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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.

ИРИ ШКА ОПШТИ НА НАБА ВИ ЛА УЏБЕ НИ КЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Око 350 уче ни ка доби ја
бес плат не уџбе ни ке

Про шле годи не је први 
пут ири шка општи на наба-
ви ла бес плат не уџбе ни ке за 
све прва ке и за ту наме ну је 
издво је но око 700.000 дина-
ра. Тада је и наја вље но да 
ће се тај број уче ни ка про ши-
ри ти и ове годи не бес плат ни 
уџ бе ни ци су обез бе ђе ни за 
све уче ни ке основ не шко ле 
од првог до четвр тог раз ре-
да. 

– Уџбе ни ци су наба вље ни 
и оче ку је мо испо ру ку, тако да 
ће бити поде ље ни 1. сеп тем-
бра у шко ла ма у Врд ни ку и 
Ири гу. За ове наме не смо у 
буџе ту опре де ли ли 3,5 мили-
о на дина ра. Сва ка ко да је 

ова набав ка зна чај но олак-
ша ње за кућ ни буџет, има ју-
ћи у виду да један ком плет 
кошта од 7.000 дина ра па 
нави ше, зави сно од раз ре-
да, а ово је цена за прва ке. 
Тако да то сва ка ко олак ша-
ва роди те љи ма при пре му 
за шко ле, пого то во ако има-
ју више деце која поха ђа ју 
основ ну шко лу, каже Тихо-
мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не.

У ири шкој ОШ „Доси теј 
Обра до вић“, како сазна је-
мо од дирек тор ке Гор да не 
Фодог, има ју укуп но 221 уче-
ни ка од првог до четвр тог 
раз ре да. Локал на самоу пра-

ва је финан си ра ла набав ку 
194 ком пле та, док ће 27 уче-
ни ка доби ти уџбе ни ке пре ко 
Мини стар ства про све те.

– У нашој шко ли ће 126 
уче ни ка доби ти бес плат не 
уџбе ни ке, од тога десе так 
од Мини стар ства про све-
те, а оста ло пре ко општи не. 
Међу тим, општи на је финан-
си ра ла и набав ку неких 
уџбе ни ка који се не нала зе у 
ком пле ту Мини стар ства, као 
што су уџбе ни ци за ликов но 
и музич ко вас пи та ње, рекао 
је Саша Мате шић, дирек тор 
ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ у Врд ни ку.

Нарав но, лет њи рас пуст 

се кори сти и за побољ ша ње 
усло ва за уче ње и рад у ири-
шким шко ла ма и под руч ним 
оде ље њи ма.

Под се ти мо ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу је пре 
неко ли ко годи на ком плет-
но рено ви ра на сред стви ма 
Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма а вред-
ност радо ва је била око 150 
мили о на дина ра, а доста се 
ура ди ло и у врд нич кој шко ли. 

Тако је ура ђен кров, сани-
тар ни чво ро ви, ход ни ци, 
пла фо ни, наба вљен нови 
наме штај у већи ни учи о ни ца, 
поста вље на лед расве та ... 
У под руч ној шко ли у Риви ци 
недав но је ура ђен нови кров, 
а у окви ру радо ва на рено ви-
ра њу МЗ у Штрин ци ма рено-
ви ра на је и шко ла.

– У под руч ној шко ли у 
Јаску ће се ради ти фаса да 
тако да ће и она бити ком-
плет но рено ви ра на. У прет-
ход ном пери о ду ура ђе на је 
ПВЦ сто ла ри ја, подо ви, пла-
фо ни и гре ја ње. За сле де ћу 
годи ну оста вља мо радо ве у 
шко ла ма у Нера ди ну и Кру-
ше до лу. Тамо пла ни ра мо 
нове фаса де, јер је уну тра-
шњост шко ла у солид ном 
ста њу. Могу да кажем да смо 
у послед њих неко ли ко годи-
на доста ура ди ли на побољ-
ша њу усло ва за бора вак и 
уче ње наших уче ни ка, исти-
че Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џаку ла

Нови наме штај у врд нич кој шко ли 

Заме њен кров на шко ли у Риви ци
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Два лица
земљо рад нич ког про те ста

Суша је, делом, покре ну ла пољо
при вред ни ке да пре ко зах те ва 
откуп не цене сун цо кре та од 700 

евра по тони изну де зара ду коју ће 
изгу би ти на куку ру зу. Оста ли зах те ви 
– суб вен ци ја за ђубри во од 30 одсто, 
регре си ра но дизел гори во без напла те 
акци за, пре ми ја за мле ко од 15 дина ра 
по литру, сло бо дан извоз пољо при
вред них про из во да, мора то ри јум и 
замр за ва ње кре ди та – при по је ни су са 
стал не аген де зах те ва, по кри те ри ју му 
који је због нече га изо ста вио не мање 
поср ну лу сто чар ску про из вод њу. 

Орга ни за то ри про те ста огра ђу ју се 
од поли тич ке упо тре бе њихо ве акци је, 
али то не спре ча ва да се бло ка де 
град ских сао бра ћај ни ца опи су ју иди
лич но, као пожељ не и подр жа не од 
гра ђа на. Неки дома ћи и стра ни меди ји 
јавља ју да гра ђа ни масов но сире на ма 
поздра вља ју про те стан те и дово де 
децу да се пењу у вели ке трак то ре и 
„упра вља ју” њима. 

Но, било или не поли ти ке у овим 
про те сти ма, Вла да је, изгле да, про пу
сти ла да са про из во ђа чи ма сун цо кре
та тести ра однос међу соб ног пове ре
ња и зајед нич ког напо ра у прав цу 
раз у ме ва ња ризи ка услед поли тич ке и 
без бед но сне неста бил но сти. 

Ако је и тех нич ка, Вла да је мора ла 
да испо љи сме лост у раз у ме ва њу тре
нут ка у коме су се земљо рад ни ци 
побу ни ли на откуп ну цену сун цо кре та 
и суб вен ци је које оја ча ва ју њихо ву 
еко ном ску рачу ни цу. Рече но шахов
ским реч ни ком, Вла да је пред јав но
шћу, а изгле да и у пога ђа њу са про те
стан ти ма, посту пи ла пацер ски, без 
мај стор ског раз у ме ва ња пози ци је. 

Наи ме, пред сед ник Срби је је, са 
разу мљи вим поно сом, у мно гим освр
ти ма на акту ел ну пре храм бе ну кри зу у 
Евро пи и све ту опи сао Срби ју као поу
зда ну хра ни тељ ку свог наро да и жите
ља реги о на који нема ју сре ћу са од 
бога даним ора ни ца ма и сна ла жљи
вим пољо при вред ни ци ма. Са пољо

при вред ни ци ма, какве пред сед ник 
опи су је у сво јим про це на ма ути ца ја 
рат не ситу а ци је у Укра ји ни и можда 
пред рат не ситу а ци је на кон ти нен ту и 
пла не ти, не раз го ва ра се тако рачун
џиј ски како то чини наша тех нич ка вла
да. Пре не ма га ње у сми слу да посто је 
ства ри које вла да може да реша ва и 
ства ри у које не може да се меша није 
у насту пу вла де јед не држа ве у акту

ел ној ситу а ци ји. Зах те ви земљо рад ни
ка ни реал но нису пре ви со ки а, ако се 
има виду ста бил ност про из вод ње хра
не у усло ви ма поли тич ке и без бед но
сне непред ви дљи во сти, ти зах те ви су 
чак и кори сни за моти ва ци ју сле де ће 
сетве и сле де ћих сетви.

Срп ска аграр на поли ти ка, иако има 
усво је ну стра те ги ју раз во ја и теку ће 
мере и про гра ме, вазда посту па у 

изну ди ци, вазда изна ла зи реше ња 
када се покре ну про те сти, и вазда се 
та реше ња про те жу до сми ри ва ња 
неза до вољ ства. У послед ња два ман
да та Вла да је дра стич но пове ћа ла 
аграр ни буџет, али је и оду ми ра ње 
села као базе пољо при вре де дра стич
но убр за но, па пове ћа ња буџе та, ком
па ра тив но чак атрак тив на, не доба ци ју 
до раз вој ног пре о кре та. Деце ниј ски 
зао ста ци у изград њи залив них систе
ма чине да дана шња не мала ула га ња 
у навод ња ва ње не дају ефе кат пре о
кре та. 

Део јав но сти који раз у ме одго вор
ност агра ра у усло ви ма хлад ног 
и реал ног рата тре ба ло би да 

нави ја да рата ри изну де испу ње ње 
зах те ва, јер им зах те ви нису пре ве ли
ки у одно су на зна чај њихо вог посла. 
Пре храм бе на кри за покре ну та анти ру
ским санк ци ја ма и ратом у Укра ји ни 
пока за ла је рањи вост европ ске пољо
при вре де и отпор ност срп ске. Пред
сед ник Срби је са оправ да ним поно сом 
гово ри да ће Срби ја има ти довољ но 
хра не и за себе, и за реги он. То није 
пало с неба, већ се сте кло жила во шћу 
нашег пољо при вред ни ка и, зашто не 
при зна ти, сна ла же њем држа ве у њеној 
„поли ти ци” реша ва ња изну ди ца, какве 
су и акту ел не бло ка де град ских сао
бра ћај ни ца. 

Све рече но у при лог неза до вољ ним 
пољо при вред ни ци ма, међу тим, не 
зна чи да су поште но иза бра ли модел 
про те ста. Нема ниче га поште ног у 
муче њу гра ђа на бло ки ра њем мосто ва 
и сао бра ћај ни ца из неза до вољ ства 
пре ма вла ди. Ми ћемо вас, пошто ва ни 
гра ђа ни мучи ти док вла да не пока же 
да вас воли тако што ће усво ји ти наше 
зах те ве. А пошто је вла да у тех нич ком 
ман да ту и није оба ве зна на љубав 
пре ма вама, мора ће пред сед ник Срби
је да пока же да вас воли тако што ће 
зау ста ви ти ваше мал тре ти ра ње 
наред бом тех нич кој вла ди да нам 
испу ни зах те ве. Шта је ту поште но? 
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Нема ниче га поште ног у 
муче њу гра ђа на бло ки ра
њем мосто ва и сао бра
ћај ни ца из неза до вољ
ства пре ма вла ди. Ми 
ћемо вас, пошто ва ни гра
ђа ни мучи ти док вла да 
не пока же да вас воли 
тако што ће усво ји ти 
наше зах те ве. А пошто је 
вла да у тех нич ком ман
да ту и није оба ве зна на 
љубав пре ма вама, мора
ће пред сед ник Срби је да 
пока же да вас воли тако 
што ће зау ста ви ти ваше 
мал тре ти ра ње наред бом 
тех нич кој вла ди да нам 
испу ни зах те ве

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ЗАВР ШЕ НИ РАДО ВИ НА АСФАЛ ТИ РА ЊУ ДЕВО ЈАЧ КОГ ПУТА У ГРГУ РЕВ ЦИ МА

За бољу пове за ност
са севе ром Вој во ди не

Желео бих да похва лим изво ђа ча радо ва, бео град ску фир му „Бау ма стер“ и поди
зво ђа ча „Срем пут“ из Руме, који су заи ста ефи ка сно, ква ли тет но и у рекорд ном року 
завр ши ли посао, испу нив ши све про јект не задат ке, изја вио је Петар Самар џић

Пово дом завр шет ка радо ва 
на рекон струк ци ји пута у Гргу
рев ци ма, који локал ни ста нов
ни ци зову Дево јач ки или 
Црве ни пут, у сре ду 10. авгу
ста је заме ник гра до на чел ни
це Срем ске Митро ви це, Петар 
Самар џић, оби шао ту лока ци
ју. Радо ви од Ловач ког дома 
до Попо вог чота су про те кли 
пред ви ђе ном дина ми ком.

– Желео бих да похва лим 
изво ђа ча радо ва, бео град ску 
фир му „Бау ма стер“ и поди зво
ђа ча „Срем пут“ из Руме, који 
су заи ста ефи ка сно, ква ли тет
но и у рекорд ном року завр
ши ли посао, испу нив ши све 
про јект не задат ке, што је кон
ста то вао и потвр дио наш над
зор ни орган. Зна чај изград ње 
овог пута је више струк, пре 
све га отва ра ју се нови пут ни 
прав ци пре ко Фру шко гор ја, не 
само за Гргу рев ча не, него за 
све Митров ча не. Како мешта
ни Гргу ре ва ца воле да кажу, 
сада се у Гргу рев це не само 
дола зи, него се кроз Гргу рев
це и про ла зи. Лов ци који су се 
са нама овде оку пи ли, доби ли 
су јед ну нову функ ци о нал ну 
сао бра ћај ни цу, одно сно, при
ла зни при ступ ни пут до Ловач
ког дома, где се оку пља ју и 
оба вља ју сво је актив но сти. 
Отва ра ју се могућ но сти за 

раз вој викенд насе ља у овом 
кра ју где је при ро да заи ста 
пре ле па, а тако ђе отва ра ју се 
могућ но сти за уна пре ђе ње 
рурал ног раз во ја, изја вио је 
Самар џић.

Укуп на вред ност радо ва је 
20 мили о на дина ра, а финан
си ра ло их је Мини стар ство 
пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де.

Или ја Бран ко вић члан 

ловач ког дру штва Соко из 
Гргу ре ва ца захва лио се на 
инве сти ци ји:  – Неиз мер ну 
захвал ност дугу је мо Гра ду 
Срем ска Митро ви ца и нашем 
мини стру Бра ни сла ву Неди
мо ви ћу за овај постиг ну ти 
резул тат, за асфалт који је нас 
је спо јио са све том. Као члан 
ловач ког дру штва, могу да 
кажем да смо већ 20 годи на 
има ли вели ких про бле ма, јер 

тим путем нисмо могли при ла
зи ти Ловач ком дому како тре
ба, рекао је Или ја Бран ко вић, 
члан ловач ког дру штва „Соко“ 
из Гргу ре ва ца.

Од сада, ово село биће 
боље пове за но са Новим 
Садом, Врд ни ком и Бео чи
ном, потвр дио је и пред сед ник 
Месне зајед ни це Гргу рев ци, 
Душко Крстић.

А. П.

Завр ше так радо ва 

КОН ЗЕР ВА ТОР СКО – РЕ СТА У РА ТОР СКИ РА ДО ВИ НА СПО МЕН ГРО БЉУ

У су срет го ди шњи ци стра да ња
Ме мо ри јал ни ком плекс, Спо мен гро бље, у Срем

ској Ми тро ви ци, где је то ком Дру гог свет ског ра та 
стра дао ве ли ки број ро до љу ба Сре ма, до пр вог сеп
тем бра ће би ти ре ста у ри ран. Би ће са ни ран по сто је
ћи пла то све ти ли шта и ла ви рин та, као и ста зе и 
мо би ли јар. Том при ли ком ће би ти по ста вље не и 
ин фо – та бле, ко је ће по ја сни ти по се ти о ци ма исто
риј ски зна чај овог ме ста. Под се ћа мо, реч је о за јед
нич ким гроб ни ца ма ви ше хи ља да Сре ма ца, ме ђу 
ко ји ма је и чу ве ни Са ва Шу ма но вић. То ме сто се 
сма тра јед ним од нај ве ћих гу би ли шта за ло кал но 
ста нов ни штво у рат ним го ди на ма. 

Ра до ви на за ме ни др ве них де ло ва на мо би ли ја ру 
су већ у то ку. Ком плекс је по диг нут 1960. го ди не и 
де ло је про фе со ра Бог да на Бог да но ви ћа. Про сти ре 
се на око 12 хек та ра, а са сто ји се из ви ше це ли на. 
Ра до ве на кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји де ла Спо мен 
гро бља фи нан си ра Град Срем ска Ми тро ви ца. Вред
ност ра до ва је 7.879.300,00 ди на ра без ПДВа. 

Ре ста у ра ци ја Спо мен гро бља
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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.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ У ГРАД СКОЈ КУЋИ О ИСПРАВ НО СТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Митров ча ни пију исправ ну воду
У поне де љак, 15. авгу ста је у Град ској 

кући у Срем ској Митро ви ци одр жа на 
кон фе рен ци ја за меди је, на којој је било 
речи о водо снаб де ва њу и ква ли те ту 
воде за пиће у Срем ској Митро ви ци. У 
јав но сти се у прет ход ном пери о ду поја
ви ла инфор ма ци ја која је дове ла у пита
ње исправ ност воде коју пију Митров ча
ни, те је овим путем стру ка обја сни ла и 
откло ни ла недо у ми це. Обра ти ли су се 
струч ња ци и руко вод ство из Јав но кому
нал ног пред у зе ћа „Водо вод“ и Заво да за 
јав но здра вље, као и гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић.

– Водо снаб де ва ње и ква ли тет воде су 
тема која инте ре су је наше сугра ђа не, а 
гово ри мо о томе, како не би дошло до 
нера зу ме ва ња и забу не. Водо снаб де ва
ње је увек акту ел на тема, као и ква ли тет 
вазду ха, и ми не избе га ва мо да гово ри
мо о томе, рекла је Све тла на Мило ва но
вић, гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви
це. 

Током топлог, сушног лета, без пада
ви на, митро вач ки „Водо вод“ је поти снуо 
ка кори сни ци ма чак 400 лита ра воде у 
секун ди.

– „Водо вод“ сва ко днев но ради узор ко
ва ње и про ве ру ква ли те та воде, на три 
нивоа. Наша вода је здрав стве но 
исправ на за пиће и међу нај ква ли тет ни
јим вода ма у Срби ји. У вре ме кад се 
гло бал но јавља ју про бле ми у све ту и 
уво де се рестрик ци је, митро вач ки „Водо
вод“ одго ва ра на иза зо ве на нај бо љи 

могу ћи начин, изја вио је в. д. дирек то ра 
„Водо во да“, Бори слав Бабић. 

ЈКП „Водо вод“ и Завод за јав но здра
вље зајед нич ки раде на кон тро ли ква ли
те та воде. Оба ве за Заво да је да иден ти
фи ку је и спре чи поја ву ризи ко фак то ра, 
који могу ути ца ти на јав но здра вље.

– Оба ве за Заво да је да, поред истра
жи ва ња и испи ти ва ња ква ли те та воде, 
ради и ана ли зу отпад них, под зем них и 
повр шин ских вода, у скла ду са стан дар
дом ИСО 17025. Цен тар за хиги је ну и 
хума ну еко ло ги ју, кроз физич кохемиј ске 
и микро би о ло шке лабо ра то ри је пра ти 
ква ли тет воде и изда је резул та те, каже 

др Нада Зец Пет ко вић, дирек тор Заво да 
за јав но здра вље. 

Да Митров ча ни пију исправ ну воду, 
потвр ђу ју и број не ана ли зе и мони то
ринг, са виших нивоа систе ма кон тро ле. 

– У оде ље њу за хиги је ну и хума ну еко
ло ги ју врши се узор ко ва ње воде акре ди
то ва ним мето да ма, са овла шће ним тех
ни ча ри ма за тај посао. Вода се допре ма 
у лабо ра то ри ју на испи ти ва ње ква ли те
та пре ма пара ме три ма који су јасно 
дефи ни са ни Пра вил ни ком о хиги јен ској 
исправ но сти воде за пиће. Ана ли зе оби
ма „А“, које врши мо, садр же шест микро
би о ло шких пара ме та ра и 17 физич ко
хемиј ских и то се оба вља сва ко днев но. 
Мето де су пот пу но акре ди то ва не и про
ве ра ва не интер ним и екстер ним кон тро
ла ма које се врше годи шње од стра не 
акре ди та ци о ног тела Срби је. Људи могу 
да виде све то на нашем сај ту. После 
испи ти ва ња у лабо ра то ри ји спе ци ја ли
сти хиги је не доби ја ју конач не резул та те 
и дају струч но мишље ње. Оног момен та 
кад спе ци ја ли ста хиги је не то завр ши, 
изве шта ји се доста вља ју „Водо во ду“ и 
сани тар ној инспек ци ји. Гра ђа ни не би 
тре ба ло да има ју диле му, када отво ре 
чесму или сла ви ну, да ли да попи ју ту 
воду или не. Од го вор но твр дим да има
мо одлич ну воду, закљу чи ла је др Зина
и да Сре те но вић, спе ци ја ли ста хиги је не 
и начел ник Цен тра за хиги је ну и хума ну 
еко ло ги ју.

А. Плав шић

Митро ви ца је јед на од рет ких гра до
ва која има фабри ку воде, у којој се 
врши пре чи шћа ва ње и дез ин фек ци ја.

