржавају, изјавио је Радовано
вић.
Он је донео и слику обновљеног пра
вославног храма у Каменици, која ће
бити уручена директору предуз ећа „Луки
комерц“ Милораду Пантићу, у знак
захвалности за личне донације за обно
ву храма.
Д. С.
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ЗАТВОРЕНА 13. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА КУПИНОВО

Природа и традиција
– моћна инспирација уметника

Затварање ликовне колоније у Купинову

У недељу 7. августа увече, званично је
затворена 13. Ликовна колонија Купино
во у организацији Удружења за културни
развој „Колонија Купиново“, под покро
витељством Општине Пећинци. Током
пет дана трајања колоније, 14 сликара и
вајара из читаве Србије и иностранства,
свој поглед на лепоту Купинова и богат
ство културно-историјске традиције овог
места преточили су у слике и скулптуре
и тако обогатили своје стваралачко иску
ство и уметничку колекцију Удружења
“Колонија Купиново” и Општине Пећин
ци.
На завршној вечери колоније, поздра
вљајући уметнике који су на колонији
учествовали, председница Скупштине
општине Пећинци Дубравка Ковачевић
Суботички захвалила се учесницима и
организаторима ове лепе манифестаци
је.
– И овога пута сте успели да нам пре
несете део раскошног талента, преточен
у ове предивне слике. Надам се да вам
је боравак овде био пријатан, да сте има
ли лепо дружење и успешан рад и стекли

нове пријатеље, да сте заволели Купино
во, можда не толико и на такав начин као
ми овдашњи, али да сте га ипак заволе
ли. Надам се да ћете нам доћи поново
и да ћете своје позитивне утиске прено
сити и управо ви бити промотери овог
чаробног места тако што ћете кроз своје
приче пријатељима и познаницима доча
рати како је овде, и да ће и они пожеле
ти да једнога дана дођу и виде где се то
тако лепо борави. Желим вам успешан
даљи рад и желим вам, наравно, да
поново дођете овде, рекла је председ
ница Ковачевић Суботички уметницима.
У име Удружења за културни развој
„Колонија Купиново“ учесницима Коло
није и посетиоцима се обратио председ
ник Удружења Богољуб Бастајић, који је
рекао да је манифестација протекла она
ко како је и замишљено – уз успешан и
креативан рад, лепо дружење и упозна
вање лепота и традиције Купинова.
– Последњи дан ове лепе манифеста
ције протекао је помало у сенци Сабора
Мајке Ангелине поводом обнове храма
Свете Тројице, али мислим да тиме нико

Спој традиције, историје и културе
Са уметницима је последњег дана
Колоније био и председник Савета
Месне заједнице Перица Одобашић,
који је оценио да Купиново својим поло
жајем, лепотом, историјом и традицијом
заслужује тако значајну културну мани
фестацију.
– Ова 13. по реду колонија је наставак
наших напора да очувамо Купиново и
да га лоцирамо не само на историјској и
географској, већ и на културној мапи

како Војводе и Србије, тако и света.
Сликари ће томе свакако допринети, а
ове године имали смо и вајара који је
оставио скулптуру Мајке Ангелине.
Колонијом су традиција, историја и кул
тура направиле чаробни спој у етно
кући у Купинову, подно средњовековног
града Купиника, а ми се увек радо ода
зивамо позиву да будемо домаћин ова
ко лепим манифестацијама, рекао нам
је Одобашић.

није ускраћен, напротив – и учесници и
посетиоц
 и Колоније су могли додатно да
оплемене своје утиске о Купинову и уве
ре се у богатство и лепоту овог места,
рекао је Бастајић.
А о томе какви су домаћини Купинци,
сликар Константин Гушић из Врдника
имао је речи хвале.
– Идем само на колоније које су одлич
но организоване, где су добри услови
рада и инспиративан амбијент, а коло
нија у Купинову је управо таква. Поврх
тога, домаћини су изузетно гостољубиви
и право је задовољство дружити се са
њима, тако да ћу сигурно поново вео
ма радо доћи. Иначе, сликао сам нову
цркву из две позиције, премда је читаво
окружење веома инспиративно, богато
мотивима и пејзажима који просто маме
уметника да започну нову слику, казао је
Гушић.
Јасмина Пајовић из Зајечара увек радо
долази на колонију у Купиново – каже
да више не броји године и не зна тачно
колико пута је била, али зна да је сваке
године чека неко ново изненађење, леп
ше и величанственије од претходних.
– Ове године то изненађење био је
Сабор Мајке Ангелине – заиста величан
ствено сабрање. Наравно, били смо и
на регати и све је заиста предивно. Када
падне вече и амбијент више није за сли
кање, дружимо се уз свирку на гитари
једног колеге, тако да је дословно сваки
тренутак у Купинову био на диван начин
испуњен, изјавила је Пајовић.
На овогодишњој Колонији је био и
професор Ликовне академије из Софи
је Пламен Валчев, што је Колонији дало
међународни карактер.

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

С. Ђ.
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (15) БЕЛОСЛАВА, ЖЕНА КРАЉА ВЛАДИСЛАВА

До смрти остала уз свог мужа
Пише: др Снежана Булат

Брак са Бугаркињом Белославом
обезбедио је Владиславу престо,
али и друге повластице. Она која се
сматра најзначајнијом у српском
народу јесте пренос моштију архие
пископа Саве у српску земљу. Пре
нос моштију светог Саве, један је од
празника српске православне цркве
који је посвећен архиепископу

Љ

уба краља Влади
слава, Белослава,
била је кћер Јована
Асена, цара бугарског. Био
граф светог Саве, Теодосије,
казује да је архиепископ
Сава венчао Белославу и
Владислава. „А свети архие
пископ краљевством и моли
твама венча свог синовца
реченога Владислава, мада
је незаконито и разбојнички
уграбио власт, али је судио
да је то по Божјој вољи. И
доведе му невесту, кћер
цара загорскога, званога
Асена, и обоје благословом
утврди. Краљ Владислав
тада узе и благослов од све
тога архиепископа и поче
зидати манастир у месту које
се зове Милешева“.
Насилничко отимање вла
сти односи се на причу о два
брата супарника, Радослава,
сина грчке принцезе, васпи
таног у духу грчке културе,
човека филозофске приро
де, који и није имао ни жеље
ни спремности да буде вла
дар војник и младог, бујног,
проницљивог Владислава.
Белослава је у овом случа
ју била поштеђена. Теодоси
је Белославу није осликао
негативно, као Радославље
ву Ану, кћерку епирског вла
дара Теодора I Анђела Дуке
Комнина. „Јер благочастиви
Радослав краљ у свему нај
пре благопохвалан и изван
редан, постаде пок оран
жени, од које и би повређен
умом. Властела је негодова
ла због неурачунљивости
ума његова и одступила од
њега и приступила млађем
брату његову Владиславу, те
међу браћом настаде мржња
и гоњење због горке славе

краљевства“.
Међутим, важно је истаћи
да Доментијан на посве дру
гачији начин посматра Вла
дислављев долазак на пре
сто. „Када је Преос
 већени
пребио многа лета са благо
верним краљем Радосла
вом, а Господ царевао у
векове и још над нама, изво
ли се господу и попусти мла
ђем брату његовом, Влади
славу, и примивши силу и
крепост истога цара небе
снога, који царује у векове, и
лиши земље старијега бра
та, и узе престо оца свога
кир Стефана краља“.
Било како било, са сигур
ношћу се може тврдити, да
су на смену престола, утица
ли управо очеви Радосла
вљеве и Владислављеве
жене. Наиме, 1230. године
долази до оштрих сукобља
вања између Јована Асена и
Теодора I. У том сукобу, Тео
дор I ће бити поражен и
ослепљен, а бугарски цар ће
постати најмоћнији владар
на Балканском полуострву.
Према Мандићевим речи
ма, „Теодор, изгубио је живот
1230. године у борби са Буга
рима, па су ови од тада, на
челу са царем Асеном II,
имали великог утицаја на
политику целог Балкана, па и
Србије. Владислав је већ
тада, или нешто касније
постао Асенов зет“. Победа
цара Асена над Теодором
биће довољна да се уздрма
Радислављев положај. Како
истиче Ћоровић, „и доиста,
највећи део Теодорове држа
ве дошао је под непосредну
власт Асенову; у Солуну
само, с Тесалијом и Епиром,
остао је на власти Асенов

Српски краљ Стефан Владислав

зет Манојло. Српски принц
Владислав, други син Стева
на Првовенчаног, постаде
исто зет Асенов. Он је, наско
ро по паду Теодоровом са
осталим незадовољницима у
Србији почео борбу против
Радослава. Радослав се
држао једно време, али је
пред моћнијим братом морао
најпосле да побегне из Срби
је, крајем 1233. године“.
Према српским Летописи
ма, „умро је краљ Владислав
без деце“. Међутим, како
каже Руварац „по Троношцу,
родила му је Бугаркиња дво
је деце. Из листина сазнаје
мо да је краљ Владислав
имао не само кћер удату за
неког кнеза Ђуру, но да је и
сина имао, Дешу (Тешу)
жупана“.
Брак са Бугаркињом Бело
славом обезбедио је Влади
славу престо, али и друге
повластице. Она која се сма
тра најзначајнијом у српском
народу јесте пренос моштију
архиепископа Саве у српску