– Пут воде са наших 14 буна ра до 
потро ша ча, вео ма је сло жен тех но ло
шки про цес. Дужи на водо вод не мре же 
је око 350 кило ме та ра, а у шпи це ви ма 
потро шње у лет њим пери о ди ма, про из
во ди мо и до 22.000 куб них мета ра 
воде, што зна чи 400 лита ра воде у 
секун ди. Кон тро ла квали те та се врши 
почев ши од водо вод не лабо ра то ри је, 
која сва ко днев но узор ку је воду у свим 
фаза ма њеног тех но ло шког про це са, 
иста кла је Ани ца Или ба шић, шеф 
лабо ра то ри је у „Водо во ду“.

Фабрика воде

Ани ца Или ба шић, Бори слав Бабић, Све тла на Мило ва но вић, др Нада Зец Пет ко вић и др Зина и да Сре те но вић

„МЕ ТАЛ ФЕР“ ПО КЛО НИО ЂА ЦИ МА ПА МЕТ НУ КЛУ ПУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Бе жич ни ин тер нет и пу њач у клу пи
Уче ни ци ма Сред ње тех нич ке шко ле 

„Ни ко ла Те сла“ и сту ден ти ма Ви со ке 
шко ле стру ков них сту ди ја за вас пи та че 
и по слов не ин фор ма ти ча ре „Сир ми ум“, 
ком па ни ја „Ме тал фер“ по кло ни ла је 
па мет ну клу пу. При мо пре да ји су при су
ство ва ли ди рек то ри ца „Ме тал фе ра“, 

Је ле на За ко но вић, ди рек тор СТШ 
„Ни ко ла Те сла, Ми ли сав Да ни чић и в. д. 
на чел ни ка Град ске упра ве за обра зо ва
ње, Зо ран Ђу рић. Па мет на клу па, ко ја 
се со лар но на па ја, омо гу ћа ва бе жич но 
пу ње ње, као и ко ри шће ње бе жич ног 
ин тер не та. Та ко ђе, по сто ји мо гућ ност 

да се на том ме сту пу ни елек трич ни 
би цикл и ме ри ква ли тет ва зду ха. Ова
кве клу пе би ће по ста вље не у бу дућ но
сти на још не ко ли ко град ских ло ка ци ја. 
До на ци ја је про из вод са рад ње тех нич ке 
шко ле и „Ме тал фе ра“, на им пле мен та
ци ји ду ал ног обра зо ва ња. А. П.
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У ЧАЛ МИ ОДР ЖАН „САБОР ПЕСМЕ И ЛЕПО ТЕ У НАРОД НОЈ НОШЊИ СРБИ ЈЕ“

Мла ди чува ју тра ди ци ју свог кра ја

Ово је једин стве на при ли ка да се под се ти мо коли ко је наша 
Срби ја лепа земља, нарав но и наш Срем, у којем ми живи мо. Не 
мислим само на при род не лепо те које нас окру жу ју, што је била 
инспи ра ци ја за мно ге књи жев ни ке и сли ка ре, него мислим и на 
људе са овог под руч ја, који су првен стве но добри дома ћи ни, 
госто љу би ви, вред ни, чести ти, рекла је гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић

„Сабор песме и лепо те у 
народ ној ношњи Срби је“ 
одр жан је у поне де љак, 
осмог авгу ста, у Чал ми. 
Дога ђај је орга ни зо ва ла 
Кул тур но – про свет на 
зајед ни ца Срби је, под 
покро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Митро ви ца и 
месне зајед ни це, дома ћи
на. На сабо ру је уче ство ва
ло осам мла дих пева ча 
који су се так ми чи ли за 
награ ду Гра да Срем ска 
Митро ви ца, под нази вом 
„Др Аца и Јеле на Деја но
вић“. Тако ђе, одр жан је и 
избор за нај леп шу народ ну 
ношњу, коју су носи ле 
девој ке. Побед ник сабо ра 
је Душан Госпа вић из Бога
ти ћа, а нај леп шу народ ну 
ношњу је носи ла Нико ли на 
Нена до вић. Прет ход но су 

так ми ча ри ода бра ни ауди
ци јом у Радио Бео гра ду, од 
стра не жири ја музич ке про
дук ци је Радио теле ви зи је 
Срби је.

– Ово је једин стве на при
ли ка да се под се ти мо коли
ко је наша Срби ја лепа 
земља, нарав но и наш 
Срем, у којем ми живи мо. 

Не мислим само на при
род не лепо те које нас окру
жу ју, што је била инспи ра
ци ја за мно ге књи жев ни ке и 
сли ка ре, него мислим и на 
људе са овог под руч ја, који 
су првен стве но добри 
дома ћи ни, госто љу би ви, 
вред ни, чести ти али и 
поно сни људи. Посеб но ми 
је дра го што се то одви ја 
овде у Чал ми, у сре ди шту 
три Сре ма, вин ског, свињ
ског и рузма рин ског, изја ви
ла је гра до на чел ни ца 

Доде ла награ да пева чи ма

Све тла на Мило ва но вић

Живо рад Жика Ајда чић Бра ни слав Вук мир
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Срем ске Митро ви це, Све
тла на Мило ва но вић.

Руко во ди о ци Месне 
зајед ни це Чал ма су том 
при ли ком захва ли ли Кул
тур но – про свет ној зајед ни
ци Срби је што су их пре по
зна ли као добре дома ћи не 
ова квог дога ђа ја.

– Чал ма је дома ћин јед
ног изу зет ног кул тур но – 
умет нич ког дога ђа ја, а у 
име свих наших мешта на 
се захва љу је мо на ука за
ном пове ре њу, рекао је 
Бра ни слав Вук мир, пред
сед ник месне зајед ни це.

Кул тур но – про свет на 
зајед ни ца Срби је, пред 
редов них актив но сти, пра ти 
и сва достиг ну ћа, веза на за 
повра так на село. Изме ђу 
оста лог, томе допри но се и 
ова кве мани фе ста ци је.

– У сарад њи са Радио 
Бео гра дом смо дошли до 
закључ ка да орга ни зу је мо 
Сабор песме, што је доказ 
да Радио Бео град и Кул тур
нопро свет на зајед ни ца 
воде рачу на о наци о нал ној 
кул ту ри. Радио Бео град 
има у целој Срби ји сво је 
акте ре и уред ни ке који раде 
са мла дим пева чи ма, а пре 
све га има ју на сто ти не и 
сто ти не трај них сни ма ка 
који ма их под у ча ва ју. Негу
ју ћи наци о нал ну кул ту ру 
так ми че се деча ци и девој
чи це који пева ју извор ну 
народ ну музи ку, а пого то ву 
овде која је посве ће на 
Јеле ни и Аци Деја но вић 
који су били леген де овог 
кра ја, изја вио је Живо рад 

Жика Ајда чић, секре тар 
Кул тур но – про свет не зајед
ни це Срби је.

Так ми че ње се одр жа ва 
са циљем очу ва ња тра ди
ци је, а мла ди су могли сами 
да ода бе ру репер то ар с 
којим ће се пред ста ви ти.

– Док има мла дих људи 
који то носе у срцу, биће и 
тра ди ци о нал не песме код 
нас, у нашој Срби ји. Вели ки 
је про блем где ти мла ди 
људи има ју при ли ку да то 
пока жу, можда је и Сабор 
песме и лепо те јед на од 
могућ но сти да се у малим 
сре ди на ма, врло често сео
ским, они иска жу и пока жу 
свој тале нат, љубав и афи
ни те те, сма тра Мир ја на 
Дро бац, глав ни и одго вор ни 
уред ник музич ког про гра ма 
РТСа.

При сут не су раз га ли ле 
песме гости ју, пева ча, др 
Бог да на Деја но ви ћа, Дан ке 
Сто иљ ко вић, Раде та Јоро
ви ћа, Алек сан дре Падров и 
орке стра Сини ше Туфег џи
ћа.   А. Плав шић

Мир ја на Дро бац

Детаљ са мани фе ста ци је
Реа ли за ци јом про јек та 

сана ци је кров ног покри ва ча у 
под руч ном оде ље њу Основ не 
шко ле „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ у Гргу рев ци ма, решен 
је дуго го ди шњи про блем. Ста
ри кров је пред ста вљао вели
ки ризик по здра вље запо сле
них и ђака, а ово је први корак 
у сана ци ји ста ре школ ске 
згра де, која дати ра још од 
кра ја 19. века. У петак 12. 
авгу ста су тим пово дом шко лу 
посе ти ли пред став ни ци 
локал не сма о у пра ве, месне 
зајед ни це и руко вод ства шко
ле. 

– Нада мо се да ћемо у 
наред ном пери о ду сани ра ти 
чита ву згра ду, како уну тра, 
тако и спо ља. Захвал ни смо 
Покра јин ском секре та ри ја ту 
за обра зо ва ње што су пре по
зна ли овај про је кат као важан, 
али и Гра ду Срем ска Митро
ви ца на вели кој помо ћи при
ли ком сам реа ли за ци је про
јек та, изја вио је Игор Дошен, 
дирек тор шко ле.

У овој шко ли има нешто 
више од 50 ђака, а с обзи ром 
на то да је кров на кон струк ци

ја дотра ја ла, сам обје кат је 
био изло же ни ји про па да њу.

– После око 45 годи на смо, 
захва љу ју ћи сред стви ма 
Покра јин ског секре та ри ја та, 
завр ши ли овај важан посао. 
Сада има сми сла и оста ле 
радо ве извр ши ти, који су 
потреб ни, да би ова шко ла 
изгле да ла како тре ба. Ту спа
да ју изо ла ци ја и фаса да на 
објек ту. Сма тра мо да шко ле у 
сели ма би тре ба ло да изгле
да ју бар при бли жно град ским, 
рекао је Зоран Ђурић, в. д. 
начел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње. 

У Гргу рев ци ма се ове годи
не мно го ради ло, а не само у 
школ ском објек ту.

– Рекон стру и ше мо и гра ди
мо путе ве, сре ђу је мо фуд бал
ски терен, а за све то дугу је мо 
захвал ност над ле жни ма, који 
су пре по зна ли у нама људе 
који желе да раде за напре
дак овог села, каже пред сед
ник Месне зајед ни це Гргу рев
ци, Душко Крстић. 

Радо ви на сана ци ји кро ва 
кошта ју нешто више од 3,5 
мили о на дина ра. А. П.

У ГРГУ РЕВ ЦИ МА ЗАВР ШЕ НА
РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА КРО ВА НА ШКО ЛИ

Решен
дуго го ди шњи 
про блем

Игор Дошен Зоран Ђурић
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Иако је почет ком дру ге неде ље авгу ста 
било кише у наја ви, на тери то ри ји ста
ро па зо вач ке општи не пала је незнат на 
коли чи на, све га два литра у поје ди ним 
дело ви ма, а негде није било ни капи. 

Суша и висо ке тем пе ра ту ре оста ви ле 
су после ди це на свим пољо при вред ним 
усе ви ма. Кише није било више од месец 
дана а вру ћи не и ветар допри не ли су 
убр за ном сазре ва њу  и све се суши а с 
обзи ром на вре мен ске усло ве, ово го ди
шња бер ба куку ру за, соје и сун цо кре та 
поче ће месец дана рани је од уоби ча је
ног рока.

– Куку руз је већ мал те не сув и што 
се њега тиче, бер ба ће сигур но кре ну ти 
почет ком сеп тем бра. Сун цо крет је већ 
почео да се ски да, али тај посао ће на 
вели ко поче ти поло ви ном авгу ста, соја 
тако ђе пола ко зри и њена жетва се оче
ку је кра јем овог месе ца, каже Злат ко 
Пје тло вић, агро но му Пољо при вред ном 
пред у зе ћу „Агро пром“ у Ста рој Пазо ви. 

Они тре нут но раде сила жу куку ру за 
где је јако слаб род,  али и на оста лим 
пар це ла ма се не оче ку ју висо ки при но си, 
јер на први поглед се види да куку ру зи 

нису дости гли сво ју виси ну и да су оште
ће ни. Ове годи не има ју 1200 хек та ра под 
злат ним зрном.

– То је све  после ди ца ових висо ких 
тем пе ра ту ра и недо стат ка вла ге. Јед но
став но је куку руз био при ну ђен да сво
ју веге та ци ју при ве де кра ју. Изра стао је 
како који, и бито је да је фор ми рао клип, 
има рода, али биће сма њен и ту сад већ 
не може мо ништа да учи ни мо, додао је 
Пје тло вић.

У зави сно сти од пар це ла, агро тех нич
ких мера, сор ти семе на, при но си ће бити 
раз ли чи ти и сигур но због пре ра но завр
ше не веге та ци је доста сма ње ни код свих 
усе ва. Пре ма про це ни пољо при вред них 
струч ња ка  нај ве ће после ди це ће се осе
ћа ти на соји, која има доста нена ли ве ног 
зрна и пра зних маху на.

Када би сад и пада ла киша, не би има
ла ника квог ефек та на поме ну те пољо
при вред не кул ту ре, једи но би могла 
допри не ти опо рав ку шећер не репе.  

Ова ква суша је била 2017. годи не, 
прет ход но 2012. и ако ова ко посма тра мо, 
чини се да се екс трем не сушни пери од 
пона вља сва ке пете годи не.  З. К.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Куку ру зи суви,
уско ро бер ба

Златко Пјетловић

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

ПОДР ШКА ПОРО ДИ ЦА МА

Деца оти шла на море

Четр де се то смо ро деце из хра ни тељ
ских и соци јал но угро же них поро ди ца ста
ро па зо вач ке општи не је у сре ду, 10. авгу
ста отпу то ва ло на море у Бао ши ће. За 
мно ге је ово први одла зак на море, а неки 
су се  радо ва ли понов ном одла ску након 
неко ли ко годи на. Роди те љи који су дошли 
да испра те сво ју децу, тако ђе су били 
срећ ни, што ће њихо ва има ју могућ ност 
да део лет њег рас пу ста про ве ду на мору. 
Деца узра ста од 7 до 14 годи на ће бора ви
ти  у одма ра ли шту Црве ног крста Срби је 
Кри ста Ђор ђе вић, где их поред одмо ра 
оче ку је и курс ове хума ни тар не орга ни за
ци је. Лето ва ње се орга ни зу је у сарад њи 
Цен тра за соци јал ни рад и Црве ног крста 
општи не Ста ра Пазо ва. Ову хума ну акци ју 
финан сиј ски су подр жа ли Мини стар ство 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал
на пита ња и  Општи на Ста ра Пазо ва. 
Прет ход но је  у Бао ши ћи ма бора ви ла гру
па од 52 деце, која је отпу то ва ла  из Беле
ги ша, а то лето ва ња су финан си ра ли 
роди те љи.

НАПЛАТ НА СТА НИ ЦА
СТА РА ПАЗО ВА

Рекор дан број
вози ла у јулу

Наплат на ста ни ца Ста ра Пазо ва, која 
важи за јед ну од нај про мет ни јих у Срби ји, 
током лет њих месе ци орга ни зо ва на је 
тако да ско ро уоп ште нема задр жа ва ња. 
Нико ли на Арбу ти на, руко во ди лац Оде ље
ња за зајед нич ке посло ве, Сек тор за 
напла ту пута ри не ЈП „Путе ви Срби је“ 
рекла је за РТВ Ста ра Пазо ва да је 
послед њи викенд јула увек нај оп те ре ће
ни ји због тзв. сме не тури ста. 137.000 вози
ла је про шло кроз ову наплат ну ста ни цу за 
два дана, што је рекор дан број вози ла 
ика да. У току је про је кат про ши ре ња 26 
наплат них ста ни ца у Срби ји а ста ро па зо
вач ка, која ће бити јед на од нај ве ћих у 
земљи, била је при о ри тет због густи не 
сао бра ћа ја. 1. јула је завр ше на прва фаза 
про ши ре ња када су у рад пуште не две 
тра ке. До кра ја годи не се пла ни ра да ту 
изгра ди 8 остр ва, да се пусти у рад чак 17 
сао бра ћај них тра ка, да посто ји моде ран 
обје кат по угле ду на наплат ну ста ни цу 
Бео град и тиме ће капа ци тет бити већи за 
ско ро 90 одсто у одно су на посто је ћи. Из 
ЈП „Путе ви Срби је“ апе лу ју на кори шће ње 
елек трон ске напла те пута ри не. У Срби ји 
тре нут но има око 600.000 кори сни ка који 
су се опре де ли ли на овај без го то вин ски 
начин пла ћа ња и себи обез бе ди ли про ла
зак кроз наплат ну ста ни цу без ика квог 
задр жа ва ња. З. К.

СТА РО ПА ЗО ВАЧ КИ ЛИКОВ ЊА ЦИ У ГОДИ НИ ЈУБИ ЛЕ ЈА

Конач но у сво јој про сто ри ји
Удру же ње ликов них умет ни ка Ста ре 

Пазо ве (УЛУСП) је у годи ни свог јуби ле
ја, чети ри деце ни је посто ја ња, конач но 
доби ло сво ју про сто ри ју. Поло ви ном 
јула су се усе ли ли у кан це ла ри ју у при
зе мљу Беле згра де на Тргу др Зоран 
Ђин ђић у Ста рој Пазо ви. У току свог 40 
годи шњег посто ја ња ликов ни ства ра о ци 
из Ста ре Пазо ве никад нису има ли свој 
про стор каже пред сед ни ца Зори ца 
Опав ски, осим како је обја сни ла, поло
ви не про сто ри је на расад ни ку „Брест“ 
захва љу ју ћи Удру же њу гора на где чува ју 
инвен тар. 

– Вели ка захвал но сти за овај про стор 

који им је доде љен при па да Ђор ђу 
Ради но ви ћу, пред сед ни ку општи не, 
Ната ши Мићић, пред сед ни ци СО и Ива
ни Чубри ло вић, руко во ди о цу Сек то ра за 
финан си је у Општин ској стам бе ној аген
ци ји, нагла си ла је Зори ца Опав ски. 

Одмах по доби ја њу кљу че ва, поче ли 
су са опре ма њем свог про сто ра и ура ди
ли намен ске поли це где ће чува ти радо
ве наста ле на ликов ним дру же њи ма и 
коло ни ја ма. Уско ро сле ди коми сиј ски 
попис и умет нич ка про це на, а УЛУСП 
тре нут но рас по ла же са око 150 радо ва, 
чија се изло жба пла ни ра у сеп тем бру.

З. К.
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„ТОЈО ТАЈЕРС“ У ИНЂИ ЈИ

Прва испо ру ка из фабри ке
У сре ду, 10. авгу ста пут 

Север не Аме ри ке кре ну ла је 
прва испо ру ка од 540 гума 
про из ве де них у пого ну ком па
ни је „Тојо Тајерс Срби ја“ у 
Инђи ји. Том све ча ном чину 
при су ство ва ли су пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак, амба са дор Јапа на у Репу
бли ци Срби ји Така хи ко Кацу
ма та, гене рал ни дирек тор 
„Тојо Тајерс Срби ја“ Jоји Иму
ра и дирек тор фабри ке у 
Инђи ји Ајкут Гидер ги.

Пред сед ник општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак иста као је да 
је то исто риј ски дан за Срби ју 
и Инђи ју јер је пре само неко
ли ко годи на било тешко зами
сли ти да ће вели ка свет ска 
ком па ни ја попут „Тојо Тајерс“а 
изгра ди ти погон у Инђи ји. 

– Данас смо овде да из 
Инђи је поша ље мо први кон ти
гент гума на аме рич ко тржи
ште. До прве испо ру ке дошли 
смо за само годи ну и по дана. 
Нека је са сре ћом поче так и 
прва испо ру ка, рекао је Гак 
обра ћа ју ћи се при сут ни ма.  

Јапан ски амба са дор Така
хи ко Кацу ма та  иста као је да 
је вели ки посао ура ђен у 
Инђи ји, пого то во јер се погон 
гра дио у вре ме пан де ми је 
Ковид 19.

– Од пола га ња каме на 
темељ ца про шло је годи ну и 
осам месе ци. Пан де ми ја 
Ковид19 и даље тра је, али 
„Тојо Тајерс Срби ја“ наста вља 

са изград њом сво је савре ме
не фабри ке и, ево данас, при
су ству је мо првој испо ру ци 
гума, рекао је јапан ски амба
са дор и додао:

– Ове годи не је 140 годи на 
при ја тељ ских одно са Јапа на и 
Срби је и отва ра ње ове фабри
ке у децем бру биће важан 
дога ђај за тај јуби леј. 

Јоји Иму ра, гене рал ни 
дирек тор ком па ни је захва лио 
се сви ма што је иде ја о првој 
фабри ци у Евро пи поста ла 
ствар на.