земљу. Пренос моштију све
тог Саве, један је од празни
ка српске православне цркве
који је посвећен архиеписко
пу. О овом догађају опширно
казује Доментијан у Животу
светога Саве.
акон изненадне боле
сти, свети Сава је пре
минуо у земљи Бело
славинога оца. „И би јављено
цару за успеније Преосвеће
нога да заповеда где да се
сахране његове свете мошти.
А цар чувши за представља
ње светога прослави Бога
који му је послао света мужа
да благослови и дом и град
његов и заповеди да дође
патријарх са часним игумани
ма и са преподобним оцима
и да тако са великом чашћу
сахране мошти Преосвеће
нога у рукотворном му мана
стиру у Дому светих Четрде
сет Мученика“.
Краљ Владислав, поћи ће
код свог таста како би измо
лио пренос стричевих мошти
ју. „И када су они дошли до
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Радови у Гимназији
и школи у Бешки

Манастир Милешева

града Трнова, пође господин
наш богољубиви краљ Вла
дислав ка тасту благоверном
цару Калојовану Асену, и са
љубављу и са великом чашћу
прими га цар. А овај хросто
љубиви краљ Владислав
приступивши цару, молио је
да Преос
 већенога пренесе у
своје отачаство а цар чувши
то, веома му беше тешко, и
уместо љубави, веома се
ожалости, не хотећи одпусти
ти Преосвећенога из свога
града (...) И била је велика
распра и многа узбуна због
овога, а овај богољубац краљ
неослабно је стајао и много
молио цара: ‘О богољупче и
оче мој, цару, прими прозбу
моју, и дај ми Преос
 већенога
господина и учитеља и про
светитеља отачаства мојега,
и не врати ме празна у отача
ство моје, и не лиши ме
добре наде и топлога заступ
ника и брзога помоћника ота
частва нашега и не затвори
своје љубазне утробе од
чеда свога, дај ми да се наси
тим добромирисних моштију
мога Преосвећенога господи
на, многољубим их срцу
моме који се у туђини сасвим
одрекао странога света, који
се по заповести господњој од
света отуђио, и који се добро
му Богу достојно присвојио“.
Царево биће, обузимале
су тескобе, те „рано призвав
ши свога зета краља Влади
слава, и мада бољари и гра
ђани његови нису вољели,
заповеди му да узме Прео
свећенога и са радошћу иза
шавши од цара рече изабра
нима својим заповест царе
ву“. Године 1237. мошти све
тог Саве, пренете су у мана

стир Милешеву, задужбину
краља Владислава.
Белославин отац, изгубио
је живот 1241. године, а она
и њен муж били су владари
Србије до 1243. Дакле, краљ
Владислав није дуго издр
жао на власти после смрти
свога таста и заштитник а,
бугарског краља. Две године
доцније, Владислав је морао
да падне и преда краљевску
власт свом најмлађем брату
Урошу, трећем сину Стефана
Првовенчаног. Судбина је
поновљена. Владиславу се
догодило исто што и њего
вом старијем брату Радосла
ву, после пораза цара Теодо
ра.
Последње помињање кра
љице Белославе у вези је са
дворском библиотеком. Како
каже Кашанин, краљица
Белослава, жена свргнутог
краља Владислава, са сво
јим сином жупаном Десом,
пренела је у ковчезима на
чување у Дубровник своје
благо – двадесет икона у
сребрном окову, тридесет
рукописних књига, четири
јеванђеља са златним и сре
брним рељефима на корица
ма, огледала, свилену ткани
ну на којој је златним концем
извезена фигура Исуса Хри
ста са ученицима и прозор
ске завесе извезене свилом.
Белослава, бугарска принце
за, мирно је напустила трон.
Ни тешка, немирна времени
ма, нису спречила Белосла
ву да, за разлику од неверне
Ане, до смрти остане уз свог
мужа.
У следећем броју:
Јефимија, жена краља
Угљеше Мрњавчевића

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

Радови у школи у Бешки

У инђијској Гимназији у току
су радови на комплетној
реконструкцији мокрих чворо
ва и санитарних инсталација.
Како су истакли надлежни, од
изградње објекта давне 1966.
године до данас, тоалети нису
реконструисани. Радовима је
предвиђено санирање осам
тоалета, од приземља до тре
ћег спрата. Вредност инвести
ције коју финансира Општина
Инђија износи 1,4 милион
динара.
Поред радова у Гимназији, у
току је постављање енергет
ски ефик асног осветљења,
антиклизних плочица и адап
тација простора за школску
библиотеку у Основној школи
„Браћа Груловић“ у Бешки.

Пројекат штедљиве расвете
вредан је 3,4 милиона динара
и реализује се у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом
за енергетику, грађевинарство
и саобраћај који учествује са
80 одсто средстава а остатак
финансира Општина Инђија.
На првом спрату школе
биће замењене старе и небе
збедне плочице новим. Поме
нуте радове финанс ир а
Општина Инђија а њихова
вредност је 1,1 милион дина
ра. Локална самоуправа,
такође, је уложила 1,64 мили
она динара за адаптацију
помоћне просторије површи
не 36 квадрата у којој ће се
налазити школска библиоте
ка.
М. Ђ.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Задовољни бројем
посетилаца
Кроз капије Градског базена
у Инђији од почетка купали
шне сезоне прошло је око 50
хиљада посетилаца, потврди
ли су представници Установе
Спортски центар. Надлежни
су задовољни досадашњом
посетом, иако су временске
прилике у претходних неколи
ко дана утицале на број купа
ча.
Директор Установе Спорт
ски центар Илија Трбовић
истиче да уколико временске
прилике буду повољније у
наредном периоду, постоји
могућност да се премаши, до
сада, рекордан број од 64
хиљаде посета омиљеном
инђијском купалишту у једној
сезони.
– Сезона на базену протиче
у најбољем реду, нисмо има
ли никаквих проблема у функ

ционисању. Педесет хиљада
посетилаца имали смо до
сада и никаквих проблема
није било, у виду повреда или
неких озбиљнијих ствари,
објаснио је Трбовић.
Директор Установе Спорт
ски центар додао је и да су у
току радови на припреми
спортске хале пред предсто
јећу сезону.
– Током јула хала не ради
јер је припремамо за такми
чарске сезоне наших клубова.
С обзиром да нам предстоје и
међународне утакмице, мора
ли смо извршимо комплетан
ремонт расвете да би задово
љили услове такмичења.
Такође смо реконструисали
санитарне чворове али и
окречили зидове из сопстве
них средстава, рекао је Трбо
вић.
М. Ђ.
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КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ? (8)

Ушколовавање диеце

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
Прогласом број 360 од 5.
септембра 1881. године од
родитеља и старатеља деце
рођене 1875. године тражи се
да безусловно доведу децу
на „ушколовавање“ за Пучку
школу у општинском уреду.
Онима који не доведу децу на
наставу запрећено је плаћа
њем новчане казне. У другим
сличним објавама родитељи
се упозоравају да ће платити
казну за сваки пут кад дете
изостане из редовне школе.
„Ушколовавање диеце за
Пучку школу предузет ће се
овде код обћинског уреда
дне. 12 и 13. септембра и ти
прије подне у 7. сати а после
подне у 2 сата сваки тај дан.
На године 1875. рођене дие
це  се позивају те дане без
изговорно доћи, односно
имади их родитељи или
тутори повести; да дођу и
она диеца која су већ школу
полазили, морају доћи на
уређене дане на поновно
ушколовавање. Тко пропу
сти своје дете довести, био
тутор, родитељ или други
сродник, платити ће глобу
од 10 форинти“
Прогласом број 397 од 25.
септембра 1881. године пози
вају се грађани, порески
обвезници који имају одгова
рајући порески дуг да исти

Објава о почетку рада Градског већа и Поглаварства

измире јер ће у противном
бити примењен закон којим
се дужнику одузима имовина
и продаје јавним путем. У
Прогласној књизи из 1881.
године ово је прва објава која
је оверена печатима изабра
ног Градског поглаварства у
Митровици.
„Сви овдашњи грађани и
они који у овој обћини порез

плаћају, позивају се да њихов
дугујући порез што пре овом
Поглаварству донети изво
лу, јер у противном случају
мораће се проти истих по
закону поступати а то да ће
им се запљените ствари
путем јавне дражбе прода
ти морати; Стога ово
Поглаварство са овим до
свеобћег знања прогласује,

да не би морало по закону
уредовати.“
У прогласу број 62 од 22.
децембра 1881. године оба
вештавају се грађани да ће
се подела ограничених коли
чина соли за годину дана
вршити до 20. децембра у
преподневним часовима код
Краљевске соларе, после
чега није могуће добити
лимитиране количине соли..
„Даје се на знање овда
шњим становницима да ће
се лимитна сол за ову годи
ну само до 20 овог месеца
код овдашње Краљевске
соларе издавати и то само
до подне, ко после тога дана
дође неће више добити.“
Градско поглаварство у
Митровици у Објави датој у
Прогласној књизи 9. новем
бра 1881. године прилаже
аутентичан службени доку
мент који је означио звани
чан почетак рада Градског
већа и Градског поглавар
ства у данашњој Сремској
Митровици. Ови органи фор
мирани су након првих избо
ра за Градско заступство
(скупштину) августа 1881.
године. За градског начелни
ка (првог градоначелник а
Митровице) у новембру исте
године биће изабран Ћира
Милекић.