– Потро ша чи у Аме ри ци ће 
већ за пар месе ци вози ти сво

је ауто мо би ле са гума ма про
из ве де ним у овој фабри ци. 
Наш сле де ћи циљ је дости за
ње про из вод ње пуним капа
ци те том. Усхи ћен сам јер знам 
да ће за мање од годи ну дана 
овај уто вар ни про стор бити 
пре пун наших про из во да, који 
ће бити испо ру че ни широм 
све та, рекао је Иму ра, док је 
Аjк ут Гидер ги, дирек тор 
фабри ке у Инђи ји, поже лео 
сви ма успе ха у даљем рaду и 
захва лио се целом тиму у 
инђиј ском пого ну.

– Фабри ка у Срби ји је вео ма 
важна за чита ву кор по ра ци ју, 

и посто је вели ка оче ки ва ња 
да ће се упра во овде про из во
ди ти нај кон ку рент ни ји про из
во ди, рекао је Гидер ги.

„Тојо Тајерс Срби ја“ је први 
европ ски погон јапан ске ком
па ни је „Тоyо Тirе Cor po ra tion“ 
који се нала зи у севе ро и сточ
ној рад ној зони у Инђи ји. Ком
па ни ја је у Срби ји осно ва на 4. 
окто бра 2019. годи не, док је 
камен теме љац поста вљен 
15. децем бра 2020. годи не. 
Зва нич на цере мо ни ја отва ра
ња биће одр жа на у децем бру 
ове годи не.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак, јапан ски амба са дор и пред став ни ци Тојо тајер са испра ти ли прву испо ру ку

НОВИ БУНАР У КРЧЕ ДИ НУ

Познат про јек тант
У послед њих неде љу дана беле жи се 

ста бил но снаб де ва ње водом у Крче ди ну, 
то је потвр дио дирек тор инђиј ског Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Водо вод и кана
ли за ци ја“ Дра го љуб Три фу но вић. Како 
је рекао, 10. авгу ста завр ше на је јав на 
набав ка која се тиче про јек то ва ња буна ра 
Б5 у Крче ди ну. 

– Има ли смо две пону де. Прва је фир
ма „Тех но хидрос фе ра“ из Бео чи на, а дру
гу пону ду је дала гру па изво ђа ча Инсти тут 
за зашти ту на раду и „Ниско град ња“, гра
ђе вин ско пред у зе ће из Сме де ре ва. Обе 
пону де су испу ни ле усло ве, али смо се 
одлу чи ли за прву пону ду која је била јеф
ти ни ја и изно си 480.000 дина ра са ПДВ
ом, рекао је Три фу но вић и додао да је 
одмах пот пи са на одлу ка да се на пред лог 
струч не коми си је посао доде ли изво ђа чу 
из Бео чи на, након чега сле ди жал бе ни рок 
од десет дана.

Како је више пута иста као Три фу но вић, 
уко ли ко не буде про бле ма који би успо ри
ли цео про цес, Крче дин ци ће нови бунар 

доби ти до окто бра ове годи не.
– Радо ви би могли да тра ју 60 дана, јер 

се не ради само о буше њу буна ра и поста
вља њу кон струк ци је, већ посао обу хва та 
и елек тро  машин ске радо ве обја снио је 
Три фу но вић и додао да ће се буше њем 
буна ра Б5 реши ти про блем ква ли те та 
водо снаб де ва ња Крче ди на за дужи вре
мен ски пери од али и апе ло вао на кра ју на 
потро ша че да раци о нал но кори сте ресурс 
који је нео б но вљив.

Под се ти мо да су мешта ни Крче ди на 
током јула неко ли ко дана бло ки ра ли глав
не сео ске сао бра ћај ни це неза до вољ ни 
честим рестрик ци ја ма воде које су про у
зро ко ва ле екс трем не тем пе ра ту ре у том 
пери о ду. Да би се тај про блем решио, 
убр зо је орга ни зо ван саста нак мешта на 
са пред сед ни ком општи не Инђи ја и пред
став ни ци ма „Водо во да“ на којем је истак
ну то да се при сту пи ло реша ва њу поме ну
тог про бле ма, те је кра јем јула рас пи са на 
јав на набав ка за про јек то ва ње буна ра Б5 у 
Крче ди ну. М. Ђ.

ФЕСТИ ВАЛ У ПИРО ТУ

Наступ
инђиј ских
„соко ла“

Кул тур но  умет нич ко дру штво 
„Соко“ Инђи ја са првим ансам
блом госто вао је на Међу на род
ном фести ва лу фол кло ра у Пиро
ту. Поред дома ћи на и инђиј ских 
„соко ла“, уче шће на фести ва лу су 
узе ла и дру штва из Грч ке, Мек си
ка и Кипра. Инђиј ско кул тур но  
умет нич ко дру штво пред ста ви ло 
се игра ма из Коби шни це, Соко ба
ње и Гор њег Висо ка.

Током борав ка у Пиро ту, фол
кло ра ши су има ли при ли ку да се 
упо зна ју са зна ме ни то сти ма овог 
кра ја а оби шли су и мана сти ре у 
Суко ву и у Пога но ву. Одла зак на 
тур не ју КУДу „Соко“ омо гу ћи ли су 
Општи на Инђи ја и Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Инђи ја.

М. Ђ.
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ОДР ЖАН ОСАМНАЕСТИ „СРЕМ ФОЛК ФЕСТ“

Митровица – свет у малом
Од 11. до 14. авгу ста је у 

Срем ској Митро ви ци одр жа но 
чети ри фести вал ске вече ри 
тра ди ци о нал ног „Срем фолк 
феста”. Фести вал фол кло ра је 
ове годи не обе ле жио пуно лет
ство. Осам на ест годи на је 
Митро ви ца цен тар фол клор
ног спек та ла у реги о ну. Жит ни 
трг је био испу њен до послед
њег места.

– Ово је нај ве ћа, нај по се ће
ни ја мани фе ста ци ја кул тур но –
у мет нич ког типа у нашем гра
ду. Лепо је виде ти све ове 
људе поно во на оку пу, поно во 
зајед но, како гла си и ово го ди
шњи сло ган. „Поно во зајед но” 
сим бо ли ше оку пља ње чита вог 
све та баш у нашем гра ду. Од 
2004. годи не, фести вал није 
орга ни зо ван само јед ном и то 
2020. годи не, због епи де ми је 

коро на –ви ру са. Митро ви ца на 
овај начин поно во поста је свет 
у малом, а тиме оправ да ва мо 
епи тет гра да фол кло ра, гра да 
толе ран ци је и раз ли чи то сти, 
али и гра да који те раз ли ке не 
пра ви, него пошту је, цени и 
ува жа ва. Ми као орга ни за то
ри, дома ћи ни, тру ди мо се да 
се наши гости осе ћа ју угод но и 
ван сце не и да се током 
фести ва ла, у сло бод но вре ме, 
мало боље упо зна ју са Срем
ском Митро ви цом, њеним зна
ме ни то сти ма и зна ме ни то сти
ма Сир ми ју ма, изја вио је 
заме ник гра до на чел ни це 
Срем ске Митро ви це Петар 
Самар џић.

Уче сни ци дома ћи ни кажу да 
је задо вољ ство и при ви ле ги ја 
сва ке годи не уче ство ва ти на 
ова квом фести ва лу, а да се 

нај леп ше осе ћа ју када игра ју 
пред сво јом публи ком.

– Уче ство вао сам на сва ком 
фести ва лу и надам се да ће 
још дуго тра ја ти. Сва ки је на 
неки свој начин посе бан, дола
зе раз ли чи ти гости и ства ра мо 
нова при ја тељ ства. Ужи вам у 
уло зи дома ћи на, сма тра Зоран 
Ђер ма но вић из Фол клор ног 
ансам бла  „Бран ко Ради че вић” 
из Митро ви це.

Уче сни ци из ино стран ства 
су посеб но оду ше вље ни 
госто љу би во шћу локал ног 
ста нов ни штва и орга ни за ци
јом фести ва ла.

– Импре си о ни ра на сам сви
ме што сам до сад виде ла у 
вашем гра ду, оду ше вље на 
сам земљом, људи су вео ма 
љуба зни, при ре ди ли су нам 
див ну добро до шли цу, изја ви

ла је Алек сан дра Капрар из 
Руму ни је. 

Као и рани јих годи на, фол
клор из Мек си ка при ву че нај
ве ћу пажњу, па су тако и ове 
годи не били нај ве ћа атрак ци

Дефи ле ули ца ма гра да

Петар Самар џић на отварању „Срем фолк феста“

Зоран Ђермановић

Пред став ни ци локал не само у пра ве
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ја, са нај ве ћим апла у зом 
публи ке. Њихов наступ и 
током дефи леа ули ца ма гра
да, никог није оста вио рав но
ду шним. 

– Надам се да ћу има ти опет 
при ли ку да посе тим Срем ску 
Митро ви цу, у будућ но сти. 
Фести вал је сјај но орга ни зо
ван, а публи ка реа гу је одлич
но. Врло сам због тога узбу
ђен, речи су мла дог Робер та 
Саи да из Мек си ка.

Спе ци јал ни гост је ове годи
не био Ансамбл народ них ига
ра и песа ма Косо ва и Мето хи је 
„Венац” из Гра ча ни це, про фе

си о нал ни ансамбл који је у 
петак одр жао цело ве чер њи 
кон церт. 

Поред саста ва из Срби је, за 
чети ри фести вал ске вече ри, 
насту пи ли су гости из Босне и 
Хер це го ви не, Хрват ске, Бугар
ске, Руму ни је, Мек си ка, Сло
ве ни је и Грч ке. 

Пред став ни ци локал не 
само у пра ве су са публи ком 
пра ти ли сва ко фести вал ско 
вече, а као и рани јих годи на 
били су поста вље ни штан до ви 
са суве ни ри ма и руко тво ри на
ма, са моти ви ма гра да.

А. Плав шић

Алек сан дра Капрар Робер то Саид

ФЕСТИ ВАЛ ГАСТРО НО МИ ЈЕ
И НАРОД НИХ ИГА РА У ПЕЋИН ЦИ МА

Нај бо ље из
Доњег Сре ма

На пећи нач ком шета ли шту, у 
неде љу, 14. авгу ста, одр жа на је 
цен трал на мани фе ста ци ја 
осмог Пећи нач ког кул тур ног 
лета у орга ни за ци ји Кул тур ног 
цен тра, под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци. Фести вал 
гастро но ми је и народ них ига ра 
оку пио је бли зу 300 уче сни ка, 
али и број ну публи ку, која је 
била у при ли ци да током 
недељ ног после по дне ва ужи ва 
у лепо та ма тра ди ци о нал не сре
мач ке кухи ње, народ не ношње, 
али и песме и игре. 

Мани фе ста ци ји је при су ство
ва ла пред сед ни ца Скуп шти не 
Општи не Пећин ци Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, која се 
том при ли ком захва ли ла пећи
нач ком Кул тур ном цен тру на 
орга ни за ци ји.

– Дра го ми је да је наш Кул
тур ни цен тар по осми пут успео 
да орга ни зу је ова кву јед ну 
мани фе ста ци ју. Људи пуни 
енер ги је и енту зи ја зма, али и 
нових иде ја, сва ког лета нас 
изне на де нечим новим  ква ли
тет ним про гра мом за све гене
ра ци је. Наше кул тур но лето 

сва ка ко је дру га чи је од свих у 
окру же њу, јер поред садр жа ја за 
одра сле, деца у свих 15 насе ља 
наше општи не била су у при ли
ци да погле да ју еду ка тив не 
пред ста ве и на тај начин обо га
те свој школ ски рас пуст, рекла 
је Кова че вић Субо тич ки.

Током авгу ста, пећи нач ки КЦ 
при пре мио је богат кул тур но  
умет нич ки про грам за све узра
сте, а дирек тор Јован Девр ња 
под се тио је при сут не да је циљ 
ове уста но ве пре све га шире ње 
како кул ту ре, тако и заба ве за 
све гра жа не пећи нач ке општи
не, као и кон стант на подр шка 
мла ди ма у сва ком сег мен ту 
њихо вог кре а тив ног рада.

Током пет сати про гра ма на 
пећи нач ком шета ли шту оку пи ло 
се 20 удру же ња жена у окви ру 
мани фе ста ци је „Кола чи наших 
бака“ које орга ни зу је УЖ „Сре
ми ца“ из Пећи на ца. Пред сед ни
ца овог удру же ња Мара Мило

ва но вић захва ли ла се свим 
удру же њи ма која су узе ла уче
шће на мани фе ста ци ји, и тиме 
су, како је рекла, обо га ти ли про
грам, али и учвр сти ли при ја
тељ ства која тра ју годи на ма.

У окви ру Пећи нач ког кул тур
ног лета орга ни зо ва на је смо тра 
народ них песа ма и ига ра, на 
којој су се пред ста ви ли сви чла
но ви кул тур но  умет нич ких дру
шта ва са тери то ри је пећи нач ке 
општи не. Након дефи леа цен
трал ном ули цом публи ка је 
била у при ли ци да ужи ва у игра
ма и песма ма фол клор них дру
шта ва – ДННТ „Купи ник“ из 
Купи но ва, ДННТ „Пећин ци“, 
ДННТ „Искон“ из Шима но ва ца, 
ФД „Извор Доњи Товар ник“, 
Певач ка гру па „Сви тац“ из Деча, 
али и малим там бу ра ши ма, 
пола зни ци ма ОМШ „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ у Пећин ци ма.

У сарад њи са Саве том месне 
зајед ни це Пећин ци и Ловач ким 
дру штвом Пећин ци, поред цен
трал не бине крч ка ли су се сре
мач ки котли ћи, а рас по ло же ни 
чла но ви шест еки па так ми чи ли 
су се и дру жи ли током спра вља

ња котли ћа. Пред сед ник ЛД 
„Пећин ци“ Небој ша Гајић и 
пред сед ник МЗ Пећин ци Злат ко 
Јови чић уру чи ли су нај у спе шни
ји ма награ де, а нај бо љи котлић 
при пре ми ла је еки па „Кафа ни ца 
Жива“ из Пећи на ца. Дру го 
место при па ло је еки пи „Био 
гас“ из Субо ти шта, док је тре ће 
место осво ји ла еки па „Деча ни“ 
из Деча. Прве три награ де за 
нај у ку сни ји котлић обез бе ди ло 
је пред у зе ће „Луки комерц“, док 
је месо за кува ње котли ћа обез
бе ди ла Инду стри ја меса „Ђур
ђе вић“. 

Дирек тор пећи нач ког КЦ 
Јован Девр ња уру чио је захвал
ни це за уче шће пред став ни ци
ма кул тур ноумет нич ких дру
шта ва и уче сни ци ма цен трал не 
мани фе ста ци је, док су чла ни це 
УЖ „Сре ми ца“ за све уче сни ке и 
посе ти о це при пре ми ле 500 
топлих и мири шља вих сре мач
ких кифли ца.  С. Ђ.

Фести вал је оку пио бли зу 300 уче сни ка и број ну публи ку
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ВЕО МА ТЕШКА ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ГОДИ НА

Суша узи ма данак
Сун цо крет је биљ на врста која је, од тих јарих усе ва, 

нај от пор ни ја на ова ко лоше вре мен ске усло ве и ту ће 
бити нај ма ње сма ње ње при но са. Соја је нај о се тљи ви ја и 
ту ће оче ку је мо под ба чај при но са бити и нај ве ћи. Слич
на ситу а ци ја је и са куку ру зом, каже Горан Дроб њак

Ово је вео ма тешка пољо при вред на 
годи на, сло жни су пољо при вред ни про из
во ђа чи и струч ња ци. У поје ди ним дело ви
ма Сре ма ове годи не пало је око 200 
лита ра кише по ква драт ном метру мање у 
одно су на више го ди шњи про сек, што ће 
узро ко ва ти зна чај но сма ње ње при но са 
соје, куку ру за и сун цо кре та. Због пре ра
ног сазре ва ња у недо стат ку вла ге ових 
дана се оче ку је жетва сун цо кре та и соје, 
као и раних хибри да куку ру за.

Недо ста так пада ви на ће ову годи ну 
свр ста ти у ред вео ма тешких пољо при
вред них годи на која под се ћа, кажу пољо
при вред ни струч ња ци на 2000. и 2012. 
годи ну када је суша тако ђе узе ла свој 
данак при но су соје, сун цо кре та и куку ру
за.

– И ово је јед на вео ма тешка пољо при
вред на годи на, изра зи то сушна и вео ма 
топла. Када би упо ре ди ли подат ке на јед
ној од мете о ро ло шких ста ни ца у бли зи ни 
Руме могли би виде ти да је што се више
го ди шњег про се ка пада ви на тиче у одно

су на првих седам месе ци ове годи не 
при мет но да је све га два месе ца пада ви
на било на нивоу више го ди шњег про се ка. 
Оста лих пет месе ци забе ле жен је озби
љан недо ста так пада ви на, што се сада на 
тере ну и види. У том пери о ду, дакле у 
првих седам месе ци ове годи не има ли 
смо око 200 лита ра кише мање у одно су 
на више го ди шњи про сек, а када сагле да
мо пада ви не у мају и јуну који су и нај ки
шо ви ти ји месе ци, беле жи мо 100 лита ра 
кише мање по метру ква драт ном, што је 
вео ма непо вољ но ути ца ло на ста ње соје 
и куку ру за који су изу зет но осе тљи ви на 
ова кве вре мен ске при ли ке, каже Горан 
Дроб њак струч ни сарад ник у Пољо при
вред но струч ној слу жби у Руми.

– Ова ко лош биланс пада ви на какав је 
ове годи не нај бо ље ће под не ти сун цо крет 
који је нај от пор ни ји на ова кве вре мен ске 
усло ве, јер добро је позна то да због коре
но вог систе ма црпи вла гу и из дубљих 
сло је ва земље. Сун цо крет је биљ на врста 
која је од тих јарих усе ва нај от пор ни ја на 

ова ко лоше вре мен ске усло ве и ту ће 
бити нај ма ње сма ње ње при но са. Соја је 
нај о се тљи ви ја и ту ће оче ку је мо под ба чај 
при но са бити и нај ве ћи, јер има њива на 
који ма рода ско ро да и нема, тек по које 
зрно у маху на ма. Слич на ситу а ци ја је и 
са куку ру зом код кога се тако ђе оче ку је 
дале ко мањи при нос у одно су на више го
ди шњи про сек, каже Дроб њак.

Висо ке днев не тем пе ра ту ре у прет ход
ном пери о ду допри не ле су рани јем и при
сил ном сазре ва њу посеб но сун цо кре та па 
се оче ку је да ће жетва те биљ не врсте 
поче ти ових дана. Вео ма брзо усле ди ће и 
жетва соје, а бер бу ће поче ти и они пао ри 
који има ју засе ја не ране хибри де куку ру
за, уз кон ста та ци ју да ће при но си бити 
зна чај но мањи у одно су на више го ди шњи 
про сек. З. М.

Горан Дробњак

СУША СЕ НЕГА ТИВ НО ОДРА ЖА ВА И НА ПЧЕ ЛАР СТВО

И пче ле су жед не
Застој у веге та ци ји цвет ни ца про у зро

ко ван висо ким тем пе ра ту ра ма и недо
стат ком вла ге се вео ма нега тив но одра
жа ва на раз вој пче ли њих дру шта ва, 
првен стве но на зале га ње зим ских пче ла, 
које тре ба да раз ви ју нове гене ра ци је на 
про ле ће. Про цес зале га ња зим ских пче
ла, је успо рен због недо стат ка све жег 
поле на који пред ста вља пче ла ма основ
ни извор хра не и воде. Пче ла ри тре нут но 
нај ви ше бри ну због тога.

– Пче ла ма је вода нео п ход на да би 
хра ни ли легло. Са водом прво рас тва ра ју 
хра ну, мед који дају лар ва ма, а поред 
тога и хра не зону где се нала зи пче ли ње 
легло да би било у кон стат ној тем пе ра ту
ри око 30 сте пе ни и да би могло и то пче
ли ње легло да се раз ви ја, обја снио је 
Љуби ша Шан дар, пред сед ник Удру же ња 
пче ла ра „Једин ство“ из Ста ре Пазо ве.

Нео п ход но је пре кон тро ли са ти кошни
це и пред у зе ти нео п ход не мере за њихов 
опста нак, пре све га им тре ба обез бе ди ти 
воду уко ли ко у бли зи ни не посто ји при
род ни извор с чим се суо ча ва вели ка 
већи на ста ро па зо вач ких пче ла ра. Они 
сва ко днев но у послед њих 20 дана сва ко
днев но доно се огром не коли чи не воде у 
импро ви зо ва не поји ли це како би пче ле 
одр жа ли у живо ту.