„БЕШКА ФЕСТ“ БИЋЕ ОДРЖАН 2. И 3. СЕПТЕМБРА

Десети пут у војвођанско – баварској атмосфери

Манифестација „Бешка фест“ биће
одржана 2. и 3. септембра по десети,
јубиларни пут на терену за мале спорто
ве у центру Бешке. Као и сваке године,
у специфичној војвођанско - баварској
атмосфери биће организовани Гастро
фест, Етно фестивал и богат културноуметнички и забавно - музички програм.
Како су истакли представници Туристич
ке организације општине Инђија музички
део програма много је богатији, како то
доликује јубилеју. И ове године, публици

ће се представити група из Баварске али
и, између осталог, и Ивана Петерс, Тијана
Дапчевић са великим тамбурашким орке
стром „Романса“ али и Прљави инспек
тор Блажа и кљунови. Поп рок концерте
употпуниће богата гастрономска понуда.
Манифестација „Бешка фест“ реализује
се у сарадњи са партнерском општином
Карлсхулд из Баварске у циљу презен
товања и афирмације традиције, обича
ја, културе и гастрономије Војводине и
Баварске, као и њиховог дугогодишњег

прожимања на овим просторима.
Организатори „Бешка феста“ су Тури
стичка организација општине Инђија и
Завичајно друштво „Стара Бешка“, суор
ганизатори КУД „Бранко Радичевић“,
Месна заједница Бешка и Друштво за
неговање духовне културе и традици
је „Етноарт“ из Инђије, а покровитељи
Општина Инђија и Покрајински секрета
ријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
М. Ђ.
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ДА ЛИ ЈЕ ПРАВО НА АБОРТУС ЖЕНСКО ИЛИ ЉУДСКО ПРАВО?

Можете ми рећи да сам из земље
трећег света, али моја држава
ми даје више права него што ће
ваш први свет икад дати

Ш

та је проблем да у устав тачно,
таксативно наведете шта су
људска права и шта људска
права крши? Нека људска права се
подразумевају (право на воду, храну и
ваздух) али то не значи да се не иде у
време њиховог кршења. Има оних
људских права за која је процењено
да могу бити кршена и наведена су у
уставима. У уставу Републике Србије
тачно је наведено да свако има право
на живот, право на неповредивост ста
на, право на неповредивост писма,
бирачко право, право окупљања и
удруживања. Устав Србије је један од
ретких који забрањује ропство, то је
чак било регулисано и Сретењским
уставом када је у Србији (међу првим
земљама Европе) укинут феудализам.
Постоји уставно, постоји и обичајно
право. Обичајно право се законодав
ним оквирима уводи у правни систем,
уколико су ти обичаји на уставу бази
рани. Срби су народ који са обичајима
живи и као обреде их спроводи, по
рођењу, по крштењу, по венчању, по
смрти. Ми смо народ који и даље
пагански једе на гробљима, који се
опија када се крсти, али смо земља и
колико-толико уређен систем када су у
питању људска и уставна права. Да, и
она се некад крше, али транзиција је
болно доба одрастања, одлучићемо
се.
И са свим тим правима, уставом и
законима, неко каже да је Србија
земља такозваног трећег света. Ето,
имамо универзално здравствено оси
гурање и онда неко хиљадама киломе
тара далеко каже, ви треба да прихва
тите наше вредности. А те вредности
које потичу из навика и обичаја народа
кажу, нећу да плаћам здравствено
осигурање, ако треба да се лечим,
платићу. Онда када треба да се лечи
нема пара, јер је здравство у тој земљи
корпоративна грана која јури за про
фитом. Изгледа да није само у нас
Срба план Б „ваљда неће“, па као и
све друго и ту смо навику увезли. Да,
није наш здравствени систем сканди
навски, па да је савршен, али и уз све
везе, бабе и стричеве, ипак можете да
добијете здравствену негу. Замислите
у током најжешћих таласа вируса
корона, свако снимање и свако тести
рање морали да платите на пар хиља
да или десетина хиљада динара. Е, у

тој сређеној земљи са свим правима,
морали сте. А шта та сређена земља
ради са својим правом.
Као једна земља чији се обичаји
заснивају на представи и шоубизнису,
Сједињене Америчке Државе свој
правни систем заснивају на две стоти
не и педесет година старом уставу. То
јесте импозантно, када узмемо у обзир
да је наш тренутни устав стар тек
шеснаест година (Амери, немојте да
се љутите, али поменућемо Мироса
вљево јеванђеље и Душанов законик).
Американци из Сједињених Држава
имају устав који је мењан тек са неко
лико амандмана и све то заједно,
изнад је Бога. Међутим, они своје оби
чаје и систем нису регулисали тран
сформацијом обичајног права у закон

Абортус је право и меди
цинско средство за пре
кид трудноће и шта год
мислили, не можете имати
став о томе док се не деси
вама. Млади Американци
све мање желе децу, јер
их породица дословно
води у дужничко ропство.
Зашто млади Срби не
рађају децу, ево не знам
да одговорим као пред
ставник генерације
ски систем и много законских окрива
регулисано је судским одлукама. Сад
мислите, па шта, има ли у нормалној
држави шта више и значајније од суд
ске власти? Нема, у праву сте. Када је
Трамп забранио боравак мигрантима,
један ситан судија из неке уличице у
Њујорку ставио је председникову
одлуку ван снаге. Међутим, свак а
одлука суда, па и Врховног суда може
поново и поново да буде преиначена.
Да, то је нешто као што је процес реха
билитације код нас у ком позитивна
пресуда каже да против одређеног
судски поступак никада није вођен (не,
нећемо причати о Николи Калабићу
данас).
Врховни суд Сједињених Америчких
Држава је после мало више од педе

сет година укинуо своју пресуду којом
се на савезном нивоу дозволио абор
тус. Абортус је био строго забрањена
ствар у САД, жене су умирале на
кухињским столовима приучених вида
ра. Тада је Врховни суд донео пресуду
против државе Тексас којом је њихов
закон о забрани абортуса стављен ван
снаге, чиме су слични закони у свим
савезним државама укинути. Зашто
сада? Зато што је упркос свим техно
лошким достигнућима дигиталног
доба, они не уносе своје обичаје у
правни систем, већ се држе речи девет
људи, који се по природи живота сме
њују, па нових девет људи каже не!
Наравно, тих девет људи бирају пред
седници из својих партијских редова,
те је стицајем околности у доба демо
кратског председника, шест републи
канских судија, међу којима су жене
рекло нешто као: „абортус као женско
право није људско право“.
бортус је право и медицинско
средство за прекид трудноће и
шта год мислили, не можете
имати став о томе док се не деси
вама. Млади Американци све мање
желе децу, јер их породица дословно
води у дужничко ропство. Зашто мла
ди Срби не рађају децу, ево не знам да
одговорим као представник генераци
је. У Америци су се као из најмрачни
јих прича и као у доба „велике депре
сије“ појавиле кутије за напуштање
нежењене деце. Хилари Клинтон је
1995. рекла „Женска права су људска
права“ а сложили се или не, нико не
може жени да оспори или да је натера
на абортус, јер пре свега, право на
живот експлицитно значи да је свако
власник свог тела. Није Америка најго
ра, у Европи по мисли напредној,
Пољска такође забрањује прекид
трудноће на бази контроле рађања, а
закон је прилично екстреман, у Хрват
ској је жена имала правну битку да
уклони плод који је оболео. Да морамо
да подржимо право и нисмо земља
трећег света је смо много мањи од вас,
живели смо у социјализму који нас је
научио каквој-таквој социјалној прав
ди. Не ради се овде само о абортусу,
ради се о толико често копираном
систему узиманом за пример, који
сада својим грађанима угрожава нека
права која им је на једвите јаде и одо
брио. 
Читанка
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АК „СИРМИУМ“

Пет медаља у Ћурији

Најмлађи атлетичари „Сирми
ума“ освојили су прошлог викен
да нових пет медаља, овог пута у
Ћуприји, чувеном атлетском гра
ду који је познат по великим шам
пионима. Нађа Вуковић освојила
је злато и лични рекорд у трци са
препонама и сребро у трци на 60
метара.
Дејан Мојсин је вортекс бацио
49,82 метра, освојио злато и поно
во одушевио. У скоку у даљ поно
во је скочио преко 4 метра (4,12),
довољно за бронзу. Александар
Аца Радовановић поново је осво
јио медаљу и то бронзану у дво
боју.
Огњен Тубић је био на корак до
медаље у скоку у даљ. Као годи
ну дана млађи такмичар освојио је
четврто место.
Тренер Горан Павловић истиче
да је на овом такмичењу наступио
само део екипе „Сирмиума“ и да ће
по повратку са одмор већине тима
свакако бити још медаља. Д. М.

Најмлађи атлетичари „Сирмиума“ на такмичењу у Ћуприји

МОТО СКУП У БРЕСТАЧУ

Више стотина
посетилаца

један тренутак неопрезности у саобра
ћају може да доведе до трагичног исхо
да. Драго ми је што на наш мото скуп не
долазе само бајкери, већ многи Бреста
чани и људи из околине који су позна
вали Зоку и који га се радо сећају.
Захвалан сам Општини Пећинци и
Месној заједници Брестач који нам увек
пружају максималну подршку у органи
зацији мото скупа, изјавио је Стојако
вић.
Пети мото скуп је окупио више стоти
на посетилаца, највише до сада, и сти
че се утисак да ова манифестација
постаје део брестачке традиције. С. Ђ.

КЕЛТСКО СЕЛО У ИНЂИЈИ
У Брестачу су се 6. августа окупили
бајкери из десетак мото клубова из
Срема и Мачве, на петом Меморијал
ном мото скупу „Сећање на Зоку“. Скуп
је организовао Мото клуб „Фемили“
(Family) из Брестача у знак сећања на
Зорана Зоку Стојаковића, који је
настрадао возећи мотоцикл 2016. годи
не, са само 30 година живота.
Након окупљања, бајкери су у вели
ком броју продефиловали улицама
Брестача, а затим је на теренима за
мале спортове организовано велико
дружење уз живу рок свирку бендова
ДМВ и Логин.
Како нам је рекао председник МК
„Фемили“ Ненад Стојаковић, Зокин
рођени брат, циљ организовања мемо
ријалног мото скупа није само очување
сећања на Зорана Стојаковића, већ и
подизање свести код возача мотоцикла
о значају безбедне вожње.
– Бајкери су људи који воле друже
ње, музику и добар провод, али је
важно да никада не заборавимо да

Неша Бриџис
одушевио наступом
Stand up наступ комичара Неше Бри
џиса у четвртак, 11. августа, у Келтском
селу у Инђији премашио је сва очекива

Неша Бриџис у Келтском селу

ња организатора. Летња позорница
била је мала да прими све заинтересо
ване посетиоце. Неша Бриџис се инђиј
ској публици, по први пут у каријери,
представио представом „Живот“ која је,
како каже, његова мини аутобиографи
ја.
– Догађаји о којима говорим током
наступа су из 80-тих година прошлог
века, када сам и ја рођен. Већина се
препознаје у тим причама, а млади
сазнају и науче нешто ново. Ми разне
животне ситуације претварамо у хумор
и по томе смо познати. Генерално, овом
поднебљу не мањка хумора. Такви смо,
и волим што је то тако, истакао је пред
почетак наступа Неша Бриџис, комичар
и додао да је наш народ духовит, те да
му није тешко да их насмеје.
Представници Туристичке организа
ције општине Инђија најавили су нови,
други наступ Неше Бриџиса који је, због
великог интересовања инђијске публи
ке заказан за 25. август, такође у Келт
ском селу.
– Веома ми је драго што је инђијска
публик а имала прилику да погледа
наступ најбољег stand up комичара у
нашој земљи. Колико је Неша попула
ран говори и податак да смо за само
недељу дана у претпродаји продали
скоро све улазнице за вечерашњи
наступ, рекао је Милан Богојевић,
директор Туристичк е организације
општине Инђија и додао да је Бриџисов
први наступ у Келтском селу само поче
так њихове сарадње.
Из Туристичке организације најављу
ју да ће до краја лета бити организова
на пројекција филма „Варљиво лето
’68“, а након тога, 2. и 3. септембра
биће одржана и традиционална мани
фестација „Бешка фест“ у Бешки.
М. Ђ.
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АТЛЕТИКА: ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОР
Е

Атлетичари „Сирмиума“
поново бриљирали
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ПРВЕНСТВO СРБИЈЕ ЗА
МЛАЂЕ ПИОНИРЕ У КАЈАКУ

Млади „Валовци“
шампиони Србије
На Првенству Србије за мла
ђе пионире, које је одржано у
субот у 13. августа у Бачкој
Паланци млади „Валовци“
одушевили су својим наступи
ма и у потпуности оправдали
очекивања тренера. Освајање
најсјајнијег одличја и титулу
најбољих у Србији понели су
Јулијан Петровић и Марко
Певац у дисциплини двоседа
на 500 метара. Најмлађа так
мичарка „Вала“, Николина
Михајловић на подијуму попе
ла се на степеник ниже и за

Са Првенства Војводине у Сремској Митровици

У суботу 13. августа у Сремској Митро
вици је одржано Првенство Војводине за
млађе јуниоре/ке (У18). Атлетичари „Сир
миума„ поново су бриљирали.
Код девојака, Вања Милановић је три
јумфовала резултатом 12,39 секунди у
дисциплини 100 метара и освојила злат
ну медаљу.
Код момака Стефан Ђонић (још увек
пионир) је победио у трци на 110 метара
са препонама, док је у истој дисциплини
Немања Бабић освојио сребро. Немања
је победио у скоку у даљ. Вук Маринковић
је личним рекордом од 51,92 секунде убе
дљиво тријумфовао у трци на 400 мета
ра. Страхиња Чикић (пионир) освојио је
бронзу на 100 метара. Мушка штафета

4x100 метара у саставу Бабић, Чикић,
Ђонић, Маринковић освојила је сребро.
Лука Крњевић (пионир) је био 4. у баца
њу копља личним рекордом 38,02 метара.
На овом такмичењу наступили су Петар
Илић ван конкуренције у диску и кугли,
као и Мирјана Дасовић, најбоља кугла
шица Србије, која је бацила нови лични
рекорд 14,18 метара и сада јој недостаје
само 32 центиметра до норме за Првен
ство Европе за млађе сениор
 е/ке (У23)
које се идуће године одржава у Финској.
Тренер Слободан Мацановић наводи
да је задовољан сјајним резултатима и да
се сезона приводи крају, сумирајући пози
тивне утиске, који су производ одличних
резултата.
Д. М.

Успешан викенд атлетичара „Срема“

На Отвореном првенству Војводине за млађе јунио
ре одржаном у Сремској Митровици у суботу 13. авгу
ста атлетичари АК „Срем“ освојили су четири златне,
седам сребрних и пет бронзаних медаља - укупно 16.
Златом су се окитили Мила Миљковић у бацању
кладива, Миливој Ћирић у бацању копља, Милана
Симић у скоку у даљ и Ива Бежановић у скоку у вис.
Сребрни су Теодора Дебељачи у бацању диска, Тео
дора Чонић у скоку у даљ, Тара Жарић на 1500 м,
Миа Ружојчић на 800 м, Михајло Вук Комленић у ско
ку у даљ и женска штафета 4x 100 м (Максимовић,
Бежановић, Чонић, Симић).
Бронза је припала Марку Вученовићу у две дисци
плине, бацању копља и диска, Марку Лукачу у скоку
у вис, Михајлу Вуку Комленићу на 800 м и Снежани
Страценски на 800 м. Четврти са стотинком заостатка
иза трећепласираног био је Марко Лукач у дисципли
ни 100 м.
Након летње паузе ово је било једно од уводних
такмичења за други део сезоне, многи још нису у пра
вом тренингу, очекује се да сви напредују и дају још
више на екипним првенствима.
Јована Шубатлија чланица атлетског клуба „Срем“
освојила је треће место на традиционалној трци на
10 км у Угљевику (БиХ). Стазу је претрчала за 40:11
иза Оливере Јевтић и другопласиране Слађане Ста
менковић из Црвене Звезде.

Јована Шубатлија

2022. годину носи титулу вице
шампионке Србије у дисци
плини кајака једноседа на 1000
м. Ништа мање успешни нису
били и пионири у четверцу на
500 м, Јулијан Петровић, Мар
ко Певац, Никола Михајловић
и Матеја Николић, који су
после узбудљиве трке заузели
2. место и освојили сребрну
медаљу. Никола Михајловић и
Матеја Николић у трци двосе
да, у најјачој конкуренцији зау
зели су 6. место, а најмлађи
пионир Виктор Ковачић, у
трци једноседа заузео је висо
ко 5. место. Овим такмичењем,
незванично је завршена так
мичарска сезона за млађе пио
нире а наши кајакаши су горе
поменутим успехом крунисали
сезону на најбољи могући
начин. Следи заслужен одмор,
а затим припреме за нову
сезону. 
Извор КК „Вал“
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КО СУ РЕКРЕАТИВЦИ СА ШТАПОВИМА У РУКАМА КОЈЕ МИТРОВЧАНИ ЧЕСТО
СУСРЕЋУ НА ГРАДСКОМ КЕЈУ И АТЛЕТСКИМ СТАЗАМА?