– Доно си ли смо на тоне воде. Вода се 
сипа у кан те где се ста ви неки плу та ју ћи 
мате ри јал, како би пче ле могле да сле ћу 

а када је нај то пли ји део дана, одно сно 
када су оне нај ак тив ни је, током дана се 
те поји ли це испра зне, тако да се вода 
мора стал но дода ва ти, додао је Љуби ша 
Шан дар.

Исто тако сва ко днев но доно си воду и 
његов коле га Дар ко Гагри ца, тако ђе из 
Ста ре Пазо ве. Не пам те ова кву сушу, али 
сезо на медо бра ња је завр ше на и задо
вољ ни су при но си ма и ква ли те том меда.

– Имам око 100 кошни ца, а ово го ди
шње паше су биле изван ред не. Кре нув
ши од уља не репи це, пре ко багре ма до 

сун цо кре та, све је било одлич но. Има ли 
смо пре ко 40 кг по кошни ци, што је 
сасвим солид но, рекао је Гагри ца.

Август је месец када се пче ли њак при
пре ма за зиму. Про ве ра ва се да ли је 
оста вља но меда у кошни ца ма, сле ди 
рас по ред пче ли њег легла и након тога 
још тре ти ра ње про тив варое, нај о па сни
јег непри ја те ља пче ла. Од аде кват не 
при пре ме кошни це за зиму уве ли ко зави
си сле де ћа сезо на. А пче ла ри се на ову 
жале и кажу да би било добро да сва ка 
буде ова ква.  Зден ка Кожик

Љуби ша Шан дар Дар ко Гагри ца
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НЕВРЕ МЕ НИЈЕ НАНЕ ЛО ШТЕ ТУ УСЕ ВИ МА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Испа ље но 45 про тив град них 
раке та

Иза нас је пери од висо ких тем пе ра ту
ра, без довољ но вла ге за усе ве. То је 
већ еви дент но нане ло ште ту усе ви ма, о 
чему смо писа ли у више навра та. У 
међу вре ме ну дого дио се пре о крет, па је 
тери то ри ју Срем ске Митро ви це је захва
ти ло сна жно невре ме. Митро вач ка 
Град ска упра ва за пољо при вре ду, са 
сарад ни ци ма, редов но је на тере ну, 
како би се при ку пи ли пода ци о ста њу 
усе ва и евен ту ал ној прог но зи о при но
си ма. 

– Због дужег пери о да висо ких тем пе
ра ту ра и вру ћи на су се ство ри ли усло
ви, да када поч не олу ја, поја ве се и 
гра до но сни обла ци. Самим тим и могућ
ност да се нане се ште та усе ви ма. На 
сву сре ћу то ово га пута није био слу чај. 
Дошло је до пада тем пе ра ту ре, било је 
пада ви на, са нешто мало леда у ката
стар ским општи на ма Раден ко вић и 
Лаћа рак. Наши људи су били на тере ну, 
про ве ри ли каква је ситу а ци ја и доби ли 
смо сазна ња да је лед био крат ко тра
јан, ситан и да ште те на усе ви ма нема. 
Усе ви су сада у таквој фази, да ова кве 
поја ве њима не могу нане ти ште ту. 
Јачег ветра није било, да би обо ри ло 
биљ ке. Ско ро све наше про тив град не 
ста ни це су у том тре нут ку деј ство ва ле, 
чак и у сусед ним локал ним само у пра ва. 
Само на тери то ри ји Митро ви це је испа
ље но 45 про тив град них раке та. Ауто ма
ти ка и елек тро ни ка су се овог пута 
пока за ли како тре ба, изја вио је Вла ди
мир Насто вић в. д. начел ни ка Град ске 

упра ве за пољо при вре ду. 
У току су и кон тро ле и изви ђа ње ситу

а ци је на тере ну, када је у пита њу про це
на ште те од суше. 

– Има мо дело ва где се усе ви пока зу ју 
добро. У добром је ста њу чак и соја, која 
је нај про бле ма тич ни ја. Има у томе уде
ла и избор сор те, као и роко ви сетве. 
Било је поне где вла ге па су се ти усе ви 
одр жа ли. На дру гој стра ни има мо и 
места где ће заси гур но бити сма њен 
при нос. Пре ци зне подат ке ћемо има ти 
када про ђе ком плет на жетва. Оче ку је мо 
сма њен про се чан при нос, а жетва ће 
поче ти доста рани је, сма тра Насто вић. 

Пре по ру ка Град ске упра ве је да 
пољо при вред ни ци кон так ти ра ју струч
ња ке при ли ком про из вод ње, како би 
пажљи во ода бра ли начин обра де 

земље и избе гли губит ке. У ова ко оте
жа ним усло ви ма про из вод ње се то нај
бо ље пока же, да су спој иску ства, 
исправ не при ме не агро тех ни ке и ода
бир добрих сор ти, које се сва ке годи не 
кон тро ли шу у огле ди ма, нај бо ље реше
ње. Као још један од про бле ма над ле
жни исти чу и низак посто так оси гу ра ва
ња усе ва. На тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це мање од десет одсто пољо
при вред ни ка оси гу ра ва сво је усе ве, што 
би се пока за ло као кори сно у момен ти
ма када и испра ван начин обра де 
земље зака же, пред вишом силом 
непред ви ди ве при ро де.  А. Плав шић 

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ 
УКЛО НИ ЛО ШТЕ ТУ 
ПОСЛЕ НЕВРЕ МЕ НА
Олу ја ломи ла 
гра не и дрве ће

Про шле сед ми це је под руч је Срем
ске Митро ви це захва ти ло невре ме, 
које је нане ло мате ри јал ну ште ту, али 
поло ми ло гра не на дрве ћу на неко ли
ко лока ци ја. Еки пе митро вач ког Јав но 
кому нал ног пред у зе ћа „Кому на ли је“ су 
брзом интер вен ци јом укло ни ле остат
ке поло мље ног дрве ћа и сани ра ли 
наста лу ште ту у гра ду. Олуј не пада ви
не и јак ветар су нај ве ћи ути цај има ли 
у насе љу „КП дом“, затим у Желе знич
кој ули ци, на Буле ва ру Кон стан ти на 
Вели ког и у Палан ци.

Вла ди мир Насто вић

ПРО ГРАМ КОРИ ШЋЕ ЊА ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕМЉИ ШТА У ИРИГУ

Лици та ци ја за 270 хек та ра
Годи шњи про грам зашти те, уре ђе ња 

и кори шће ња пољо при вред ног земљи
шта на тери то ри ји ири шке општи не за 
2022. годи ну усво јен је јед но гла сно на 
сед ни ци СО Ириг, уз прет ход но доби је
ну сагла сност над ле жног Мини стар ства. 
На тери то ри ји ири шке општи не се нала зи 
укуп но око 3.700 хек та ра држав ног пољо
при вред ног земљи шта, а од те повр ши не 
1.700 хек та ра је под уго во ри ма. Ове повр
ши не нису на рас по ла га њу с обзи ром да 
су уго во ри пот пи са ни на дуже роко ве, 
углав ном, од чети ри до 15 годи на.

– Јед на вели ка изме на која се раз ли
ку је у одно су на доса да шње про гра ме 
је сва ка ко ини ци ја ти ва Мини стар ства да 
се неплод но земљи ште, земљи ште које 
је под путе ви ма или објек ти ма, али нај
ве ћим делом под шумом, изу зме из про
гра ма, јер се не могу кори сти ти за пољо
при вред ну про из вод њу, а такве пар це ле 
у ири шкој општи ни зау зи ма ју око 700 хек
та ра, рекла је Гор да на Џигур ски, шеф 
Слу жбе за при вре ду, локал ни и еко ном
ски раз вој.

Један део повр ши на, а реч је о 22 

хек та ра, је наме њен за бес плат но кори
шће ње за при мар ну пољо при вред ну 
про из вод њу за ССШ „Бори слав Михај ло
вић Михиз“ док ће се за око 270 хек та ра 
бити спро ве де на лици та ци ја за дава ње у 
закуп.

За дава ње у закуп битан је и ква ли тет 
земљи шта. Од поме ну тих око 270 хек та
ра, пети на је пот пу но обра ди ва и закуп ци 
могу да кре ну у при мар ну пољо при вред
ну про из вод њу. Тако ђе, око 20 про це на та 
земљи шта је под лива да ма и пашња ци
ма, па то земљи ште сто ча ри могу кори
сти ти за испа шу сто ке. 

– Оста так земљи шта је нео п ход но да 
се обра ди, како би се при ве ло наме ни. 
Има мо и 320 хек та ра земље под више
го ди шњим заса ди ма које су дате у закуп 
прет ход них 10 годи на, али нису испо што
ва не уго вор не оба ве зе. У дого во ру са 
Упра вом за пољо при вред но земљи ште 
ради ће се утвр ђи ва ње фак тич ког ста ња 
пре ко над ле жне Репу блич ке инспек ци је 
како би уста но ви ли да ли су подиг ну ти 
у скла ду са ела бо ра ти ма који су рађе
ни при ли ком уго ва ра ња. Уко ли ко не , 
рас ки да ће мо уго во ре, тако да би има ли 
дале ко већи фонд земљи шта за заин те
ре со ва не закуп це који би намен ски кори
сти ли то земљи ште, иста кла је Гор да на 
Џигур ски.

С. Џаку ла
Гор да на Џигур ски
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НОВИ ПРО ГРАМ У РУМИ

Под сти ца ње запо шља ва ња 
висо ко о бра зо ва них Рома

Про грам „Под сти ца ње 
запо шља ва ња висо ко обра
зо ва них Рома и Ром ки ња у 
једи ни ца ма локал не само
у пра ве” се спро во ди под 
покро ви тељ ством Мини стар
ства за људ ска и мањин ска 
пра ва и дру штве ни дија лог, а 
у њега је укљу че на и рум ска 
општи на. Наи ме, у Пала ти 
Срби ја 9. авгу ста је орга ни
зо ва но све ча но пот пи си ва ње 
спо ра зу ма о сарад њи са иза
бра ним једи ни ца ма локал не 
само у пра ве, а пот пис на овај 
спо ра зум је ста ви ла и Биља
на Попо вић Јова но вић, заме
ни ца пред сед ни це Општи не 
Рума.

Овај про грам је покре ну ло 
Мини стар ство за људ ска и 
мањин ска пра ва и дру штве ни 
дија лог, у сарад њи са ГИЗом 
и парт не ри ма Kанцеларијом 
за инклу зи ју Рома АП Вој во
ди не и Удру же њем ром ских 
сту де на та.

Про грам се реа ли зу је у 
окви ру про јек та „Инклу зи ја 
Рома и дру гих мар ги на ли зо
ва них гру па у Срби ји“, који 
спро во ди Немач ка сарад ња 
у Срби ји.

Поло жај Рома је тежак, 
а тешко се и запо шља ва ју, 
упра во због тога што већи
на мла дих ника да не завр ши 
више од основ не шко ле.

О поло жа ју ром ске наци
о нал не мањи не за наше 
нови не гово ре и Пава Нова
ков Чaбриловски, пред сед
ни ца ИО Наци о нал ног саве та 
ром ске наци о нал не мањи не 

Срби је, као и Јеле на Јова но
вић, посла ни ца у Скуп шти ни 
АП Вој во ди не које су при
су ство ва ле про гра му „Ром
ско вече“ у окви ру Кул тур ног 
лета.

Пава Нова ков Чaбриловски 
исти че да је Рума мул ти ет
нич ка сре ди на, која пошту је 
раз ли чи то сти, а кул ту ром се 
раз би ја ју пред ра су де и сте ре
о ти пи. 

Јеле на Јова но вић, посла
ни ца у Покра јин ској скуп
шти ни је иста кла и да се 
кроз раз го вор са пред сед ни
цом Општи не Алек сан дром 
Ћирић и начел ни ком Општин
ске упра ве Душа ном Љуби
ши ћем уве ри ла да се нај зад 
кре ће у реша ва ње про бле ма 
вели ког ром ског насе ља Рупе 
на обо ду гра да. 

Биља на Попо вић Јова но
вић, заме ни ца пред сед ни
ка Општи не каже да ром ска 
деца тре ба да се шко лу ју, јер 
само тако има ју могућ ност да 
се запо сле, обра зо ва ње је та 
„кар та за успех“. 

– У Руми тре нут но, на 

жалост нема пуно обра зо ва
них Рома, али мислим да ће 
их ова кве акци је моти ви са
ти. Нарав но, не све, али је 
довољ но да моти ви ше њих 
неко ли ко за јед ну годи ну и то 
је успех, каже Биља на Попо
вић Јова но вић. С. Џаку ла

Јеле на Јова но вић, посла
ни ца у Покра јин ској скуп шти
ни је захва ли ла рум ској 
општи ни што ула же зна ча јан 
напор да се побољ ша поло
жај ром ске наци о нал не зајед
ни це. 

– Локал ни акци о ни план за 
Роме се спро во ди вео ма 
успе шно, а у Руми има и пре
ко 50 Рома који поха ђа ју сред
њу шко лу, што је вели ки број. 
Сада се Рума укљу чи ла и у 

про грам запо шља ва ња висо
ко о бра зо ва них Рома, што је 
за похва лу. Нарав но, посто је 
про бле ми, а један је ром ско 
насе ље Рупе. Недав но смо 
оби шли то насе ље и искре но 
се надам да ће у будућ но сти и 
про блем ста но ва ња тих 
наших сугра ђа на, који живе у 
изу зет но тешким усло ви ма, 
бити решен. Нарав но, нама је 
обра зо ва ње при о ри тет но, 
каже посла ни ца Јова но вић.

Захвал ност
рум ској општи ниПот пи си ва ње уго во ра 

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Ром ско вече и Зори ца Брун цлик
Мани фе ста ци ја Кул тур но лето је била 

при ли ка да свој про грам, сво ју музи ку и 
игре, рум ској публи ци на Град ском тргу 
при ка жу њихо ви сугра ђа ни, при пад ни ци 
ром ске наци о нал не мањи не.

Овом кон цер ту су при су ство ва ле и 
покра јин ска посла ни ца Јеле на Јова но
вић и пред сед ни ца Извр шног одбо ра 
Наци о нал ног саве та ром ске наци о нал не 
мањи не Срби је Пава Нова ков Чабри лов
ски које су иста кле да је и овим поте зом 
рум ска општи на пока за ла да Роме 
посма тра као рав но прав ни део дру штва.

Биља на Попо вић Јова но вић, заме ни
ца пред сед ни ка Општи не је иста кла да је 
ово први пут да су Роми доби ли могућ
ност да се пред ста ве на Град ском тргу, 

пого то во што су они нада ле ко позна ти по 
сво јој игри и песми.

Свој вели ки кон церт пред изу зет но 
вели ким бро јем оку пље них гле да ла ца 
свих узра ста одр жа ла је 12. авгу ста јед
на од нај ве ћих зве зда народ не музи ке на 
нашим про сто ри ма  Зори ца Брун цлик.

Зани мљив је пода так да је Зори ца, 
иако има изу зет но дугу и успе шну кари је
ру, први пут насту пи ла пред рум ском 
публи ком. Нарав но, у њеној прат њи је 
био и супруг, позна ти музи чар Миро љуб 
Аран ђе ло вић Кемиш.

Зори ца је током свог кон цер та и сишла 
са бине, међу публи ку, а на то су Румља
ни реа го ва ли апла у зом. После кон це р та 
Зори ца је још дуго дели ла ауто гра ме и 

нарав но, неиз бе жне сел фи је које су мно
ги желе ли да напра ве са овом вели ком 
зве здом народ не музи ке.

На кон цер ту, који је запо че ла песмом 
„Када би ме пита ли“ Зори ца је изве ла 
сво је број не хито ве, али како је рекла, за 
кон цер те на отво ре ном бира више сво је 
брже песме да би публи ка могла да се 
опу сти, игра и ужи ва. 

Кул тур но лето наста вља са сво јом 
разно ли ком пону дом за све уку се, па је 
тако већ дан касни је одр жан и кон церт 
јед ног од нај по пу лар ни јих бен до ва деве
де се тих „Тап011“. „Тап 011“ је већ насту
пао у Руми, али деве де се тих годи на и 
како кажу, ово им је прво госто ва ње у 
новом веку. С. Џаку ла
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У СУСРЕТ НОВОЈ ШКОЛ СКОЈ ГОДИ НИ

И ове године бес плат ни 
уџбеници за све основ це

Сви рум ски основ ци ће и ове 
годи не доби ти бес плат не уџбе
ни ке што ће сва ка ко олак ша ти 
удар на кућ не буџе те роди те
ља пред поче так сва ке нове 
школ ске годи не. 

– Јав на набав ка је завр ше
на, јави ла су се два пону ђа
ча од којих је један пре шао 
пред ви ђе ну цену, дру ги није 
и са њим ћемо пот пи са ти уго
вор. Као и про шле и прет про
шле годи не уџбе ни ци ће бити 
у шко ла ма до 31. авгу ста, тако 
да сви уче ни ци могу са новим 
уџбе ни џи ма кре ну ти у нову 
школ ску годи ну, исти че Душан 
Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве.

За ове наме не локал на само
у пра ва је опре ди ли ли око 32 
мили о на дина ра, а бес плат не 
уџбе ни ке ће доби ти сви уче ни

ци, сем оних који по одре ђе ним 
кри те ри ју ми ма, уџбе ни ке доби
ју од Мини стар ства про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја 
 пре вас ход но се то одно си на 
ђаке прва ке. 

– За све оста ле основ це иде 
набав ка уџбе ни ка на терет 
општин ског буџе та на шта су се 
наши сугра ђа ни већ и нави кли. 
С поно сом могу да истак нем да 
смо ми јед на од рет ких локал
них само у пра ва која у пот пу но
сти финан си ра уџбе ни ке за све 
основ це, каже Љуби шић.

У рум ској општи ни има око 
3.700 уче ни ка основ них шко ла, 
док је лане бес плат не уџбе ни
ке пре ко Мини стар ства про
све те доби ло око 600 уче ни ка, 
дакле за све оста ле сред ства 
је обез бе ди ла локал на само у
пра ва. С. Џаку ла

Током рас пу ста
радо ви у шко ла ма

Сва ке годи не се лет њи рас пуст у рум ској 
општи ни кори сти за реа ли за ци ју одре ђе них 
радо ва у шко ла ма, како би се побољ ша ли 
усло ви за уче ње и рад.

До сада је реа ли зо ва на набав ка рачу нар
ске опре ме за СТШ „Милен ко Брзак Уча“ а за 
ову сред њу шко лу је завр ше на и јав на набав
ка за ком плет ну сана ци ју кро ва чија је вред
ност око шест мили о на дина ра. Поче ла је и 
ком плет на рекон струк ци ја под руч ног оде ље
ња ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ у Сте ја нов ци ма 
где је вред ност радо ва око седам мили о на 
дина ра.

Ради се и у Путин ци ма и Пла ти че ву , док је 
у Гим на зи ји „Сте ван Пузић“ ура ђе на рекон
струк ци ја сани тар них чво ро ва чија је вред
ност била три мили о на дина ра. 

– У пла ну је рас пи си ва ње набав ке за још 
неке шко ле. Прак тич но, гле да ли смо да све 
оно што су шко ле иска за ле као потре бу, поде
ли мо у ову и сле де ћу буџет ску годи ну. То зна
чи да би кра јем сле де ће годи не могли рећи 
да смо успе ли да уђе мо у сва ку шко лу и ура
ди мо оно што су шко ле тра жи ле. Укуп на 
вред ност тих радо ва је 80 мили о на дина ра  
40 мили о на смо сада реба лан сом пла ни ра ли, 
а пре о ста лих 40 мили о на пла ни ра мо за сле
де ћу буџет ску годи ну, рекао је начел ник 
Општин ске упра ве Душан Љуби шић.

За ОШ „Иво Лола Рибар“ посто ји ком пле тан 
про је кат који би тре ба ло да се финан си ра 
пре ко Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним ула
га њи ма. Локал на само у пра ва чека одго вор из 
Кан це ла ри је да ли ће се та сред ства и одо
бри ти, па зато ова град ска шко ла није сада у 
про гра му пла ни ра них радо ва.

С. Џаку ла

Душан Љуби шић

СВЕТА ПЕТКА У ВОГЊУ

Сео ска сла ва
обе ле же на скром но

Срп ска пра во слав на црква обе ле
жи ла је 8. авгу ста вели ки цркве ни 
пра зник Све ту Пет ку Трно ву, која је 
исто вре ме но и сео ска сла ва у Вог
њу.