Нордијско ходање
је више од рекреације

Мирјана Цингели, први тренер
нордијског ходања у Срему

Са једног од тренинга на митровачком кеју

Митровачки „ходачи“ упражњавају једну од најкориснијих и свакако здравствено
најбезбеднијих спортско - рекреат ивних вештина. У питању је нордијско ходање изум практичних Скандинаваца из тридесетих година прошлог века. Због многоброј
них здравствених, физичких и психолошких бенефита ова активност нарочито је
погодна за особе у зрелијим годинама. Митровчанка Мирјана Цингели оформила је у
свом граду један од три центра нордијског ходања у Србији а чланови рекреативне
групе одушевљени су тренинзима који су прилика за дружење и корисно проведено
слободно време

П

ре нешто више годину дана
многи Митровчани упитно су
посматрали групу суграђана
којаје у спортској опреми са штапови
ма у рукама убрзано ходала улицама
града, најчешће савског кеја. Време
ном су људи, опуштено седећи у
баштама кафића и на градским клупа
ма сазнали да митров
 ачки „ходачи“
упражњавају једну од најкориснијих и
свак ако здравствено најбезбеднијих
спортско - рекреативних вештина. У
питању је нордијско ходање, изум
практичних Скандинаваца из тридесе
тих година прошлог века настао уз
чувено нордијско скијашко трчање из
потребе одржавања скијашке форме у
топлијим месецима када нема снега.
Спорт који је званично промовисан

1997. године у Финској раширио се
хиљадама километара далеко од нор
дијских земаља. Кажу да у овом тре
нутку, само у Европи постоји тридесе
так милиона „ходача“.
У Србији тренутно постоје три актив
не средине нордијског ходања - Бео
град, Суботица и Сремска Митровица.
Идеју и искуства својих спортских
колега из Београда у град на Сави
својевремено је пренела Мирјана Цин
гели, свестрана спортисткиња која је
професионални изазов пронашла у
ширењу иновативних спортских дисци
плина. Било је то у пролеће 2021.
године. Данас су митровачки „нордиј
ци“ препознатљива урбана појава на
градском атлетском стадиону и много
бројним шеталиштима. Активност

ходајућих рекреативаца због њених
очигледних бенефита привлачи многе,
нарочито особе у зрелијим годинама
који већи део радног дана проводе
седећи или због здравственог стања
не смеју да се изложе озбиљнијим
спортским напорима. Посебну драж у
нордијском ходању чланови рекреати
вих група проналазе у дружењу, разго
вору и заједничким тренуцима а они
ретко пролазе без другарског одласка
на кафу, пиће или неки од редовних
месечних излета. Време на нордиј
ском ходању за многе је „издувни вен
тил“ и рутина без које не могу.
Мирјана Цингели, професор физич
ког васпитања и тренер пливања ради
као стручни спортски сарадник на
митровачк ом Атлетском стадиону.
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Митровчани је углавном знају као
неког ко је у спорту од најмлађих дана,
па је тешко набројати све вештине
којима се бавила. У свом граду најпре
се окушала у одбојкашком спорту а
бициклизам и пливањем привукли су
је на факултету Физичке културе. Логи
чан наставак тога био је триатлон. У
овим летњим месецима сваки Мирја
нин дан почиње на „Брион
 има“ испли
вавањем километарс ких деоница на
Сави а неретко је у теретани или у
индивидуалном спортском раду.
Покушавајући да приближимо ову,
релативно нову и за ове просторе неу
обичајену дисциплину, на почетку раз
говора са Миром причамо о циљевима
и позитивним ефекатима нордијског
ходања. Чини се да их људи „капирају“
тек кад начине прве „ходачке“ киломе
тре са штаповима или чују позитивна
искуства других. Лаици углавном не
праве разлику између „обичне“ шетње
и нордијског ходања а она и те како
постоји.

Вежбање
није напорно,
а осећај је сјајан

Гордана Илић

– Посредством пријатељице чула
сам за нордијско ходање и решила сам
да пробам. Брзо сам се одушевила и
могу да кажем да сам се пронашла у
овој дисциплини. Моји утисци су сјајни
јер вежбање није напорно а потпуно
вас испуњава и што је најважније, при
мете се одговарајући резултати. Нарав
но, цела екипа и дружење су супер и ја
се ту стварно добро осећам, каже једна
од искуснијих митровачких „нордијки“
Гордана – Гоца Илић.
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Уз шалу и добро дружење
тренинг прође „час посла“
Драган Мудрић води приватну фирму
која се бави рачунарима и разним
пословима у „ИТ“ сектору. Већи део
радног дана проводи у седећем положа
ју. Иако се годинама бави спортом, нор
дијско ходање за њега је право откриће
и потпуни погодак. У Мирјаниној групи
углавном је окружен женама, што му
никако не смета јер каже да су жене
знатно упорније од мушкараца.
– Потпуно ми одговора што смо сло
жна екипа и овде нас има различитог
узраста. Нордијско ходање првенствено
је једно лепо дружење, прилика за раз
говор, али и велико физичко и психичко
растерећење које дефинитивно прија
свим мишићима јер овде „ради“ цело
тело. Немамо увек исту кондицију, али
смо као група врло толерантни и прила
гођавамо се онима који ходају спорије.
Два пута недељно смо на атлетском
стадиону а суботом смо углавном на
кеју. После одемо на пиће, кафу и дру
жење. Мислим да је суштина и прави
фазон баш тај рад у групи, јер ту те увек
неко анимира и „повуче“, тако да нама
тренинг и ходање од сат времена уз
шалу и добро дружење прођу „час
посла“, каже Драган.

– Морам да признам да су нас на
неколико првих тренинга људи доне
кле збуњено посматрали јер нису зна
ли много о овој дисциплини, али се
прича о сјајним бенефитима које пру
жа нордијско ходање ширила све
брже. Лично сам очекивала да људи
ма ово може бити и смешно, али пока
зало се да није тако. Чини ми се да су
Митровчани добро прихватили нешто
ново и занимљиво у њиховом граду.
За разлику од „обичне“ шетње или
хода овде се троши од 20 до 45 одсто
више калорија и умањује се оптереће
ње зглобова ногу и карлице, а уједно
се оптерећење преко штапова прено
си на горњи део тела, па се равно
правно оптерећује већина наших
мишића. Посебно осмишљени и вре
меном унапређени облици и додаци
штапова за ходање могу се прилаго
дити свим подлогама и рекреативци
ма. Самим тим, за овај спорт није
потребна нека посебна опрема, осим
да је она адекватна и прилагођена
спољним приликама. Наша активност
је на отвореном и свежем ваздуху и
она у принципу не зависи од времен
ских услова. Феноменална је за људе
који дуго нису били физички активни
или имају проблема са зглобовима и
вишком килограма. У обзир долазе и
особе које болују од дијабетеса или
срчаних болести, па је примера ради
недавно, један лекар интерниста
предложио својој пацијенткињи да
крене на нордијско ходање. За разли
ку од већине других спортова могућ
ност повреде овде не постоји и то је
једна од највећих предности. Међу

Драган Мудрић

тим, поента ове приче је у томе да
„ходање“ није само тренингу коме се
напорно „јуре“ врхунски такмичарски
резултати. Просто је невероватно и
заиста лепо колико се људи у рекреа
тивној групи испричају и друже. У том
ходању стварају се нека трајна прија
тељства. Људи су у природи, често
смо на заједничким излетима у Фру
шкој гори или у дружењу са „нордијци
ма“ из других градова. На пример,
свима је у лепом сећању остало про
шлогодишње учешће на суботичком
винском маратону. Та манифестација
одржана на Палићу подразумевала је
трчање, односно ходање између
разних винограда и винских кућа уз
дегустацију добрих вина и хране.
Било је одлично и надам се да ћемо
ове године то поновити. Често после
тренинга седнемо а неретко одемо и
на неки добар концерт. У групи се увек
нађе неко са добрим шалама, идејама
и фазонима. У тренуцима опуштено
сти чак смо осмишљавали и химну
наше „нордијске“ групе. Уосталом, не
треба сметнути са ума колико човеко
вом самопоуздању значи када се
физички добро осећа, скине килогра
ме или побољша држање тела и кон
дицију, каже Мирјана Цингели и дода
је да већину групе чине особе „зрели
јих“ година премда су митровачки
„нордијци“ отворени и за млађе уколи
ко им „досаде“ теретана, трчање или
нека исцрпљујућа спортска активност.
Митровачки „ходачи“ углавном су
жене али се у групи увек нађе и поне
ки мушкарац.
Д. Мостарлић
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПОДРИЊЕ“ ИЗ МАЧВАНСКЕ МИТРОВИЦЕ НА ПОЧЕТКУ НОВЕ
СЕЗОНЕ У СРЕМСКОЈ ЛИГИ

Подмлађено „Подриње“
у трци за афирмацијом
и што бољим резултатима

Да смо остали у прошлогодишњем саставу можда бих могао гарантовати освајање
једног од прва два места. Овако, остаје да уигравамо ову младу екипу и сачекамо
њене резултате, јер рад са младима увек тражи време. На нама је да ове јесени поку
шамо да остваримо што боље резултате и да се ови момци афирмишу, рекао је тре
нер Неђо Вуковић

Екипа и тренер „Подриња“ пред нову фудбалску сезону 2022/23.