Храм Све те Пет ке у Вога њу је 
познат и по изво ру „Води ца“ за који 
се сма тра да има леко ви ту воду. 

На овај цркве ни пра зник код изво
ра се оку пља ју вер ни ци, посеб но 
жене, с обзи ром да се сма тра да је 

ова све ти тељ ка заштит ни ца жена. 
Ују тро је у вогањ ској цркви слу же

на све та литур ги ја којом је и поче ло 
обе ле жа ва ње Све те Пет ке.

Рани јих годи на,, пре коро не, 
вогањ ска сла ва је била међу нај по
се ће ни ји ма, када се уве че оку пљао 
вели ки број и Вога ња ца и гости ју из 
окол них места, али ове годи не је Св 
Пет ка обе ле же на скром но.

С. Џ.

Света Пет ка у Вог њу
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Мар ко Честић и Биља на Попо вић Јова но вићАсфалтирање у Добринцима

РУМА И ДОБРИНЦИ

Асфал ти ра не ули це

Мало рум ско насе ље 
„Аеро дром“ има само јед ну 
ули цу у којој живи пет на е стак 
поро ди ца, али је про блем 
што она није била асфал ти
ра на, што је жите љи ма пра
ви ло вели ке про бле ме и тако 
је било више од две деце ни
је. Жите љи су ука зи ва ли на 
овај свој про блем и писа ли 
пети ци је, тако да је овај 
њихов про блем конач но 
решен.

Радо ве на асфал ти ра њу су 
9. авгу ста оби шли Душан 
Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве и Сте ван Кова че
вић, пред сед ник СО Рума.

Прет ход но је пут насут са 
1.000 тона туца ни ка, а потом 

је и асфал ти ран у дужи ни од 
750 мета ра, док је коло воз 
широк чети ри метра. Радо ве 
је финан си ра ла локал на 
само у пра ва.

 – Поче ли смо да реша ва
мо више де це ниј ске про бле
ме наших сугра ђа на, међу 
који ма су и гра ђа ни из овог 
насе ља. Вред ност ових радо
ва је око 10 мили о на дина ра. 
Про сто је недо пу сти во да у 
21. веку стам бе на насе ља 
нема ју асфалт, то је основ ни 
услов да би могло при стој но 
и кул тур но живи, рекао је 
начел ник Душан Љуби шић.

Упра во у скла ду са овом 
изја вом, већ сутра дан су 
радо ви на асфал ти ра њу 

наста вље ни и у дру гом рум
ском насе љу  „Цер је“, одно
сно већи ни гра ђа на позна ти
је као насе ље „Цигла на“. У 
овом насе љу гра ђа ни тако ђе, 
чека ју да доби ју асфал ти ран 
коло воз у сво је три ули це 
гото во три деце ни је.

По речи ма Душа на Љуби
ши ћа, начел ни ка Општин ске 
упра ве, за ово насе ље је 
било и одре ђе них про бле ма, 
јер се рани је ово земљи ште 
води ло као пољо при вред но. 

– Међу тим, ура ђен је план 
детаљ не регу ла ци је тако да 
је ово сад гра ђе вин ски реон, 
куће су лега ли зо ва не и сте
кли су се усло ви да ову да 
про ђе асфалт. Тако је и овај 

више де це ниј ски про блем 
решен захва љу ју ћи пре све
га, агил но сти локал не само у
пра ве , али и упор но сти људи 
који овде живе, каже Душан 
Љуби шић који је радо ве на 
асфал ти ра њу у насе љу „Цер
је“ оби шао 10. авгу ста зајед
но са Сте ва ном Кова че ви
ћем, пред сед ни ком СО Рума.

Овде се ради о дужи ни 
пута од 645 мета ра, за шта је 
из буџе та издво је но 7,7 мили
о на дина ра са ПДВ  ом. 

У овом насе љу има око 50 
дома ћин ста ва и то су углав
ном, људи који су 1995. годи
не избе гли из Хрват ске и 
овде поди гли себи нови дом. 

– Сада има мо све, пут нам 

Сте ван Кова че вић, Душан Љуби шић и Рада Кља јић
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је сва ка ко нај ва жни ји, још 
једи но сада да сре ди мо да 
доби је мо и гас. То је посеб но 
важно овим мла ђим гене ра
ци ја ма које овде живе. Било 
нам је мало теже зато што је 
пра ши на лети, зими бла то, 
рупе...Сада би тре ба ло 
поста ви ти и зна ко ве за спо
ри ју вожњу јер је пут бли зу 
кућа, каже један од жите ља, 
Рада Кља јић.

После више од три деце
ни је поно во је асфал ти ра
на Фру шко гор ска ули ца у 
Добрин ци ма.

Наи ме, ову ули цу су у вели
кој мери кори сти ли пољо при
вред ни ци са сво јим тешким 
маши на ма као пут у њиве, 
што је допри не ло да коло воз 
буде у заи ста лошем ста њу. 

На послед њој скуп штин
ској сед ни ци донет је и план 
детаљ не регу ла ци је Добри
на ца којим се реша ва овај 
про блем јер је, сем асфал ти
ра ња, пред ви ђе на и изград
ња атар ског пута наме ње ног 
за про ла зак пољо при вред них 
маши на у атар, што ће рас те
ре ти ти Фру шко гор ску ули цу 
те врсте сао бра ћа ја.

Биља на Попо вић Јова но
вић, заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не оби шла је 11. авгу
ста радо ве у Фру шко гор ској 
ули ци који су тог дана и завр
ше ни.

Она је под се ти ла да је у 
Добрин ци ма асфал ти ра на 
недав но и Гаги ће ва ули ца, 
а у Фру шко гор ској се ради 
коло воз у дужи ни од 550 
мета ра. Вред ност инве сти ци
је је 3,9 мили о на дина ра, док 
је изво ђач радо ва „Срем пут“. 

– У овој ули ци има пуно 
поро дич них кућа и деце, тако 
да су људи сада задо вољ
ни што смо изи шли у сусрет 
њихо вим потре ба ма, а то је 
нама у локал ној само у пра
ви и нај ва жни је, иста кла је 
Биља на Попо вић Јова но вић.

Мир ко Честић, члан Саве
та МЗ Добрин ци каже да је 
коло воз био у заи ста лошем 
ста њу и да ће њего ва реви та
ли за ци ја зна чи ти пуно за све 
жите ље ове ули це у којој има 
и пуно деце. 

– У овој годи ни је ово дру
га ули ца коју смо асфал ти
ра ли у селу, а тре ба ло би 
да се ура ди и пла то испред 
Амбу лан те која се нала зи у 
самом цен тру села. Тако да 
смо од почет ка ове годи не 
доста ура ди ли на побољ ша
њу усло ва живо та у нашем 
селу, каже Честић. 

Он је наја вио и изград њу 
атар ског пута који ће, тако ђе, 
бити асфал ти ран, али је прво 
потреб но реши ти одре ђе на 
имо вин ска пита ња.

С. Џаку ла

ПОЧЕ ЛА ГРАД ЊА КОТЛАР НИ ЦЕ „ЦЕН ТАР – ЈУГ“

Котлар ни ца гото ва
до поло ви не окто бра

У Руми је почет ком авгу
ста запо че ла изград ња нове 
гасне котлар ни це „Цен тар 
 југ“, тако да је наста вљен 
про цес запо чет пре три годи
не, пре ла ска и заме не мазу
та као енер ген та, гасом. Ова 
котлар ни ца се нала зи гото во 
у самом цен тру гра да, у дво
ри шту згра де Румља ни ма 
позна те као „Лепа Бре на“.

Пре изград ње нових 
котлар ни ца ЈП „Стам бе но“ је, 
за сво је котлар ни це, кори стио 
70 одсто мазут, а пре о ста лих 
30 про це на та гас. 

– Изград њом котлар ни ца 
„Тивол“ и „Соли дар ност“ то 
уче шће смо обр ну ли, па тре
нут но кори сти мо 70 про це на та 
гаса. Изград њом котлар ни це 
„Цен тарјуг “ која би тре ба ло 
да се завр ши до 15. окто бра и 
почет ка греј не сезо не, уче шће 
гаса још пове ћа ва мо. Оста
је јед на мазут на котлар ни ца, 
а то је котлар ни ца иза Дома 
здра вља коју ћемо реша ва ти 
сле де ће годи не, каже Душан 
Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве. 

Када је отва ра на котлар
ни ца „Соли дар ност“ ука за но 
је на могућ ност да се и Дом 
здра вља јед ним топло во дом 
пове же на ову котлар ни цу и 
тако реши сво је про бле ме са 
гре ја њем. Љуби шић каже да 
је за овај посао рас пи са на јав
на набав ка која би тре ба ло да 
се завр ши кра јем авгу ста, те 
да се после избо ра изво ђа ча 
кре не са радо ви ма. 

– Оче ку је мо да и топло вод 
буде завр шен до почет ка греј
не сезо не, тим пре што смо 

про шле годи не има ли про
блем у Дому здра вља, јер је 
њихо ва мазут на котлар ни ца 
ста ра 40 годи на. Није рекон
стру и са на, нити је ула га но у 
њу, а оста ви ће мо је као тех
нич ку резер ву. То зна чи да ће 
и она бити рекон стру и са на, 
рекао је Душан Љуби шић.

У рум ском Дому здра вља 
има 9.000 ква драт них мета ра 
повр ши не за гре ја ње и толи ко 
нових ква дра та ЈП „Стам бе
но“ доби ја за напла ту. 

Са дру ге стра не, ова здрав
стве на уста но ва ће доби ти 
сигур но и ква ли тет но гре ја ње.

Око нове котлар ни це чија 
је град ња запо че ла нала зи 
се углав ном, послов ностам
бе ни про стор, те се послов
ни про стор гре јао на мазут, а 
само мањи део ста но ва је био 
при кљу чен на ову котлар ни цу 
која је сагра ђе на дав не 1972. 
годи не. 

– С обзи ром на про бле ме 
које има мо са мазу том, како 

код набав ке, тако и про це са 
саго ре ва ња, има ју ћи у виду 
зашти ту живот не сре ди не, 
општи на је одлу чи ла са се и 
овај део гаси фи ку је. Пре ма 
закон ским про пи си ма, пошто 
се у ову котлар ни цу не може 
уве сти гас, одлу че но је да 
се изгра ди нова. Тако се за 
цео сек тор пра ви једин ствен 
погон на гас и на њега ће 
бити пове за на и мала гасна 
котлар ни ца на коју су при кљу
че не две згра де у Желе знич
кој ули ци. Тако ћемо има ти 
решен и про блем про тив по
жар не без бед но сти, јер ћемо 
има ти сигур ни ји систем, исти
че Живан Михај ло вић, дипло
ми ра ни машин ски инже њер и 
руко во ди лац сек то ра гре ја ња 
у ЈП „Стам бе но“. 

Тако ће се гра ди ти и нови 
топло вод који ће пове за ти 
ову котлар ни цу и посто је ћи 
топло вод пре ма Пре кр шај ном 
суду, а цео сек тор ће моћи да 
се гре је на два енер ген та, јер 
се ста ра мазут на котлар ни ца 
неће гаси ти, што је у скла
ду са закон ским одред ба
ма. Има ју ћи у виду акту ел ну 
ситу а ци ју у све ту веза ну за 
гори во, бит но је да у сва ком 
момен ту посто ји алтер на ти ва 
за енер ген те.

На дистри бу тив ни систем 
ЈП „Стам бе но“ при кљу че но је 
1.850 ста но ва што чини пети
ну дома ћин ста ва у гра ду, а на 
даљин ско гре ја ње су при кљу
че на и јав на пред у зе ћа и уста
но ве, као и послов ни објек ти 
са повр ши ном пре ко 20.000 
ква драт них мета ра.

С. Џаку ла

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

Град ња нове котлар ни це

Живан Михај ло вић
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И ОВЕ ГОДИ НЕ БЕС ПЛА ТАН БОРА ВАК У ХОТЕ ЛУ „ЛЕПЕН СКИ ВИР“ ЗА 53 УЧЕ НИ КА 
И ДВА НАСТАВ НИ КА ОМО ГУ ЋИ ЛО ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЛУКИ  КОМЕРЦ“

Одмор за уче ни ке
са Косо ва и Мето хи је

Уче ни ци из општи не Лепо са вић са 
Косо ва и Мето хи је дру гу годи ну заре дом 
бора ве на бес плат ном сед мо днев ном 
одмо ру у хоте лу „Лепен ски вир“ у Доњем 
Мила нов цу. И ове годи не бес пла тан 
бора вак за 53 уче ни ка и два настав ни ка 
је омо гу ћи ло пред у зе ће „Луки  комерц“, 
у чијем саста ву послу је и хотел Лепен
ски вир.

Уче ни ке из јужне срп ске покра ји не је 
14. авгу ста посе тио пред сед ник општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић, који им је том 
при ли ком у име пећи нач ке локал не 
само у пра ве  уру чио  поклон  паке те, а у 
сва ком паке ту  су  тре нер ка и две маји
це.

– Општи на Пећин ци је већ годи на ма 
при сут на на Косо ву и Мето хи ји и коли ко 
год је у могућ но сти пома же наш народ, а 
посеб но децу која под но се нај ве ћи терет 
ситу а ци је у којој се срп ски народ нала зи 
у јужној срп ској покра ји ни. Подр жа ли 
смо обно ву пра во слав ног хра ма у селу 
Каме ни ца у општи ни Лепо са вић, а уче
ни ци ма из ове општи не смо у више 
навра та дони ра ли лап топ рачу на ре. 
Тре нут но и сти пен ди ра мо седам уче ни
ка без јед ног или без оба роди те ља. 
Чини мо све што може мо да овој деци 
олак ша мо  детињ ство и усло ве за шко
ло ва ње, јер сма тра мо да поред све га 
што пред у зи ма држа ва Срби ја, и локал
не само у пра ве има ју морал ну оба ве зу 

да помог ну опста нак нашег наро да на 
Косо ву и Мето хи ји,  пору чио  је пред сед
ник Ђокић и додао да је поно сан што 
јед но пред у зе ће из општи не Пећин ци 
пока зу је  ова ко висок ниво хума но сти и 
дру штве не одго вор но сти.

Током одмо ра уче ни ци ма су на рас по
ла га њу сви додат ни садр жа ји хоте ла 
„Лепен ски вир“, укљу чу ју ћи спорт ске 
тере не и базен, а на орга ни зо ва ним 
изле ти ма деца има ју при ли ку да се упо
зна ју са зна ме ни то сти ма овог кра ја. 
Изле те са уче ни ке са КиМ бес плат но 
орга ни зу је Општи на Мај дан пек, док је 
пре воз обез бе ди ла Општи на Лепо са вић.

Како нам је рекла Дара Анто си је вић, 
ђак гене ра ци је у основ ној шко ли, а сада 
уче ни ца тре ћег раз ре да меди цин ске 
шко ле са про се ком 5,00, дра го јој је што 
је има ла при ли ку да посе ти овај крај 
Срби је.

– Овде нам је заи ста лепо, хотел је 
супер, а осо бље је див но пре ма нама. 
Има мо раз не актив но сти у окви ру хоте
ла, а оби ла зи мо и локал не зна ме ни то
сти. Што је нај ва жни је дру жи мо се и сви 
смо јако задо вољ ни што смо има ли при
ли ку да дође мо овде, рекла нам је Дара, 
која се захва ли ла  пред у зе ћу „Луки 
комерц“, Општи ни Пећин ци  и  сви ма  
оста ли ма  који су омо гу ћи ли овај одмор.

Уче ни ке је посе тио и хума ни та рац из 
Општи не Лепо са вић Мио драг Радо ва но

вић, који је том при ли ком иста као да 
деци пуно зна чи што бар на неде љу 
дана могу да буду пот пу но опу ште на и 
мир на.

– Ситу а ци ја на Косо ву и Мето хи ји се 
стал но усло жња ва и за Србе пред ста
вља стал ну бор бу за живот, а то тра је од 
бом бар до ва ња 1999. годи не. Одла зак 
наше деце у мир не кра је ве, где могу да 
се опу сте и дру же,  и да бар на неде љу 
дана живе као сви оста ли њихо ви 
вршња ци у Срби ји, пуно им зна чи. Срби 
у јужној срп ској покра ји ни су прва лини ја 
одбра не наших наци о нал них инте ре са. 
Сло га нашег наро да  на Косо ву и Мето
хи ји  и подр шка људи као што су пред
сед ник Сини ша Ђокић и госпо дин Мило
рад Пан тић, и кроз финан сиј ску подр
шку, али и кроз физич ко при су ство у 
нашој сре ди ни, дају нам ветар у леђа да 
оста не мо и опста не мо и да буде мо сво ји 
на сво ме. Тру ди ће мо се да не изне ве ри
мо пове ре ње држа ве Срби је, нашег 
пред сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа и ових 
див них људи који нас прак тич но сва ко
днев но подр жа ва ју, изја вио је Радо ва но
вић.

Он је донео и сли ку обно вље ног пра
во слав ног хра ма у Каме ни ци, која ће 
бити уру че на дирек то ру пред у зе ћа „Луки 
комерц“ Мило ра ду Пан ти ћу, у знак 
захвал но сти за лич не дона ци је за обно
ву хра ма. Д. С.

Уче ни ке са Косо ва и Мето хи је у хоте лу „Лепен ски вир“ оби шао је пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша Ђокић

Овде нам је заи ста лепо, хотел је супер, а осо бље је див но пре ма нама. Има мо раз
не актив но сти у окви ру хоте ла, а оби ла зи мо и локал не зна ме ни то сти. Што је нај ва
жни је дру жи мо се и сви смо јако задо вољ ни што смо има ли при ли ку да дође мо овде, 
рекла је уче ни ца сред ње меди цин ске шко ле Дара Анто си је вић, која се захва ли ла  
пред у зе ћу „Луки комерц“, Општи ни Пећин ци  и  сви ма  оста ли ма  који су омо гу ћи ли 
овај одмор
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Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

ЗАТВО РЕ НА 13. ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА КУПИ НО ВО

При ро да и тра ди ци ја
– моћ на инспи ра ци ја умет ни ка

У неде љу 7. авгу ста уве че, зва нич но је 
затво ре на 13. Ликов на коло ни ја Купи но
во у орга ни за ци ји Удру же ња за кул тур ни 
раз вој „Коло ни ја Купи но во“, под покро
ви тељ ством Општи не Пећин ци. Током 
пет дана тра ја ња коло ни је, 14 сли ка ра и 
ваја ра из чита ве Срби је и ино стран ства, 
свој поглед на лепо ту Купи но ва и богат
ство кул тур ноисто риј ске тра ди ци је овог 
места пре то чи ли су у сли ке и скулп ту ре 
и тако обо га ти ли сво је ства ра лач ко иску
ство и умет нич ку колек ци ју Удру же ња 
“Коло ни ја Купи но во” и Општи не Пећин
ци.

На завр шној вече ри коло ни је, поздра
вља ју ћи умет ни ке који су на коло ни ји 
уче ство ва ли, пред сед ни ца Скуп шти не 
општи не Пећин ци Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки захва ли ла се уче сни ци ма и 
орга ни за то ри ма ове лепе мани фе ста ци
је.

– И ово га пута сте успе ли да нам пре
не се те део рас ко шног тален та, пре то чен 
у ове пре див не сли ке. Надам се да вам 
је бора вак овде био при ја тан, да сте има
ли лепо дру же ње и успе шан рад и сте кли 

нове при ја те ље, да сте заво ле ли Купи но
во, можда не толи ко и на такав начин као 
ми овда шњи, али да сте га ипак заво ле
ли. Надам се да ћете нам доћи поно во 
и да ћете сво је пози тив не ути ске пре но
си ти и упра во ви бити про мо те ри овог 
чароб ног места тако што ћете кроз сво је 
при че при ја те љи ма и позна ни ци ма доча
ра ти како је овде, и да ће и они поже ле
ти да јед но га дана дођу и виде где се то 
тако лепо бора ви. Желим вам успе шан 
даљи рад и желим вам, нарав но, да 
поно во дође те овде, рекла је пред сед
ни ца Кова че вић Субо тич ки умет ни ци ма.

У име Удру же ња за кул тур ни раз вој 
„Коло ни ја Купи но во“ уче сни ци ма Коло
ни је и посе ти о ци ма се обра тио пред сед
ник Удру же ња Бого љуб Баста јић, који је 
рекао да је мани фе ста ци ја про те кла она
ко како је и зами шље но – уз успе шан и 
кре а ти ван рад, лепо дру же ње и упо зна
ва ње лепо та и тра ди ци је Купи но ва.