Непосредно пре почетка нове сезоне
Сремске лиге са шефом стручног штаба
Фудбалског клуба „Подриње“ из Мачван
ске Митровице Неђом Вуковићем напра
вили смо кратак пресек стања и разго
варали о амбицијама клуба у актуелном
првенству. Искусни стратег Вуковић који
је после играчке каријере више од два
десет година у тренерским водама пре
узео је кормило Мачвана у последњих
месец дана минулог првенства. Он се
као стручњак специјализовао за „тешке
фудбалске задатке“ „подизања“ и стаби
лизације клубова. По његовим речима
„Подриње“ је имало искусну и квалитетну
екипу али је већина играча из овог тима
током лета отишла својим путем, због
чега је у редовима црвено-белих усле
дила смена генерација. Међу искусним
играчима из протеклог такмичарског
циклуса ове сезоне боје клуба са стади
она „Чика Миша“ браниће голман Ненад
Релић и Иван Ивић који је тренутно ван
строја због здравствених разлога. Тиму
се прикључио се и штопер Саша Радо
вановић. Из Ердевика је у међувремену

Међу искусним играчима из протеклог такмичарског
циклуса ове сезоне боје клуба са стадиона „Чика Миша“
браниће голман Ненад Релић и Иван Ивић који је тренут
но ван строја због здравствених разлога. Тиму се при
кључио се и штопер Саша Радовановић. Из Ердевика је у
међувремену дошао и искусни стрелац Миша Мачвански

Изостали бодови
на тешком гостовању
Екипа „Напредка“ из Попинаца са сво
јим амбицијама и организацијом клуба
један је од најнезгоднијих противника са
којим се „Подриње“ састало већ на стар
ту нове сезоне Сремске лиге. У утакмици
одиграној у недељу 14. августа у Попин
цима домаћин је тријумфовао резулта
том 2:1 али су подмлађени изабраници
Неђе Вуковића одиграли одличну утак

мицу и мало им је недостајало да против
јаког противника освоје бодове. Стрелац
јединог гола био је управо један од мла
ђих играча, Огњен Турудић који је овог
лета појачао екипу „Подриња“ а указа
на му је прилика да игра у премијерном
првенственом сусрету. У наредном колу
у Мачванску Митровицу долази екипа
„Партизана“ из Витојеваца.
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Конкуренти за
прву поставу
У конкуренцији за првих једанаест
у дресовима „Подриња“ ове сезоне
ће бити: Ненад Релић, Васа Никшић,
Саша Радовановић, Миша Мачвански,
Слободан Туцаковић, Радомир Кузма
новић, Дарко Тодоровић, Александар
Стојановић, Никола Стојановић, Алек
сандар Јанковић, Бранислав Влаjић,
Дамјан Требовац, Стефан Антић,
Марко Јаковљевић, Огњен Цицварић,
Милош Марјановић, Мирослав Никшић,
Немања Миросављевић, Бранко Вујо
вић, Иван Ивић, Душко Милошевић,
Огњен Турудић, Мирко Стевановић и
Александар Ераковић.
дошао и искусни стрелац Миша Мачван
ски. У конкуренцији за први тим налази
се чак петнаестак младих фудбалера
рођених између 2001 и 2005. године.
Пред тренером Вуковићем је нови
изазов јер је познат као стручњак који
воли рад са младима и радо их „убацу
је у ватру“. Клуб из Мачванске Митрови
це привукао је овог лета многе кадете
и омладинце из других средина који су
овде видели шансу за напредак и наступ
у првом тиму. Од млађих играча овог
лета су стигли Бранко Јововић, Алексан
дар Јанковић, Мирко Стевановић, Огњен
Цицварић, Мирослав Никшић, Душко
Милошевић, Бранислав Влајић, као и
Огњен Турудић и Радомир Кузмановић
из митровачког „Радничког“. Играчки
погон мачванског сремсколигаша тре
нутно чини 25 играча просечне старости
између 19 и 20 година. Кадети овог клу
ба били су одлични у прошлосезонском
плеј-ауту а омладинска екипа предвође
на Далибором Ђонлићем поново је акти
вирана и има све услове за добар резул
тат у Војвођанској квалитетној лиги.
– Да смо остали у прошлогодишњем
саставу можда бих могао гарантовати
освајање једног од прва два места. Ова
ко, остаје да уигравамо ову младу еки
пу и сачекамо њене резултате, јер рад
са младима увек тражи време. На нама
је да ове јесени покушамо да остваримо
што боље резултате и да се ови момци
афирмишу. Ако се укаже прилика за пла

Неђо Вуковић

Клуб из Мачванске Митровице привукао је овог лета
многе кадете и омладинце из других средина који су
овде видели шансу за напредак и наступ у првом тиму.
Од млађих играча овог лета су стигли Бранко Јововић,
Александар Јанковић, Мирко Стевановић, Огњен Цицва
рић, Мирослав Никшић, Душко Милошевић, Бранислав
Влајић, као и Огњен Турудић и Радомир Кузмановић из
митровачког „Радничког“
сман у врху, наравно да ћемо је искори
стити, али многи клубови у лиги ове сезо
не имају високе амбиције. Конкуренција
за први тим је заиста велика, тако да је
и мени понекад тешко што не могу сви
да играју у датом тренутку. Ја форсирам
офанзиван фудбал са доста трчања у
оба правца, пресингом и контакт игром,
па тренутно радимо на томе да уиграмо

Бранко Вујовић, таленат
од кога се много очекује
Бранко Вујовић је талентовани пред
њи везни или левокрилни играч 2002.
годишта који је из редова ердевичке
„Слоге“ прешао у „Подриње“. Иако при
пада млађим категоријама Бранко је
један од стубова своје екипе. Фудба
лом се бави од пете године. Као и мно
ги вршњаци почело је у Школи фудбала
„Сирмиум“ а потом је заиграо за млађе
селекције „Радничког“ и брзо јр закора
чио у сениорски фудбал. Са тренером
Вуковићем већ је имао сарадњу и све
стан је да се од њега ове сезоне очекује
много.

Бранко Вујовић
(Фото: Лазар Крсмановић)

– Имали смо одличну сарадњу. Сви
ђају ми се његови тренинзи а на првом
месту дисциплина коју тренер тражи.
„Хемија“ у екипи је супер и увек има
места за неку шалу и лепу атмосферу
на тренинзима. Даћу свој максимум и
више од тога, како бих помогао екипи
јер сматрам да имамо одличан тим
кога чине углавном млађи играчи. Ми
се углавном познајемо од раније и
заједно смо играли у многим клубови
ма, каже самоуверени Бранко Вујовић,
двадесетогодишњи првотимац „Подри
ња“.

основне линије - „кичму“ нашег тима она
ко како желимо да изгледамо, каже шеф
струке „Подриња“ који се труди да према
играчима, нарочито оним младима, има
коректан али и искрен, понекад и строг
однос у коме од њих захтева озбиљно
схватање фудбалских обавеза. Тренер
Вуковић, с друге стране вољан је да мла
дим фудбалерима пренесе своја богата
искуства и ради на побољшању њихових
индивидуалних квалитета и технике.
Иза клуба из Мачванске Митровице
је добар припремни период са победа
ма против тимова из Црне Баре, Шида и
Манђелоса, уз нерешен сусрет са „Сло
бодом“ из Доњег Товарника, екипом из
Совљака и поразом од ердевичке „Сло
ге“. Организација клуба је на завидном
нивоу а услови за тренинге, утакмице и
публику су одлични. Према речима шефа
струке, одзив играча на редовне тренин
ге је 90 одсто а први пут у клупским дре
совима „Подриња“ у свим узрасним гене
рацијама - од „клинаца“ из школе фуд
бала до сениора, игра чак седамдесетак
играча. Неђо Вуковић тврди да овакав
распон у играчком кадру није налазио у
својој каријери.
Дејан Мостарлић
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учне сцене са стадиона Парти
зана обишле су Србију прошлог
четвртка. Не, није нико страдао,
хвала богу. Барем не физички.
Страдала је нада навијача да се
после меча са Кипранима коло среће
може окренути у њихову корист и
можда извући сезона евентуалним уче
шћем у Лиги Европе. Како сада ствари
стоје, Партизан је брод који тоне, а
капетан и његови помоћници се осло
бађају непотребног терета. Прво лете
столице.
Реалност је таква да црно – бели тре
ба да певају ако уопште изађу у Европу
ове године. Лига конференције се сада
чини као сасвим реална, и напослетку,
неизбежна мета. С обзиром на то у
каквом је проблему клуб, не би изнена
дило ако видимо неизвесност и у ква
лификационом дуелу са Малтежанима,
које су некада наши клубови газили као
плитак поток.
Оно што се десило у Хумској прошле
недеље је прави показатељ стања у
клубу и кризе у којој се налази. Стиче
се утисак да је тих петнаестак хиљада
навијача дошло да изрази своје неза
довољство и личне фрустрације, а не
да гледа фудбал. Од самог почетка је
кренуло скандирање против управе и
потрајало је, са мањим прекидима, до
дубоко у ноћ. Треба ту споменути,
наравно, бриљантног Предрага Страј
нића који се ниједног момента током
преноса није удостојио да каже барем
једну реч на ту тему. Али о дотичном
стварно не треба трошити речи. Дав
них дана је постао тема за спрдњу и
подсмех. Уосталом, до сада смо већ
научили где је „муте“ дугме на даљин
ском када су фудбалски преноси на
РТС-у.
Много је срамоте протутњало стади
оном те вечери. Права је штета што је
меч са четири гола пао у други план

Црно – бела туга
због свега што се дешава у клубу
последњих дана и недеља. Незадо
вољство са трибина је сигурно утицало
и на играче Партизана и њихову игру.
Да је било јединства и заједничког
бодрења, можда би Београђани успели
да извуку нешто из меча у којем им је
била потребна победа барем за проду
жетке.
Није Партизан лоше изгледао на
терену, али је видна неспремност игра
ча, што је у овој фази сезоне, до пре
пар година, била стандардна појава у
екипама са наших простора. Онда су и
наши тренери коначно схватили шта