– Послед њи дан ове лепе мани фе ста
ци је про те као је пома ло у сен ци Сабо ра 
Мај ке Анге ли не пово дом обно ве хра ма 
Све те Тро ји це, али мислим да тиме нико 

није ускра ћен, напро тив – и уче сни ци и 
посе ти о ци Коло ни је су могли додат но да 
опле ме не сво је ути ске о Купи но ву и уве
ре се у богат ство и лепо ту овог места, 
рекао је Баста јић.

А о томе какви су дома ћи ни Купин ци, 
сли кар Кон стан тин Гушић из Врд ни ка 
имао је речи хва ле.

– Идем само на коло ни је које су одлич
но орга ни зо ва не, где су добри усло ви 
рада и инспи ра ти ван амби јент, а коло
ни ја у Купи но ву је упра во таква. Поврх 
тога, дома ћи ни су изу зет но госто љу би ви 
и пра во је задо вољ ство дру жи ти се са 
њима, тако да ћу сигур но поно во вео
ма радо доћи. Ина че, сли као сам нову 
цркву из две пози ци је, прем да је чита во 
окру же ње вео ма инспи ра тив но, бога то 
моти ви ма и пеј за жи ма који про сто маме 
умет ни ка да започ ну нову сли ку, казао је 
Гушић.

Јасми на Пајо вић из Заје ча ра увек радо 
дола зи на коло ни ју у Купи но во – каже 
да више не бро ји годи не и не зна тач но 
коли ко пута је била, али зна да је сва ке 
годи не чека неко ново изне на ђе ње, леп
ше и вели чан стве ни је од прет ход них.

– Ове годи не то изне на ђе ње био је 
Сабор Мај ке Анге ли не – заи ста вели чан
стве но сабра ње. Нарав но, били смо и 
на рега ти и све је заи ста пре див но. Када 
пад не вече и амби јент више није за сли
ка ње, дру жи мо се уз свир ку на гита ри 
јед ног коле ге, тако да је дослов но сва ки 
тре ну так у Купи но ву био на диван начин 
испу њен, изја ви ла је Пајо вић.

На ово го ди шњој Коло ни ји је био и 
про фе сор Ликов не ака де ми је из Софи
је Пла мен Вал чев, што је Коло ни ји дало 
међу на род ни карак тер.

С. Ђ.

Са умет ни ци ма је послед њег дана 
Коло ни је био и пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Пери ца Одо ба шић, 
који је оце нио да Купи но во сво јим поло
жа јем, лепо том, исто ри јом и тра ди ци јом 
заслу жу је тако зна чај ну кул тур ну мани
фе ста ци ју.

– Ова 13. по реду коло ни ја је наста вак 
наших напо ра да очу ва мо Купи но во и 
да га лоци ра мо не само на исто риј ској и 
гео граф ској, већ и на кул тур ној мапи 

како Вој во де и Срби је, тако и све та. 
Сли ка ри ће томе сва ка ко допри не ти, а 
ове годи не има ли смо и ваја ра који је 
оста вио скулп ту ру Мај ке Анге ли не. 
Коло ни јом су тра ди ци ја, исто ри ја и кул
ту ра напра ви ле чароб ни спој у етно 
кући у Купи но ву, под но сред њо ве ков ног 
гра да Купи ни ка, а ми се увек радо ода
зи ва мо пози ву да буде мо дома ћин ова
ко лепим мани фе ста ци ја ма, рекао нам 
је Одо ба шић.

Спој тра ди ци је, исто ри је и кул ту ре

Затва ра ње ликов не коло ни је у Купи но ву
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (15) БЕ ЛО СЛА ВА, ЖЕ НА КРА ЉА ВЛА ДИ СЛА ВА

До смр ти оста ла уз свог му жа
Пише: др Сне жа на Булат

Љу ба кра ља Вла ди
сла ва, Бе ло сла ва, 
би ла је кћер Јо ва на 

Асе на, ца ра бу гар ског. Би о
граф све тог Са ве, Те о до си је, 
ка зу је да је ар хи е пи скоп 
Са ва вен чао Бе ло сла ву и 
Вла ди сла ва. „А све ти ар хи е
пи скоп кра љев ством и мо ли
тва ма вен ча свог си нов ца 
ре че но га Вла ди сла ва, ма да 
је не за ко ни то и раз бој нич ки 
угра био власт, али је су дио 
да је то по Бож јој во љи. И 
до ве де му не ве сту, кћер 
ца ра за гор ско га, зва но га 
Асе на, и обо је бла го сло вом 
утвр ди. Краљ Вла ди слав 
та да узе и бла го слов од све
то га ар хи е пи ско па и по че 
зи да ти ма на стир у ме сту ко је 
се зо ве Ми ле ше ва“. 

На сил нич ко оти ма ње вла
сти од но си се на при чу о два 
бра та су пар ни ка, Ра до сла ва, 
си на грч ке прин це зе, вас пи
та ног у ду ху грч ке кул ту ре, 
чо ве ка фи ло зоф ске при ро
де, ко ји и ни је имао ни же ље 
ни спрем но сти да бу де вла
дар вој ник и мла дог, буј ног, 
про ниц љи вог Вла ди сла ва. 

Бе ло сла ва је у овом слу ча
ју би ла по ште ђе на. Те о до си
је Бе ло сла ву ни је осли као 
не га тив но, као Ра до сла вље
ву Ану, кћер ку епир ског вла
да ра Те о до ра I Ан ђе ла Ду ке 
Ком ни на. „Јер бла го ча сти ви 
Ра до слав краљ у све му нај
пре бла го по хва лан и из ван
ре дан, по ста де по ко ран 
же ни, од ко је и би по вре ђен 
умом. Вла сте ла је не го до ва
ла због не у ра чун љи во сти 
ума ње го ва и од сту пи ла од 
ње га и при сту пи ла мла ђем 
бра ту ње го ву Вла ди сла ву, те 
ме ђу бра ћом на ста де мр жња 
и го ње ње због гор ке сла ве 

кра љев ства“. 
Ме ђу тим, ва жно је ис та ћи 

да До мен ти јан на по све дру
га чи ји на чин по сма тра Вла
ди сла вљев до ла зак на пре
сто. „Ка да је Пре о све ће ни 
пре био мно га ле та са бла го
вер ним кра љем Ра до сла
вом, а Го спод ца ре вао у 
ве ко ве и још над на ма, из во
ли се го спо ду и по пу сти мла
ђем бра ту ње го вом, Вла ди
сла ву, и при мив ши си лу и 
кре пост исто га ца ра не бе
сно га, ко ји ца ру је у ве ко ве, и 
ли ши зе мље ста ри је га бра
та, и узе пре сто оца сво га 
кир Сте фа на кра ља“. 

Би ло ка ко би ло, са си гур
но шћу се мо же твр ди ти, да 
су на сме ну пре сто ла, ути ца
ли упра во оче ви Ра до сла
вље ве и Вла ди сла вље ве 
же не. На и ме, 1230. го ди не 
до ла зи до оштрих су ко бља
ва ња из ме ђу Јо ва на Асе на и 
Те о до ра I. У том су ко бу, Те о
дор I ће би ти по ра жен и 
осле пљен, а бу гар ски цар ће 
по ста ти нај моћ ни ји вла дар 
на Бал кан ском по лу о стр ву. 

Пре ма Ман ди ће вим ре чи
ма, „Те о дор, из гу био је жи вот 
1230. го ди не у бор би са Бу га
ри ма, па су ови од та да, на 
че лу са ца рем Асе ном II, 
има ли ве ли ког ути ца ја на 
по ли ти ку це лог Бал ка на, па и 
Ср би је. Вла ди слав је већ 
та да, или не што ка сни је 
по стао Асе нов зет“. По бе да 
ца ра Асе на над Те о до ром 
би ће до вољ на да се уз др ма 
Ра ди сла вљев по ло жај. Ка ко 
ис ти че Ћо ро вић, „и до и ста, 
нај ве ћи део Те о до ро ве др жа
ве до шао је под не по сред ну 
власт Асе но ву; у Со лу ну 
са мо, с Те са ли јом и Епи ром, 
остао је на вла сти Асе нов 

зет Ма ној ло. Срп ски принц 
Вла ди слав, дру ги син Сте ва
на Пр во вен ча ног, по ста де 
исто зет Асе нов. Он је, на ско
ро по па ду Те о до ро вом са 
оста лим не за до вољ ни ци ма у 
Ср би ји по чео бор бу про тив 
Ра до сла ва. Ра до слав се 
др жао јед но вре ме, али је 
пред моћ ни јим бра том мо рао 
нај по сле да по бег не из Ср би
је, кра јем 1233. го ди не“. 

Пре ма срп ским Летописи
ма, „умро је краљ Вла ди слав 
без де це“. Ме ђу тим, ка ко 
ка же Ру ва рац „по Троношцу, 
ро ди ла му је Бу гар ки ња дво
је де це. Из ли сти на са зна је
мо да је краљ Вла ди слав 
имао не са мо кћер уда ту за 
не ког кне за Ђу ру, но да је и 
си на имао, Де шу (Те шу) 
жу па на“.

Брак са Бу гар ки њом Бе ло
сла вом обез бе дио је Вла ди
сла ву пре сто, али и дру ге 
по вла сти це. Она ко ја се сма
тра нај зна чај ни јом у срп ском 
на ро ду је сте пре нос мо шти ју 
ар хи е пи ско па Са ве у срп ску 

зе мљу. Пре нос мо шти ју све
тог Са ве, је дан је од пра зни
ка срп ске пра во слав не цр кве 
ко ји је по све ћен ар хи е пи ско
пу. О овом до га ђа ју оп шир но 
ка зу је До мен ти јан у Животу
светогаСаве.

На кон из не над не бо ле
сти, све ти Са ва је пре
ми нуо у зе мљи Бе ло

сла ви но га оца. „И би ја вље но 
ца ру за ус пе ни је Пре о све ће
но га да за по ве да где да се 
са хра не ње го ве све те мо шти. 
А цар чув ши за пред ста вља
ње све то га про сла ви Бо га 
ко ји му је по слао све та му жа 
да бла го сло ви и дом и град 
ње гов и за по ве ди да до ђе 
па три јарх са ча сним игу ма ни
ма и са пре по доб ним оци ма 
и да та ко са ве ли ком ча шћу 
са хра не мо шти Пре о све ће
но га у ру ко твор ном му ма на
сти ру у До му све тих Че тр де
сет Му че ни ка“. 

Краљ Вла ди слав, по ћи ће 
код свог та ста ка ко би из мо
лио пре нос стри че вих мо шти
ју. „И ка да су они до шли до 

Брак са Бу гар ки њом Бе ло сла вом 
обез бе дио је Вла ди сла ву пре сто, 
али и дру ге по вла сти це. Она ко ја се 
сма тра нај зна чај ни јом у срп ском 
на ро ду је сте пре нос мо шти ју ар хи е
пи ско па Са ве у срп ску зе мљу. Пре
нос мо шти ју све тог Са ве, је дан је од 
пра зни ка срп ске пра во слав не цр кве 
ко ји је по све ћен ар хи е пи ско пу

Срп ски краљ Сте фан Вла ди слав
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

гра да Тр но ва, по ђе го спо дин 
наш бо го љу би ви краљ Вла
ди слав ка та сту бла го вер ном 
ца ру Ка ло јо ва ну Асе ну, и са 
љу ба вљу и са ве ли ком ча шћу 
при ми га цар. А овај хро сто
љу би ви краљ Вла ди слав 
при сту пив ши ца ру, мо лио је 
да Пре о све ће но га пре не се у 
сво је ота ча ство а цар чув ши 
то, ве о ма му бе ше те шко, и 
уме сто љу ба ви, ве о ма се 
ожа ло сти, не хо те ћи од пу сти
ти Пре о све ће но га из сво га 
гра да (...) И би ла је ве ли ка 
ра спра и мно га уз бу на због 
ово га, а овај бо го љу бац краљ 
нео слаб но је ста јао и мно го 
мо лио ца ра: ‘О бо го љуп че и 
оче мој, ца ру, при ми про збу 
мо ју, и дај ми Пре о све ће но га 
го спо ди на и учи те ља и про
све ти те ља ота ча ства мо је га, 
и не вра ти ме пра зна у ота ча
ство мо је, и не ли ши ме 
до бре на де и то пло га за ступ
ни ка и бр зо га по моћ ни ка ота
ча ства на ше га и не за тво ри 
сво је љу ба зне утро бе од 
че да сво га, дај ми да се на си
тим до бро ми ри сних мо шти ју 
мо га Пре о све ће но га го спо ди
на, мно го љу бим их ср цу 
мо ме ко ји се у ту ђи ни са свим 
од ре као стра но га све та, ко ји 
се по за по ве сти го спод њој од 
све та оту ђио, и ко ји се до бро
му Бо гу до стој но при сво јио“. 

Ца ре во би ће, об у зи ма ле 
су те ско бе, те „ра но при звав
ши сво га зе та кра ља Вла ди
сла ва, и ма да бо ља ри и гра
ђа ни ње го ви ни су во ље ли, 
за по ве ди му да узме Пре о
све ће но га и са ра до шћу иза
шав ши од ца ра ре че иза бра
ни ма сво јим за по вест ца ре
ву“. Го ди не 1237. мо шти све
тог Са ве, пре не те су у ма на

стир Ми ле ше ву, за ду жби ну 
кра ља Вла ди сла ва. 

Бе ло сла вин отац, из гу био 
је жи вот 1241. го ди не, а она 
и њен муж би ли су вла да ри 
Ср би је до 1243. Да кле, краљ 
Вла ди слав ни је ду го из др
жао на вла сти по сле смр ти 
сво га та ста и за штит ни ка, 
бу гар ског кра ља. Две го ди не 
доц ни је, Вла ди слав је мо рао 
да пад не и пре да кра љев ску 
власт свом нај мла ђем бра ту 
Уро шу, тре ћем си ну Сте фа на 
Пр во вен ча ног. Суд би на је 
по но вље на. Вла ди сла ву се 
до го ди ло исто што и ње го
вом ста ри јем бра ту Ра до сла
ву, по сле по ра за ца ра Те о до
ра. 

По след ње по ми ња ње кра
љи це Бе ло сла ве у ве зи је са 
двор ском би бли о те ком. Ка ко 
ка же Ка ша нин, кра љи ца 
Бе ло сла ва, же на сврг ну тог 
кра ља Вла ди сла ва, са сво
јим си ном жу па ном Де сом, 
пре не ла је у ков че зи ма на 
чу ва ње у Ду бров ник сво је 
бла го – два де сет ико на у 
сре бр ном око ву, три де сет 
ру ко пи сних књи га, че ти ри 
је ван ђе ља са злат ним и сре
бр ним ре ље фи ма на ко ри ца
ма, огле да ла, сви ле ну тка ни
ну на ко јој је злат ним кон цем 
из ве зе на фи гу ра Ису са Хри
ста са уче ни ци ма и про зор
ске за ве се из ве зе не сви лом. 
Бе ло сла ва, бу гар ска прин це
за, мир но је на пу сти ла трон. 
Ни те шка, не мир на вре ме ни
ма, ни су спре чи ла Бе ло сла
ву да, за раз ли ку од не вер не 
Ане, до смр ти оста не уз свог 
му жа.

 У сле де ћем бро ју: 
Је фи ми ја,  же на кра ља
Угље ше Мр њав че ви ћа

Ма на стир Ми ле ше ва

ГРАД СКИ БАЗЕН

Задо вољ ни бро јем 
посе ти ла ца

Кроз капи је Град ског базе на 
у Инђи ји од почет ка купа ли
шне сезо не про шло је око 50 
хиља да посе ти ла ца, потвр ди
ли су пред став ни ци Уста но ве 
Спорт ски цен тар. Над ле жни 
су задо вољ ни доса да шњом 
посе том, иако су вре мен ске 
при ли ке у прет ход них неко ли
ко дана ути ца ле на број купа
ча. 

Дирек тор Уста но ве Спорт
ски цен тар Или ја Трбо вић 
исти че да уко ли ко вре мен ске 
при ли ке буду повољ ни је у 
наред ном пери о ду, посто ји 
могућ ност да се пре ма ши, до 
сада, рекор дан број од 64 
хиља де посе та оми ље ном 
инђиј ском купа ли шту у јед ној 
сезо ни.

– Сезо на на базе ну про ти че 
у нај бо љем реду, нисмо има
ли ника квих про бле ма у функ

ци о ни са њу. Педе сет хиља да 
посе ти ла ца има ли смо до 
сада и ника квих про бле ма 
није било, у виду повре да или 
неких озбиљ ни јих ства ри, 
обја снио је Трбо вић.

Дирек тор Уста но ве Спорт
ски цен тар додао је и да су у 
току радо ви на при пре ми 
спорт ске хале пред пред сто
је ћу сезо ну.

– Током јула хала не ради 
јер је при пре ма мо за так ми
чар ске сезо не наших клу бо ва. 
С обзи ром да нам пред сто је и 
међу на род не утак ми це, мора
ли смо извр ши мо ком пле тан 
ремонт расве те да би задо во
љи ли усло ве так ми че ња. 
Тако ђе смо рекон стру и са ли 
сани тар не чво ро ве али и 
окре чи ли зидо ве из соп стве
них сред ста ва, рекао је Трбо
вић. М. Ђ.

ИНЂИЈА

Радо ви у Гим на зи ји 
и шко ли у Бешки

У инђиј ској Гим на зи ји у току 
су радо ви на ком плет ној 
рекон струк ци ји мокрих чво ро
ва и сани тар них инста ла ци ја. 
Како су иста кли над ле жни, од 
изград ње објек та дав не 1966. 
годи не до данас, тоа ле ти нису 
рекон стру и са ни.  Радо ви ма је 
пред ви ђе но сани ра ње осам 
тоа ле та, од при зе мља до тре
ћег спра та. Вред ност инве сти
ци је коју финан си ра Општи на 
Инђи ја изно си 1,4 мили он 
дина ра.

Поред радо ва у Гим на зи ји, у 
току је поста вља ње енер гет
ски ефи ка сног осве тље ња, 
анти кли зних пло чи ца и адап
та ци ја про сто ра за школ ску 
библи о те ку у Основ ној шко ли 
„Бра ћа Гру ло вић“ у Бешки. 

Про је кат ште дљи ве расве те 
вре дан је 3,4 мили о на дина ра 
и реа ли зу је се у сарад њи са 
Покра јин ским секре та ри ја том 
за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство 
и сао бра ћај који уче ству је са 
80 одсто сред ста ва а оста так 
финан си ра Општи на Инђи ја. 

На првом спра ту шко ле 
биће заме ње не ста ре и небе
збед не пло чи це новим. Поме
ну те радо ве финан си ра 
Општи на Инђи ја а њихо ва 
вред ност је 1,1 мили он дина
ра. Локал на само у пра ва, 
тако ђе, је уло жи ла 1,64 мили
о на дина ра за адап та ци ју 
помоћ не про сто ри је повр ши
не 36 ква дра та у којој ће се 
нала зи ти школ ска библи о те
ка. М. Ђ.

Радо ви у шко ли у Бешки
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (8)

Ушко ло ва ва ње дие це
При пре ма: Дејан Мостар лић

Град ска упра ва у Митро ви ци која ће након 1881. годи не и доби ја ња ста ту са Гра да функ
ци о ни са ти као Град ско погла вар ство изда ва ла је про гла се који су садр жа ли све бит не 
одлу ке веза не за сва ко днев ни живот гра ђа на Митро ви це и окол них насе ља. Ове одлу ке 
обја вљи ва не су у Про гла сним књи га ма, при чему су стро го одре ђе на места њихо вог обна
ро до ва ња (На сред пија це код крста, пред кућа ма поје ди них митро вач ких гра ђа на, пред 
Казни о ном, на ћошку код Каме ни те ћупри је, на ћошку код Злат на буна ра....).Про гла сне 
књи ге Град ске упра ве у Митро ви ци сачу ва не су у Исто риј ском архи ву „Срем“ и пред ста
вља ју дра го це но изво ри ште пода та ка о исто ри ји Срем ске Митро ви це, Сре ма и нека да
шњих држа ва на овим про сто ри ма

Про гла сом број 360 од 5. 
сеп тем бра  1881. годи не од 
роди те ља и ста ра те ља деце 
рође не 1875. годи не тра жи се 
да без у слов но дове ду децу 
на „ушко ло ва ва ње“ за Пуч ку 
шко лу у општин ском уре ду. 
Они ма који не дове ду децу на 
наста ву запре ће но је пла ћа
њем нов ча не казне. У дру гим 
слич ним обја ва ма роди те љи 
се упо зо ра ва ју да ће пла ти ти 
казну за сва ки пут кад дете 
изо ста не из редов не шко ле.
„Ушколовавање диеце за

Пучкушколупредузетћесе
овде код обћинског уреда
дне.12и13.септембраити
пријеподнеу7.сатиапосле
поднеу2сатасвакитајдан.
Нагодине1875.рођенедие
цесепозивајутеданебез
изговорно доћи, односно
имади их родитељи или
тутори повести; да дођу и
онадиеца која су већшколу
полазили, морају доћи на
уређене дане на поновно
ушколовавање. Тко пропу
стисвоједетедовести,био
тутор, родитељ или други
сродник, платити ће глобу
од10форинти“

Про гла сом број 397 од 25. 
сеп тем бра 1881. годи не пози
ва ју се гра ђа ни, поре ски 
обве зни ци који има ју одго ва
ра ју ћи поре ски дуг да исти 

изми ре јер ће у про тив ном 
бити при ме њен закон којим 
се дужни ку оду зи ма имо ви на 
и про да је јав ним путем. У 
Про гла сној књи зи из 1881. 
годи не ово је прва обја ва која 
је ове ре на печа ти ма иза бра
ног Град ског погла вар ства у 
Митро ви ци.
„Сви овдашњи грађани и

оникојиуовојобћинипорез

плаћају,позивајуседањихов
дугујућипорезштопреовом
Поглаварству донети изво
лу, јер у противном случају
мораће се проти истих по
законупоступатиатодаће
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 про гла су  број 62 од 22. 
децем бра 1881. годи не оба
ве шта ва ју се гра ђа ни да ће 
се поде ла огра ни че них коли
чи на соли за годи ну дана 
врши ти до 20. децем бра у 
пре по днев ним часо ви ма код 
Кра љев ске сола ре, после 
чега није могу ће доби ти 
лими ти ра не коли чи не соли..
„Даје се на знање овда

шњим становницима да ће
селимитнасолзаовугоди
ну само до 20 овог месеца
код овдашње Краљевске
соларе издавати ито само
доподне,копослетогадана
дођенећевишедобити.“

Град ско погла вар ство у 
Митро ви ци у Обја ви датој у 
Про гла сној књи зи  9. новем
бра 1881. годи не при ла же 
аутен ти чан слу жбе ни доку
мент који је озна чио зва ни
чан поче так рада Град ског 
већа и Град ског погла вар
ства у дана шњој Срем ској 
Митро ви ци. Ови орга ни фор
ми ра ни су након првих избо
ра за Град ско заступ ство 
(скуп шти ну) авгу ста 1881. 
годи не. За град ског начел ни
ка (првог гра до на чел ни ка 
Митро ви це)  у новем бру исте 
годи не биће иза бран Ћира 
Миле кић. 

Обја ва о почет ку рада Град ског већа и Погла вар ства

„БЕШКА ФЕСТ“ БИЋЕ ОДР ЖАН 2. И 3. СЕП ТЕМ БРА
Десе ти пут у вој во ђан ско – бавар ској атмос фе ри

Мани фе ста ци ја „Бешка фест“ биће 
одр жа на 2. и 3. сеп тем бра по десе ти, 
јуби лар ни пут на тере ну за мале спор то
ве у цен тру Бешке. Као и сва ке годи не, 
у спе ци фич ној вој во ђан ско  бавар ској 
атмос фе ри биће орга ни зо ва ни Гастро 
фест, Етно фести вал и богат кул тур но
умет нич ки и забав но  музич ки про грам. 
Како су иста кли пред став ни ци Тури стич
ке орга ни за ци је општи не Инђи ја музич ки 
део про гра ма мно го је бога ти ји, како то 
доли ку је јуби ле ју. И ове годи не, публи ци 

ће се пред ста ви ти гру па из Бавар ске али 
и, изме ђу оста лог, и Ива на Петерс, Тија на 
Дап че вић са вели ким там бу ра шким орке
стром „Роман са“ али и Прља ви инспек
тор Бла жа и кљу но ви. Поп рок кон цер те 
упот пу ни ће бога та гастро ном ска пону да. 
Мани фе ста ци ја „Бешка фест“ реа ли зу је 
се у сарад њи са парт нер ском општи ном 
Кар лсхулд из Бавар ске у циљу пре зен
то ва ња и афир ма ци је тра ди ци је, оби ча
ја, кул ту ре и гастро но ми је Вој во ди не и 
Бавар ске, као и њихо вог дуго го ди шњег 

про жи ма ња на овим про сто ри ма.
Орга ни за то ри „Бешка феста“ су Тури

стич ка орга ни за ци ја општи не Инђи ја и 
Зави чај но дру штво „Ста ра Бешка“, суор
га ни за то ри КУД „Бран ко Ради че вић“, 
Месна зајед ни ца Бешка и Дру штво за 
него ва ње духов не кул ту ре и тра ди ци
је „Етно арт“ из Инђи је, а покро ви те љи 
Општи на Инђи ја и Покра јин ски секре та
ри јат за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство.

М. Ђ.
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Шта је про блем да у устав тач но, 
так са тив но наве де те шта су 
људ ска пра ва и шта људ ска 

пра ва крши? Нека људ ска пра ва се 
под ра зу ме ва ју (пра во на воду, хра ну и 
ваздух) али то не зна чи да се не иде у 
вре ме њихо вог крше ња. Има оних 
људ ских пра ва за која је про це ње но 
да могу бити крше на и наве де на су у 
уста ви ма. У уста ву Репу бли ке Срби је 
тач но је наве де но да сва ко има пра во 
на живот, пра во на непо вре ди вост ста
на, пра во на непо вре ди вост писма, 
бирач ко пра во, пра во оку пља ња и 
удру жи ва ња. Устав Срби је је један од 
рет ких који забра њу је роп ство, то је 
чак било регу ли са но и Сре тењ ским 
уста вом када је у Срби ји (међу првим 
земља ма Евро пе) уки нут феу да ли зам. 
Посто ји устав но, посто ји и оби чај но 
пра во. Оби чај но пра во се зако но дав
ним окви ри ма уво ди у прав ни систем, 
уко ли ко су ти оби ча ји на уста ву бази
ра ни. Срби су народ који са оби ча ји ма 
живи и као обре де их спро во ди, по 
рође њу, по крште њу, по вен ча њу, по 
смр ти. Ми смо народ који и даље 
паган ски једе на гро бљи ма, који се 
опи ја када се крсти, али смо земља и 
коли котоли ко уре ђен систем када су у 
пита њу људ ска и устав на пра ва. Да, и 
она се некад крше, али тран зи ци ја је 
бол но доба одра ста ња, одлу чи ће мо 
се. 

И са свим тим пра ви ма, уста вом и 
зако ни ма, неко каже да је Срби ја 
земља тако зва ног тре ћег све та. Ето, 
има мо уни вер зал но здрав стве но оси
гу ра ње и онда неко хиља да ма кило ме
та ра дале ко каже, ви тре ба да при хва
ти те наше вред но сти. А те вред но сти 
које поти чу из нави ка и оби ча ја наро да 
кажу, нећу да пла ћам здрав стве но 
оси гу ра ње, ако тре ба да се лечим, 
пла ти ћу. Онда када тре ба да се лечи 
нема пара, јер је здрав ство у тој земљи 
кор по ра тив на гра на која јури за про
фи том. Изгле да да није само у нас 
Срба план Б „ваљ да неће“, па као и 
све дру го и ту смо нави ку уве зли. Да, 
није наш здрав стве ни систем скан ди
нав ски, па да је савр шен, али и уз све 
везе, бабе и стри че ве, ипак може те да 
доби је те здрав стве ну негу. Зами сли те 
у током нај же шћих тала са виру са 
коро на, сва ко сни ма ње и сва ко тести
ра ње мора ли да пла ти те на пар хиља
да или десе ти на хиља да дина ра. Е, у 

тој сре ђе ној земљи са свим пра ви ма, 
мора ли сте. А шта та сре ђе на земља 
ради са сво јим пра вом. 

Као јед на земља чији се оби ча ји 
засни ва ју на пред ста ви и шоу би зни су, 
Сје ди ње не Аме рич ке Држа ве свој 
прав ни систем засни ва ју на две сто ти
не и педе сет годи на ста ром уста ву. То 
јесте импо зант но, када узме мо у обзир 
да је наш тре нут ни устав стар тек 
шесна ест годи на (Аме ри, немој те да 
се љути те, али поме ну ће мо Миро са
вље во јеван ђе ље и Душа нов зако ник). 
Аме ри кан ци из Сје ди ње них Држа ва 
има ју устав који је мењан тек са неко
ли ко аманд ма на и све то зајед но, 
изнад је Бога. Међу тим, они сво је оби
ча је и систем нису регу ли са ли тран
сфор ма ци јом оби чај ног пра ва у закон

ски систем и мно го закон ских окри ва 
регу ли са но је суд ским одлу ка ма. Сад 
мисли те, па шта, има ли у нор мал ној 
држа ви шта више и зна чај ни је од суд
ске вла сти? Нема, у пра ву сте. Када је 
Трамп забра нио бора вак мигран ти ма, 
један ситан суди ја из неке ули чи це у 
Њујор ку ста вио је пред сед ни ко ву 
одлу ку ван сна ге. Међу тим, сва ка 
одлу ка суда, па и Врхов ног суда може 
поно во и поно во да буде пре и на че на. 
Да, то је нешто као што је про цес реха
би ли та ци је код нас у ком пози тив на 
пре су да каже да про тив одре ђе ног 
суд ски посту пак ника да није вођен (не, 
неће мо при ча ти о Нико ли Кала би ћу 
данас).

Врхов ни суд Сје ди ње них Аме рич ких 
Држа ва је после мало више од педе

сет годи на уки нуо сво ју пре су ду којом 
се на саве зном нивоу дозво лио абор
тус. Абор тус је био стро го забра ње на 
ствар у САД, жене су уми ра ле на 
кухињ ским сто ло ви ма при у че них вида
ра. Тада је Врхов ни суд донео пре су ду 
про тив држа ве Тек сас којом је њихов 
закон о забра ни абор ту са ста вљен ван 
сна ге, чиме су слич ни зако ни у свим 
саве зним држа ва ма уки ну ти. Зашто 
сада? Зато што је упр кос свим тех но
ло шким достиг ну ћи ма диги тал ног 
доба, они не уно се сво је оби ча је у 
прав ни систем, већ се држе речи девет 
људи, који се по при ро ди живо та сме
њу ју, па нових девет људи каже не! 
Нарав но, тих девет људи бира ју пред
сед ни ци из сво јих пар тиј ских редо ва, 
те је сти ца јем окол но сти у доба демо
крат ског пред сед ни ка, шест репу бли
кан ских суди ја, међу који ма су жене 
рекло нешто као: „абор тус као жен ско 
пра во није људ ско пра во“. 

Абор тус је пра во и меди цин ско 
сред ство за пре кид труд но ће и 
шта год мисли ли, не може те 

има ти став о томе док се не деси 
вама. Мла ди Аме ри кан ци све мање 
желе децу, јер их поро ди ца дослов но 
води у дужнич ко роп ство. Зашто мла
ди Срби не рађа ју децу, ево не знам да 
одго во рим као пред став ник гене ра ци
је. У Аме ри ци су се као из нај мрач ни
јих при ча и као у доба „вели ке депре
си је“ поја ви ле кути је за напу шта ње 
неже ње не деце. Хила ри Клин тон је 
1995. рекла „Жен ска пра ва су људ ска 
пра ва“ а сло жи ли се или не, нико не 
може жени да оспо ри или да је нате ра 
на абор тус, јер пре све га, пра во на 
живот екс пли цит но зна чи да је сва ко 
вла сник свог тела. Није Аме ри ка нај го
ра, у Евро пи по мисли напред ној, 
Пољ ска тако ђе забра њу је пре кид 
труд но ће на бази кон тро ле рађа ња, а 
закон је при лич но екс тре ман, у Хрват
ској је жена има ла прав ну бит ку да 
укло ни плод који је обо лео. Да мора мо 
да подр жи мо пра во и нисмо земља 
тре ћег све та је смо мно го мањи од вас, 
живе ли смо у соци ја ли зму који нас је 
нау чио каквојтаквој соци јал ној прав
ди. Не ради се овде само о абор ту су, 
ради се о толи ко често копи ра ном 
систе му узи ма ном за при мер, који 
сада сво јим гра ђа ни ма угро жа ва нека 
пра ва која им је на једви те јаде и одо
брио.  Читан ка

Абор тус је пра во и меди
цин ско сред ство за пре
кид труд но ће и шта год 

мисли ли, не може те има ти 
став о томе док се не деси 
вама. Мла ди Аме ри кан ци 
све мање желе децу, јер 
их поро ди ца дослов но 

води у дужнич ко роп ство. 
Зашто мла ди Срби не 

рађа ју децу, ево не знам 
да одго во рим као пред

став ник гене ра ци је

ДА ЛИ ЈЕ ПРА ВО НА АБОР ТУС ЖЕН СКО ИЛИ ЉУД СКО ПРА ВО?

Може те ми рећи да сам из земље 
тре ћег све та, али моја држа ва
ми даје више пра ва него што ће 
ваш први свет икад дати
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МОТО СКУП У БРЕ СТАЧУ

Више сто ти на
посе ти ла ца

У Бре ста чу су се 6. авгу ста оку пи ли 
бај ке ри из десе так мото клу бо ва из 
Сре ма и Мачве, на петом Мемо ри јал
ном мото ску пу „Сећа ње на Зоку“. Скуп 
је орга ни зо вао Мото клуб „Феми ли“ 
(Family) из Бре ста ча у знак сећа ња на 
Зора на Зоку Сто ја ко ви ћа, који је 
настра дао возе ћи мото цикл 2016. годи
не, са само 30 годи на живо та.

Након оку пља ња, бај ке ри су у вели
ком бро ју про де фи ло ва ли ули ца ма 
Бре ста ча, а затим је на тере ни ма за 
мале спор то ве орга ни зо ва но вели ко 
дру же ње уз живу рок свир ку бен до ва 
ДМВ и Логин.

Како нам је рекао пред сед ник МК 
„Феми ли“ Ненад Сто ја ко вић, Зокин 
рође ни брат, циљ орга ни зо ва ња мемо
ри јал ног мото ску па није само очу ва ње 
сећа ња на Зора на Сто ја ко ви ћа, већ и 
поди за ње све сти код воза ча мото ци кла 
о зна ча ју без бед не вожње.

– Бај ке ри су људи који воле дру же
ње, музи ку и добар про вод, али је 
важно да ника да не забо ра ви мо да 

један тре ну так нео пре зно сти у сао бра
ћа ју може да дове де до тра гич ног исхо
да. Дра го ми је што на наш мото скуп не 
дола зе само бај ке ри, већ мно ги Бре ста
ча ни и људи из око ли не који су позна
ва ли Зоку и који га се радо сећа ју. 
Захва лан сам Општи ни Пећин ци и 
Месној зајед ни ци Бре стач који нам увек 
пру жа ју мак си мал ну подр шку у орга ни
за ци ји мото ску па, изја вио је Сто ја ко
вић.

Пети мото скуп је оку пио више сто ти
на посе ти ла ца, нај ви ше до сада, и сти
че се ути сак да ова мани фе ста ци ја 
поста је део бре стач ке тра ди ци је. С. Ђ.

КЕЛТ СКО СЕЛО У ИНЂИ ЈИ

Неша Бри џис
оду ше вио насту пом 

Stand up наступ коми ча ра Неше Бри
џи са у четвр так, 11. авгу ста, у Келт ском 
селу у Инђи ји пре ма шио је сва оче ки ва

ња орга ни за то ра. Лет ња позор ни ца 
била је мала да при ми све заин те ре со
ва не посе ти о це. Неша Бри џис се инђиј
ској публи ци, по први пут у кари је ри, 
пред ста вио пред ста вом „Живот“ која је, 
како каже, њего ва мини ауто би о гра фи
ја.

– Дога ђа ји о који ма гово рим током 
насту па су из 80тих годи на про шлог 
века, када сам и ја рођен. Већи на се 
пре по зна је у тим при ча ма, а мла ди 
сазна ју и нау че нешто ново. Ми раз не 
живот не ситу а ци је пре тва ра мо у хумор 
и по томе смо позна ти. Гене рал но, овом 
под не бљу не мањ ка хумо ра. Такви смо, 
и волим што је то тако, иста као је пред 
поче так насту па Неша Бри џис, коми чар 
и додао да је наш народ духо вит, те да 
му није тешко да их насме је.

Пред став ни ци Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Инђи ја наја ви ли су нови, 
дру ги наступ Неше Бри џи са који је, због 
вели ког инте ре со ва ња инђиј ске публи
ке зака зан за 25. август, тако ђе у Келт
ском селу.

– Вео ма ми је дра го што је инђиј ска 
публи ка има ла при ли ку да погле да 
наступ нај бо љег stand up коми ча ра у 
нашој земљи. Коли ко је Неша попу ла
ран гово ри и пода так да смо за само 
неде љу дана у прет про да ји про да ли 
ско ро све ула зни це за вече ра шњи 
наступ, рекао је Милан Бого је вић, 
дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја и додао да је Бри џи сов 
први наступ у Келт ском селу само поче
так њихо ве сарад ње.

Из Тури стич ке орга ни за ци је наја вљу
ју да ће до кра ја лета бити орга ни зо ва
на про јек ци ја фил ма „Вар љи во лето 
’68“, а након тога, 2. и 3. сеп тем бра 
биће одр жа на и тра ди ци о нал на мани
фе ста ци ја „Бешка фест“ у Бешки. 

М. Ђ.
Неша Бри џис у Келт ском селу

Нај мла ђи атле ти ча ри „Сир ми
у ма“ осво ји ли су про шлог викен
да нових пет меда ља, овог пута у 
Ћупри ји, чуве ном атлет ском гра
ду који је познат по вели ким шам
пи о ни ма. Нађа Вуко вић осво ји ла 
је зла то и лич ни рекорд у трци са 
пре по на ма и сре бро у трци на 60 
мета ра.

Дејан Мој син је вор текс бацио 
49,82 метра, осво јио зла то и поно
во оду ше вио. У ско ку у даљ поно
во је ско чио пре ко 4 метра (4,12), 
довољ но за брон зу. Алек сан дар 
Аца Радо ва но вић поно во је осво
јио меда љу и то брон за ну у дво
бо ју. 

Огњен Тубић је био на корак до 
меда ље у ско ку у даљ. Као годи
ну дана мла ђи так ми чар осво јио је 
четвр то место. 

Тре нер Горан Павло вић исти че 
да је на овом так ми че њу насту пио 
само део еки пе „Сир ми у ма“ и да ће 
по поврат ку са одмор већи не тима 
сва ка ко бити још меда ља. Д. М.

АК „СИР МИ УМ“

Пет меда ља у Ћури ји

Нај мла ђи атле ти ча ри „Сир ми у ма“ на так ми че њу у Ћупри ји
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АТЛЕ ТИ КА: ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА МЛА ЂЕ ЈУНИ О РЕ

Атле ти ча ри „Сир ми у ма“ 
поно во бри љи ра ли

У субо ту 13. авгу ста  у Срем ској Митро
ви ци је одр жа но Првен ство Вој во ди не за 
мла ђе јуни о ре/ке (У18). Атле ти ча ри „Сир
ми у ма„ поно во су бри љи ра ли. 

Код дево ја ка, Вања Мила но вић је три
јум фо ва ла резул та том 12,39 секун ди у 
дисци пли ни 100 мета ра  и осво ји ла злат
ну меда љу.

Код мома ка Сте фан Ђонић  (још увек 
пио нир) је побе дио у трци на 110 мета ра 
са  пре по на ма, док је у истој дисци пли ни 
Нема ња Бабић осво јио сре бро. Нема ња 
је побе дио у ско ку у даљ. Вук Марин ко вић 
је лич ним рекор дом од 51,92 секун де убе
дљи во три јум фо вао у трци на 400 мета
ра. Стра хи ња Чикић  (пио нир) осво јио је 
брон зу на 100 мета ра. Мушка шта фе та 

4x100 мета ра у саста ву Бабић, Чикић, 
Ђонић, Марин ко вић осво ји ла је сре бро. 
Лука Крње вић  (пио нир) је био 4. у баца
њу копља лич ним рекор дом 38,02 мета ра.

На овом так ми че њу насту пи ли  су Петар 
Илић ван кон ку рен ци је у диску и кугли, 
као и Мир ја на Дасо вић, нај бо ља кугла
ши ца Срби је, која је баци ла нови лич ни 
рекорд 14,18 мета ра и сада јој недо ста је 
само 32 цен ти ме тра до нор ме за Првен
ство Евро пе за мла ђе сени о ре/ке (У23) 
које се иду ће годи не одр жа ва у Фин ској.