Оно што се десило у Хум
ској прошле недеље је
прави показатељ стања у
клубу и кризе у којој се
налази. Стиче се утисак да
је тих петнаестак хиљада
навијача дошло да изрази
своје незадовољство и
личне фрустрације, а не
да гледа фудбал
им је чинити, те су почели више да
раде на физичкој припреми, да не би
падали као муве по терену усред авгу
ста. Илија Столица је у том сегменту
омануо.
Ипак, црно – бели су били у игри за
повољан резултат, два пута водили,
али онда им се десила погибија у виду
еврогола извесног Фаража из против
ничке екипе. Дечко је у стилу Марадоне
нанизао Партизанову одбрану као на
ражњић и дао гол за ТВ шпице са иви
це шеснаестерца. И то је био крај сно
вима о Лиги Европе.
Све то што се десило на травнатој

подлози те вечери више није битно.
Оно што смо видели на трибинама пре,
за време и после меча је трагедија и
срамота Партизана. Управа, на челу са
Вучелићем и Вазуром је мирно посма
трала утакмицу из своје ложе, да би на
крају меча опуштено одшетали са ста
диона као да се ништа није десило. То
им је омогућила армија деце коју су
намерно изместили са северне триби
не и поставили на западну, испод њихо
ве ложе. Чисто да се неко не би дрзнуо
и зафрљачио нешто у њиховом правцу.
А верујем да би једва живу главу изву
кли да су пустили навијаче испод ложе.
Знали су то, па су на перфидан начин,
онако како само гњиде знају, поставили
децу као живи штит. Јадно.
ајшокантнији призор дошао нам
је са атлетске стазе након утак
мице. Ту су жестоки момци и кри
моси са јужне трибине постројили игра
че Партизана. Држали су им лекцију
добрих 20 минута, да би их на крају
скинули и терали да вичу „управа напо
ље“. За дивно чудо, престрашени мла
дићи су ипак решили да не певају, јер
би, сложићете се, таква сцена обишла
свет у рубрици „Веровали или не“.
И на крају, наравно, тренер је тај који
фасује. Није да се Илија Столица баш
прославио у ових шест утакмица на
клупи Партизана, али никако се не
може рећи да је он једини кривац.
Управа је та која је давних дана треба
ла да се повуче. Искусни манипулатор
на челу Партизана није дочекао ни да
Столица заврши интервју са новинари
ма, а већ је пустио вест у етар да је овај
смењен. На тај начин скренуо је барем
за тренутак пажњу са себе и својих
колега из кожних фотеља.
Партизан баш нема среће са трене
рима. Али добро, њих бар може да
мења. А шта ћемо са багром која је
незаменљива?

Н

ОДБОЈКАШИЦЕ „ИНЂИЈЕ“

Почеле припреме за нову сезону

Одбојкашице „Инђије“ почетком про
шле седмице почеле су са припремама
за предстојећу сезону. Двомесечни рад
је пред Инђинчанкама до старта нове
суперлигашке сезоне.
Током прелазног периода стигло је
неколико појачања а до сада највеће је,
како кажу, Емилија Жакић, која игра на
позицији дизача а у ОК „Инђија“ је стигла
из ОК „Јединство“ из Старе Пазове.
– Направила сам дужу пауту због труд
ноће и порођаја и сад се враћам тре
нинзима како би се што пре вратила у
форму. Мислим да ћу се брзо вратити
рутини, јер после те паузе од две и по

године, морам да признам да ми озбиљ
но фали одбојка, рекла је Жакић.
Никола Јерковић, тренер ОК „Инђија“
истиче да је дуг тренажни рад пред еки
пом и стручним штабом.
-Са нестрпљењем смо дочекали поче
так припрема који је померен за седам
дана у односу на прошлу годину, јер је
и почетак такмичења померен за седам.
Два месеца ће бити сасвим довољно да
се екипа, пре свега, физички припре
ми за све оне изазове који нас очекују у
Супер лиги,рекао је Јерковић и додао:
–15. октобра почиње првенство, а
Супер лига је проширена на 12 тимова.

Очекује нас између 27 и 30 такмичарских
утакмица. Тако да је овај период, август
– септембар врло значајан да управо
поставимо те темеље који ће нас одржа
ти у целој години стабилно.
Јерковић је истакао да ће одиграти
осам припремних утакмица.
–Трудићемо се да ове године то буду
јачи противници, како би и на тај начин
подигли ниво игре, рекао је тренер ОК
„Инђија“ и додао да је прошле сезоне
циљ био опстанак међу најбољима у
Србије, а да су сада спремни и на веће
изазове.
М. Ђ.
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Отворено првенство Србије у Хорсленду

На отвореном првенству Србије у
прескакању препона, одржаном од 5.
до 7. августа у Коњичком центру Хор
сленд (Horseland) у Дечу, 10 клубова је
послало своје најквалитетније такми
чаре, а током тродневног такмичења,
кроз 21 утакмицу различитих тежина и
висина, наступило је 50 регистрованих
јахача и коња из целе Србије.
У конкуренцији сениора првак држа
ве постао је Стефан Ђоковић са грлом
Бони (Bonnie) из Коњичког клуба „Алек
са Дундић“. Дугогодишњи тандем
репрезентације Србије, Стефан и
Бони, потврдили су одличну форму и
спремност за Балкански коњички шам
пионат који се одржава у септембру у
Румунији.
У категорији амазонки тријумфовала
је Јулија Рибникар са грлом Изи голд
(Easy gold) из КК „Викинг“, завршивши
три паркура без казнених поена. Сјајна
Ива Катић са грлом Кванти (Quanty) из
КК „Полицајац“ заузела је друго место,
док је треће место освојила Теодора
Шекуларац са грлом Контремонт (Con
tremont) из КК „Викинг“.
Ивана Радојчин је са грлом Касиопе
(Casiope) из КК „Новосадски сајам“
дошла до титуле у категорији јуниорки,
док је друго место заузео тандем Аја

Стефан Ђоковић са грлом Бони

Сочо и Аскабан (Azkaban) из КК „Алек
са Дундић“. У овој конкуренцији такми
чила се и Мила Штрбојевић из КК „Дра
гон хорс Авала“ (Dragon horse Avala) са
грлом Корнет каунтерпарт (Cornet’s
Counterpart), која је искључена и није

позицион
 ирани на првенству.
У категорији најмлађих спортиста
Ивона Вукмировић са Бакардијем из КК
„Ројал С Хорс“ (Royal S horse) избори
ла се за титулу првака Србије. Друго
место у категорији деце припало је
Лени Атлагић са грлом Индиа В (India
W) из КК „Алекса Дундић“.
Организатор такмичења је Савез за
коњички спорт Србије за олимпијске и
ФЕИ дисциплине, а генерални секре
тар Савеза Вишња Андрић захвалила
се клубу домаћину КК Хорсленд на,
како је рекла, одличним људским
ресурсима који су допринели квалитет
ном одржавању инфраструктуре пре и
током такмичења, као и ангажованим
спортским стручњацима на професио
налном раду, а спортским организаци
јама, тренерима и такмичарима на фер
- плеју.
Током првенства су одржане и утак
мице за Б категорије јуниора и деце, у
којима су паркури били 10 цм нижи и
технички лакши. У јуниорској Б конку
ренцији најбоља је била Ивана Драгић
испред Катарине Илић и Марије Мрђе,
а у Б категорији деце најуспешније су
биле Елена Шогоровић, Нина Буквић и
Елена Констадиновић.
С. Ђ.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Реми у сремском дербију
ФК „Раднички“ Сремска Митровица – ФК „Инђија“ 1:1 (0:0)
ФК „Раднички“: Сремска Митрови
ца: Драгићевић, Протић, Ивић, Абуба
кар, Ристић, Пантић, Илић, Чарапић,
Ракић, Милинковић, С. Илић. Играли су
још: Гајић, Ристовић и Грбовић.
ФК „Инђија“: Рнић, Недељковић,
Десанчић, Србијанац, Ђурић, Јањић,
Рађен, Мијаиловић, Ђурковић, Стано
јевић, С. Стојановић. Играли су још:
Ђокић, Ризнић и М. Стојановић.
Сремски дерби трећег кола Прве
лиге Србије одигран у суботу, 13. авгу
ста у Сремској Митровици завршен је
ремијем. Фудбалски клуб „Раднички“ и
Фудбалски клуб „Инђија“ играли су 1:1,
на полувремену било је 0:0.
Митровчани су већ у 2. минуту меча
имали шансу да поведу на овом сусре
ту. Милинковићеву лопту Чарапић је
ударцем главом послао уз стативу
„зелено-белих“. Нова шанса за дома
ће у седмом минуту меча. Ракић је са
ивице шеснаестерца шутирао ка голу,
али тај снажан ударац није био преци
зан. После корнера за „Раднички“ у 27.
минуту утакмице, голман „Инђије“ бра
ни и креће контранапад који је завршен
офсајдом Стојановића. До краја првог
полувремена виђена је још једна шан
са „зелено-белих“. Слободан ударац
извео је Станојевић, али голман Драги
ћевић брани.

Већ на почетку другог полувреме
на „Инђија“ преузима иницијативу, али
није виђена озбиљнија прилика до
70. минута овог сусрета. Србијанац је
извео слободан шут са 20 метара, лоп
та удара у живи зид и завршава иза
леђа голмана Драгићевића за 0:1.
Чинило се да ће „зелено-бели“ пут
Инђије кренути са освојена сва три
бода, али у трећем минуту надокнаде
дошло је до изједначења. Милинковић
је извео слободан ударац који је затре
сао мрежу Рнића за коначних 1:1.
У 4. колу Прве лиге Србије ФК „Инђи
ја“ на свом терену угостиће шабачку
„Мачву“, док „Раднички“ из Сремске
Митровице у следећем колу гостује
„Металцу“ из Горњег Милановца.
На конференцији за новинаре после
утакмице помоћни тренер „Инђије“
Јован Голић изразио је уверење да је
на стадиону у Сремској Митровици
виђена тешка утакмица као што је и
свака на почетку првенства, при чему
се екипа домаћина показала као чврст
и квалитетан противник.
– Оно што дефинитивно могу да
кажем је да је мојој екипи срећа окре
нула леђа и то се понавља већ тре
ће коло, после два аутогола против
„Металца“ и овог поготка у 93. минуту.
Мислим да је момцима психолошки

тешко да то носе и морам да им се
захвалим на игри и пожртвовању, рекао
је помоћни тренер Голић указујући да
тренутна резултатска криза није и кри
за игре, те да ће уз више среће његова
екипа у наставку првенства бележити
боље резултате.
Дејан Николић шеф струке „Раднич
ког“ слаже се са оценом да је одиграна
квалитетна такмичарска утакмица.
– У протекла три кола нисмо „напла
тили“ неке наше игре бодовима, али
играчи добро раде и дају све од себе
на терену и мислим да јо једини пра
ви пут да нам се на наредим утакми
цама врати оно што смо пропустили у
претходна три кола. Задовољан сам
како смо ушли у утакмицу. Могли смо у
првих петнаес
 так минута у три прилике
да казнимо противника, а како је вре
ме одмицало екипа „Инђије“ показала
је своје искуство, рекао је тренер Нико
лић наводећи да ритам његове екипе
ометен и раним жутим картонима и
повредом важног везног играча Ивића,
на позицији која је у „Радничком“ тре
нутно дефицитарна.
Стратег Митровчана задовољан је
односом и залагањем играча, а није
искључио могућност да се екипа у овом
прелазном року додатно појача.
М. Ђ. и Д. М.
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VREMEPLOV
17. август
1896. Џорж Кармак открио зла
то у притоци реке Клондајк у
Канади, изазвавши једну од
најмасовњих “златних грозни
ца”.
1987. Немачки ратни злочинац
Рудолф Хес, заменик Адолфа
Хитлера, извршио самоубиство
у 93. години у берлинском
затвору “Шпандау”, у којем је
издржавао казну доживотне
робије на коју је осуђен у Нир
нбершком процесу 1946.
18. август
1805. Срби су на брду Иванко
вац код Ћуприје, у једној од
највећих битака током Првог
српског устанка, први пут поту
кли турску војску.
19. август
1910. У Цетињу пуштена у рад
прва електрична централа у
Црној Гори.
1991. У СССР изведен државни
удар којим су присталице тврде
линије покушале да збаце са
власти Михаила Горбачова,
творца “гласности” и “пере
стројке”.
20. август
1741. Руски морепловац дан
ског порек ла Вит ус Јонас
Беринг открио је Аљаску.
1983. Умро је Александар Ран
ковић, некадашњи потпредсед
ник СФРЈ, шеф службе Држав
не безбедности и члан најви
шег државног и партијског
руководства. Ранковић је до
Брионског пленума (1. јула
1966) када је смењен са свих
функција, био један од најбли
скијих сарадника Јосипа Броза
Тита.
21. август
1690. Аустријски цар Леополд I
донео је указ, познат као “При
вилегиј” којим су Срби на тери
торији Аустрије добили одре
ђене повластице. “Привилегиј”
је гарантовао слободу вере,
употребу Јулијанског календа
ра и право избора архиеписко
па и других свештеника.
22. август
1864. Потписана је Женевска
конвенција о заштити рањени
ка за време трајања ратних
дејстава, која је била увод у
оснивање Међународног црве
ног крста.
1941. Немачке трупе су у Дру
гом светском рату почеле опса
ду Лењинграда. Битка за град
је окончана у фебруару 1944.
победом Црвене армије. Током
опсаде погинуло је или умрло
од глади 620.000 становника
Лењинграда.
23. август
1305. У Лондону обешен Вили
јам Волас, вођа Шкота у борби
против Енглеза.
1754. Рођен Луј XVI, француски
краљ од 1774. По избијању
Француске револуције у јануару
1793. погубљен на гиљотини.

17. AVGUST 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Доносите низ
важних одлук а и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима. Имате добар осећај
а љубавни догађаји које наслућу
јете најављују срећан расплет.
БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да
пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју око
лину што вам олакшава остваре
ње многих планова које имате.
Нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете. Пажљивије ослу
шкујте поруке које добијате од
блиских особа.
БЛИЗАНЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те критику. У односу са љубав
ним партнером често преузимате
активну улогу и спремни сте да
промените неке заједничке нави
ке које вас спутавају.
РАК: Потребно је да
осмис лит е
добар
план и да останете
доследни у свак ој
фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
када вас оспоравају. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику у којој можете да изразите
своје жеље.
ЛАВ: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успе
шно решавање неких
пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије
које вам даје једна искусна осо
ба, нема разлога да одбацујете
неке идеје само зато што вам
звуче сувише апстрактно. Ако
вам је стало да побољшате
однос са вољеном особом онда
покажите више разумевања.
ДЕВИЦА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
те кроз фазу осцилација, склони
сте честим променама у понаша
њу и расположењу. Повремено
вам је тешко да правилно ускла
дите свој љубавни ритам у одно
су са блиском особом.

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресион
 ирали свог
партнера.
ШКОРПИЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
на дохват руке. Најви
ше ће вас обрадовати финансиј
ско побољшање и бољи матери
јални стандард. Не само да има
те добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица
тако да у већини ситуација про
лазите лакше и боље од других.
Осећате да се налазите на емо
тивној прекретници.
СТРЕЛАЦ: Неко вам
даје корисне сугести
је које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима како
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу или искуству. Имате утисак да
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатих разлога.
ЈАРАЦ: Делујете вео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов
но-финансијским преговорима.
Ипак, мораћете да се суочите са
неким изазовима који нису по
вашој вољи или укусу. На крају
ће се све решити у вашу корист.
Прижељкујете више разумевања
и нежности у љубавном односу.
ВОДОЛИЈА: Обрати
те пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
мог ућн ос ти,
как о
бисте проширили сазнање и
побољшали своју укупну позици
ју. Ако препустите да ствари
саме иду својим током неко дру
ги изненада може да вас преду
хитри. Свет око себе посматрате
другачијим очима или у ведрим
тоновима осећате се задовољно
и срећно уз вољену особу.
РИБЕ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире јер да без
добре припреме пла
на и процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
мат ер ијалн у
сат исф акц ију.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
је врло подстицајно.

Crkveni
kalendar
Среда, 17. (4) август
Светих седам мученика у Ефе
су; Св. свештмуч.Козма Етопски
Четвртак, 18. (5) август
Свети мученик Евсигније (Прет
празништво Преоб
 ражења)
Петак, 19. (6) август
Преоб
 ражење Господње
Субота, 20. (7) август
Свет и
преп од обн ом уч ен ик
Дометије; Преподобни Ор
Недеља, 21. (8) август
Свети Емилијан Исповедник;
Преподобни Зосим и Јаков
Тумански
Понедељак, 22. (9) август
Свети апостол Матија; Свети
мученик Антоније
Уторак, 23. (10) август
Свети мученик и архиђакон
Лаврентије

Бела чорба
Састојци: 400 г меса (пилећег,
јунећег, свињског) исеченог на
мање комадиће, 1,5 л воде, 1 гла
вица лука, 2 шаргарепе, 1 кашика
брашна, першунов лист, кашика
вегете, со, бибер, 4 кашике уља, 1
жуманце, 3 кашике павлаке, 2
кашике свеже цеђеног лимуновог
сока.

Припрема: Лук исећи на ситне
коцкице и ставити да се динста на
уљу. Додати шаргарепу такође
исецк ану на коцкице, динстати
неколико минута док не омекшају.
Додати месо, пропржити га, посу
ти једном пуном кашиком брашна,
измешати и затим долити топлу
воду. Када прокува, додати зачине
и першунов лист и оставити да се
кува на умереној температури око
сат времена. Када је скувана ски
нути са ватре и додати жуманце и
павлаку. Умутити жуманце са
павлаком, сипати мало чорбе,
размутити и вратити у преосталу
чорбу. Додати и лимунов сок или
сирђе и измешати.

• Не схватај живот прео
збољно, ионако се жив
нећеш извући..
• Боље да вас замрзе
због оног што јесте, већ
да вас воле због оног
што нисте.