Тре нер Сло бо дан Маца но вић  наво ди 
да је задо во љан сјај ним резул та ти ма и да 
се сезо на при во ди кра ју, суми ра ју ћи пози
тив не ути ске, који су про из вод одлич них 
резул та та. Д. М.

Са Првен ства Вој во ди не у Срем ској Митро ви ци

Успе шан викенд атле ти ча ра „Сре ма“ 
На Отво ре ном првен ству Вој во ди не за мла ђе јуни о

ре одр жа ном у Срем ској Митро ви ци у субо ту 13. авгу
ста атле ти ча ри АК „Срем“ осво ји ли су чети ри злат не, 
седам сре бр них и пет брон за них меда ља  укуп но 16.

Зла том су се оки ти ли Мила Миљ ко вић у баца њу 
кла ди ва, Мили вој Ћирић у баца њу копља, Мила на 
Симић у ско ку у даљ и Ива Бежа но вић у ско ку у вис. 
Сре бр ни су Тео до ра Дебе ља чи у баца њу диска, Тео
до ра Чонић у ско ку у даљ, Тара Жарић на 1500 м, 
Миа Ружој чић на 800 м, Михај ло Вук Комле нић у ско
ку у даљ и жен ска шта фе та 4x 100 м (Мак си мо вић, 
Бежа но вић, Чонић, Симић).

Брон за је при па ла Мар ку Вуче но ви ћу у две дисци
пли не, баца њу копља и диска, Мар ку Лука чу у ско ку 
у вис, Михај лу Вуку Комле ни ћу на 800 м и Сне жа ни 
Стра цен ски на 800 м. Четвр ти са сто тин ком зао стат ка 
иза тре ће пла си ра ног био је Мар ко Лукач у дисци пли
ни 100 м.

Након лет ње пау зе ово је било јед но од увод них 
так ми че ња за дру ги део сезо не, мно ги још нису у пра
вом тре нин гу, оче ку је се да сви напре ду ју и дају још 
више на екип ним првен стви ма.

Јова на Шуба тли ја чла ни ца атлет ског клу ба „Срем“ 
осво ји ла је тре ће место на тра ди ци о нал ној трци на 
10 км у Угље ви ку (БиХ). Ста зу је пре тр ча ла за 40:11 
иза Оли ве ре Јев тић и дру го пла си ра не Сла ђа не Ста
мен ко вић из Црве не Зве зде. Јова на Шуба тли ја

ПРВЕНСТВO СРБИ ЈЕ ЗА 
МЛА ЂЕ ПИО НИ РЕ У КАЈА КУ

Мла ди „Валов ци“ 
шам пи о ни Срби је 

На Првен ству Срби је за мла
ђе пио ни ре, које је одр жа но у 
субо ту 13. авгу ста у Бач кој 
Палан ци мла ди „Валов ци“ 
оду ше ви ли су сво јим насту пи
ма и у пот пу но сти оправ да ли 
оче ки ва ња тре не ра. Осва ја ње 
нај сјај ни јег одлич ја и титу лу 
нај бо љих у Срби ји поне ли су 
Јули јан Петро вић и Мар ко 
Певац у дисци пли ни дво се да 
на 500 мета ра. Нај мла ђа так
ми чар ка „Вала“, Нико ли на 
Михај ло вић на поди ју му попе
ла се на сте пе ник ниже и за 

2022. годи ну носи титу лу вице
шам пи он ке Срби је у дисци
пли ни каја ка јед но се да на 1000 
м. Ништа мање успе шни нису 
били и пио ни ри у четвер цу на 
500 м, Јули јан Петро вић, Мар
ко Певац, Нико ла Михај ло вић 
и Мате ја Нико лић, који су 
после узбу дљи ве трке зау зе ли 
2. место и осво ји ли сре бр ну 
меда љу. Нико ла Михај ло вић и 
Мате ја Нико лић у трци дво се
да, у нај ја чој кон ку рен ци ји зау
зе ли су 6. место, а нај мла ђи 
пио нир Вик тор Кова чић, у 
трци јед но се да зау зео је висо
ко 5. место. Овим так ми че њем, 
незва нич но је завр ше на  так
ми чар ска сезо на за мла ђе пио
ни ре  а наши каја ка ши су горе 
поме ну тим успе хом кру ни са ли 
сезо ну на нај бо љи могу ћи 
начин. Сле ди заслу жен одмор, 
а затим при пре ме за нову 
сезо ну.  Извор КК „Вал“ 
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КО СУ РЕКРЕ А ТИВ ЦИ СА ШТА ПО ВИ МА У РУКА МА КОЈЕ МИТРОВ ЧА НИ ЧЕСТО 
СУСРЕ ЋУ НА  ГРАД СКОМ КЕЈУ И АТЛЕТ СКИМ СТА ЗА МА?

Нор диј ско хода ње
је више од рекре а ци је

Митро вач ки „хода чи“ упра жња ва ју јед ну од нај ко ри сни јих и сва ка ко здрав стве но 
нај бе збед ни јих спорт ско  рекре а тив них вешти на. У пита њу је нор диј ско хода ње  
изум прак тич них Скан ди на ва ца из три де се тих годи на про шлог века. Због мно го број
них здрав стве них, физич ких и пси хо ло шких бене фи та ова актив ност наро чи то је 
погод на за осо бе у зре ли јим годи на ма. Митров чан ка Мир ја на Цин ге ли офор ми ла је у 
свом гра ду један од три цен тра нор диј ског хода ња у Срби ји а чла но ви рекре а тив не 
гру пе оду ше вље ни су тре нин зи ма који су при ли ка за дру же ње и кори сно про ве де но 
сло бод но вре ме

Пре нешто више  годи ну дана  
мно ги Митров ча ни упит но су 
посма тра ли гру пу сугра ђа на 

која је у спорт ској опре ми са шта по ви
ма у рука ма убр за но хода ла ули ца ма 
гра да, нај че шће сав ског кеја. Вре ме
ном су људи, опу ште но седе ћи у 
башта ма кафи ћа и на град ским клу па
ма сазна ли да митр о вач ки „хода чи“ 
упра жња ва ју јед ну од нај ко ри сни јих и 
сва ка ко здрав стве но нај бе збед ни јих 
спорт ско  рекре а тив них вешти на. У 
пита њу је нор диј ско хода ње, изум 
прак тич них Скан ди на ва ца из три де се
тих годи на про шлог века настао уз 
чуве но нор диј ско ски ја шко трча ње из 
потре бе одр жа ва ња ски ја шке фор ме у 
топли јим месе ци ма када нема сне га. 
Спорт који је зва нич но про мо ви сан 

1997. годи не у Фин ској раши рио се 
хиља да ма кило ме та ра дале ко од нор
диј ских зема ља. Кажу да у овом тре
нут ку, само у Евро пи посто ји три де се
так мили о на „хода ча“. 

У Срби ји тре нут но посто је три актив
не сре ди не нор диј ског хода ња  Бео
град, Субо ти ца и Срем ска Митро ви ца. 
Иде ју и иску ства сво јих спорт ских 
коле га из Бео гра да у  град на Сави 
сво је вре ме но је пре не ла Мир ја на Цин
ге ли, све стра на спор тист ки ња која је 
про фе си о нал ни иза зов про на шла у 
шире њу ино ва тив них спорт ских дисци
пли на. Било је то у про ле ће 2021. 
годи не. Данас су митро вач ки „нор диј
ци“ пре по зна тљи ва урба на поја ва на 
град ском атлет ском ста ди о ну и мно го
број ним шета ли шти ма. Актив ност 

хода ју ћих рекре а ти ва ца због њених 
очи глед них бене фи та при вла чи мно ге, 
наро чи то осо бе у зре ли јим годи на ма 
који већи део рад ног дана про во де 
седе ћи или због здрав стве ног ста ња 
не сме ју да се изло же озбиљ ни јим 
спорт ским напо ри ма. Посеб ну драж у 
нор диј ском хода њу чла но ви рекре а ти
вих гру па про на ла зе у дру же њу, раз го
во ру и зајед нич ким тре ну ци ма а они 
рет ко про ла зе без дру гар ског одла ска 
на кафу, пиће или неки од редов них 
месеч них изле та. Вре ме на нор диј
ском хода њу за мно ге је „издув ни вен
тил“ и рути на без које не могу.

Мир ја на Цин ге ли, про фе сор физич
ког вас пи та ња и тре нер пли ва ња ради 
као струч ни спорт ски сарад ник на 
митро вач ком Атлет ском ста ди о ну. 

Мир ја на Цин ге ли, први тре нер
нор диј ског хода ња у Сре му Са јед ног од тре нин га на митро вач ком кеју
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Митров ча ни је углав ном зна ју као 
неког ко је у спор ту од нај мла ђих дана, 
па је тешко набро ја ти све вешти не 
који ма се бави ла. У свом гра ду нај пре 
се оку ша ла у одбој ка шком спор ту а  
бици кли зам  и пли ва њем при ву кли су 
је на факул те ту Физич ке кул ту ре. Логи
чан наста вак тога био је три а тлон. У 
овим лет њим месе ци ма сва ки Мир ја
нин дан почи ње на „Бри о ни ма“ испли
ва ва њем кило ме та р ских део ни ца на 
Сави а нерет ко је у тере та ни или у 
инди ви ду ал ном спорт ском раду.  

Поку ша ва ју ћи да при бли жи мо ову, 
рела тив но нову и за ове про сто ре неу
о би ча је ну дисци пли ну, на почет ку раз
го во ра са Миром при ча мо о циље ви ма 
и пози тив ним ефе ка ти ма нор диј ског 
хода ња. Чини се да их људи „капи ра ју“ 
тек кад начи не прве „ходач ке“ кило ме
тре са шта по ви ма или чују пози тив на 
иску ства дру гих. Лаи ци углав ном не 
пра ве раз ли ку изме ђу „обич не“ шет ње 
и нор диј ског хода ња а она и те како 
посто ји.

– Морам да при знам да су нас на 
неко ли ко  првих тре нин га људи доне
кле збу ње но посма тра ли јер нису зна
ли мно го о овој дисци пли ни, али се 
при ча о сјај ним бене фи ти ма које пру
жа нор диј ско хода ње шири ла све 
брже. Лич но сам оче ки ва ла да људи
ма ово може бити и сме шно, али пока
за ло се да није тако. Чини ми се да су 
Митров ча ни добро при хва ти ли нешто 
ново и зани мљи во у њихо вом гра ду. 
За раз ли ку од „обич не“ шет ње или 
хода овде се тро ши од 20 до 45 одсто 
више кало ри ја и ума њу је се опте ре ће
ње згло бо ва ногу и кар ли це, а ујед но 
се опте ре ће ње пре ко шта по ва пре но
си на гор њи део тела, па се рав но
прав но опте ре ћу је већи на наших 
миши ћа. Посеб но осми шље ни и вре
ме ном уна пре ђе ни обли ци и дода ци 
шта по ва за хода ње могу се при ла го
ди ти свим под ло га ма и рекре а тив ци
ма. Самим тим, за овај спорт није 
потреб на нека посеб на опре ма, осим 
да је она аде кват на и при ла го ђе на 
спољ ним при ли ка ма. Наша актив ност 
је на отво ре ном и све жем вазду ху и 
она у прин ци пу не зави си од вре мен
ских усло ва. Фено ме нал на је за људе 
који дуго нису били физич ки актив ни  
или има ју про бле ма са згло бо ви ма и 
вишком кило гра ма. У обзир дола зе и 
осо бе које болу ју од дија бе те са или 
срча них боле сти, па је при ме ра ради 
недав но, један лекар интер ни ста 
пред ло жио сво јој паци јент ки њи да 
кре не на нор диј ско хода ње. За раз ли
ку од већи не дру гих спор то ва могућ
ност повре де овде не посто ји и то је 
јед на од нај ве ћих пред но сти. Међу

тим, поен та ове при че је у томе да 
„хода ње“ није само тре нин гу коме се 
напор но „јуре“ врхун ски так ми чар ски 
резул та ти. Про сто је неве ро ват но и 
заи ста лепо коли ко се људи у рекре а
тив ној гру пи испри ча ју и дру же. У том 
хода њу ства ра ју се нека трај на при ја
тељ ства. Људи су у при ро ди, често 
смо на зајед нич ким изле ти ма у Фру
шкој гори или у дру же њу са „нор диј ци
ма“ из дру гих гра до ва. На при мер, 
сви ма је у лепом сећа њу оста ло про
шло го ди шње уче шће на субо тич ком 
вин ском мара то ну. Та мани фе ста ци ја 
одр жа на на Пали ћу под ра зу ме ва ла је 
трча ње, одно сно хода ње изме ђу 
разних вино гра да и вин ских кућа уз 
дегу ста ци ју добрих вина и хра не. 
Било је одлич но и надам се да ћемо 
ове годи не то поно ви ти. Често после 
тре нин га сед не мо а нерет ко оде мо и 
на неки добар кон церт. У гру пи се увек 
нађе неко са добрим шала ма, иде ја ма 
и фазо ни ма. У тре ну ци ма опу ште но
сти чак смо осми шља ва ли и хим ну 
наше „нор диј ске“ гру пе. Уоста лом, не 
тре ба смет ну ти са ума коли ко чове ко
вом само по у зда њу зна чи када се 
физич ки добро осе ћа, ски не кило гра
ме или побољ ша држа ње тела и кон
ди ци ју, каже Мир ја на Цин ге ли и дода
је да већи ну гру пе чине осо бе „зре ли
јих“ годи на прем да су митро вач ки 
„нор диј ци“ отво ре ни и за мла ђе уко ли
ко им „доса де“ тере та на, трча ње или 
нека исцр пљу ју ћа спорт ска актив ност. 
Митро вач ки „хода чи“ углав ном су 
жене али се у гру пи увек нађе и поне
ки мушка рац.

Д. Мостар лић

Дра ган Мудрић води при ват ну фир му 
која се бави рачу на ри ма и разним 
посло ви ма у „ИТ“ сек то ру. Већи део 
рад ног дана про во ди у седе ћем поло жа
ју. Иако се годи на ма бави спор том, нор
диј ско хода ње за њега је пра во откри ће 
и пот пу ни пого дак. У Мир ја ни ној гру пи 
углав ном је окру жен жена ма, што му 
ника ко не сме та јер каже да су жене 
знат но упор ни је од мушка ра ца. 

– Пот пу но ми одго во ра што смо сло
жна еки па и овде нас има раз ли чи тог 
узра ста. Нор диј ско хода ње првен стве но 
је  јед но лепо дру же ње, при ли ка за раз
го вор, али и вели ко физич ко и пси хич ко 
рас те ре ће ње које дефи ни тив но при ја 
свим миши ћи ма јер овде „ради“ цело 
тело. Нема мо увек исту кон ди ци ју, али 
смо као гру па врло толе рант ни и при ла
го ђа ва мо се они ма који хода ју спо ри је. 
Два пута недељ но смо на атлет ском 
ста ди о ну а субо том смо углав ном на 
кеју. После оде мо на пиће, кафу и дру
же ње. Мислим да је сушти на и пра ви 
фазон баш тај рад у гру пи, јер ту те увек 
неко ани ми ра и „пову че“, тако да нама 
тре нинг и хода ње од сат вре ме на уз 
шалу и добро дру же ње про ђу „час 
посла“, каже Дра ган. 

Уз шалу и добро дру же ње
тре нинг про ђе „час посла“

– Посред ством при ја те љи це чула 
сам за нор диј ско хода ње и реши ла сам 
да про бам. Брзо сам се оду ше ви ла и 
могу да кажем да сам се про на шла  у 
овој дисци пли ни. Моји ути сци су сјај ни 
јер вежба ње није  напор но а пот пу но 
вас испу ња ва и што је нај ва жни је, при
ме те се одго ва ра ју ћи резул та ти. Нарав
но, цела еки па и дру же ње су супер и ја 
се ту ствар но добро осе ћам, каже јед на 
од иску сни јих митро вач ких „нор диј ки“ 
Гор да на – Гоца Илић.

Вежба ње
није напор но,
а осе ћај је сја јан

Гор да на Илић

Дра ган Мудрић
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ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „ПОД РИ ЊЕ“ ИЗ МАЧВАН СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ НА ПОЧЕТ КУ НОВЕ 
СЕЗО НЕ У СРЕМ СКОЈ ЛИГИ

Под мла ђе но „Под ри ње“
у трци за афир ма ци јом 
и што бољим резул та ти ма

Да смо оста ли у про шло го ди шњем саста ву можда бих могао гаран то ва ти осва ја ње 
јед ног од прва два места. Ова ко, оста је да уигра ва мо ову мла ду еки пу и саче ка мо 
њене резул та те, јер рад са мла ди ма увек тра жи вре ме. На нама је да ове јесе ни поку
ша мо да оства ри мо што боље резул та те и да се ови мом ци афир ми шу, рекао је тре
нер Неђо Вуко вић

Непо сред но пре почет ка нове сезо не 
Срем ске лиге са шефом струч ног шта ба 
Фуд бал ског клу ба „Под ри ње“ из Мачван
ске Митро ви це Неђом Вуко ви ћем напра
ви ли смо кра так пре сек ста ња и раз го
ва ра ли о амби ци ја ма клу ба у акту ел ном 
првен ству. Иску сни стра тег Вуко вић који 
је после играч ке кари је ре више од два
де сет годи на у тре нер ским вода ма пре
у зео је кор ми ло Мачва на у послед њих 
месец дана мину лог првен ства. Он се 
као струч њак спе ци ја ли зо вао за „тешке 
фуд бал ске задат ке“ „поди за ња“ и ста би
ли за ци је клу бо ва. По њего вим речи ма 
„Под ри ње“ је има ло иску сну и ква ли тет ну 
еки пу али је већи на игра ча из овог тима 
током лета оти шла сво јим путем, због 
чега је у редо ви ма црве нобелих усле
ди ла сме на гене ра ци ја. Међу иску сним 
игра чи ма из про те клог так ми чар ског 
циклу са ове сезо не боје клу ба са ста ди
о на „Чика Миша“ бра ни ће гол ман Ненад 
Релић и Иван Ивић који је тре нут но ван 
стро ја због здрав стве них раз ло га. Тиму 
се при кљу чио се и што пер Саша Радо
ва но вић. Из Ерде ви ка је у међу вре ме ну 

Еки па „Напред ка“ из Попи на ца са сво
јим амби ци ја ма и орга ни за ци јом клу ба 
један је од нај не згод ни јих про тив ни ка са 
којим се „Под ри ње“ саста ло већ на стар
ту нове сезо не Срем ске лиге. У утак ми ци 
оди гра ној у неде љу 14. авгу ста у Попин
ци ма дома ћин је три јум фо вао резул та
том 2:1 али су под мла ђе ни иза бра ни ци 
Неђе Вуко ви ћа оди гра ли одлич ну утак

ми цу и мало им је недо ста ја ло да про тив 
јаког про тив ни ка осво је бодо ве. Стре лац 
једи ног гола био је упра во један од мла
ђих игра ча, Огњен Туру дић који је овог 
лета поја чао еки пу „Под ри ња“ а ука за
на му је при ли ка да игра у пре ми јер ном 
првен стве ном сусре ту. У наред ном колу 
у Мачван ску Митро ви цу дола зи еки па 
„Пар ти за на“ из Вито је ва ца. 

Изо ста ли бодо ви
на тешком госто ва њу

Међу иску сним игра чи ма из про те клог так ми чар ског 
циклу са ове сезо не боје клу ба са ста ди о на „Чика Миша“ 
бра ни ће гол ман Ненад Релић и Иван Ивић који је тре нут
но ван стро ја због здрав стве них раз ло га. Тиму се при
кљу чио се и што пер Саша Радо ва но вић. Из Ерде ви ка је у 
међу вре ме ну дошао и иску сни стре лац Миша Мачван ски

Еки па и тре нер „Под ри ња“ пред нову фуд бал ску сезо ну 2022/23.
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дошао и иску сни стре лац Миша Мачван
ски. У кон ку рен ци ји за први тим нала зи 
се чак пет на е стак мла дих фуд ба ле ра 
рође них изме ђу 2001 и 2005. годи не. 

Пред тре не ром Вуко ви ћем је нови 
иза зов јер је познат као струч њак који 
воли рад са мла ди ма и радо их „уба цу
је у ватру“. Клуб из Мачван ске Митро ви
це при ву као је овог лета мно ге каде те 
и омла дин це из дру гих сре ди на који су 
овде виде ли шан су за напре дак и наступ 
у првом тиму. Од мла ђих игра ча овог 
лета су сти гли Бран ко Јово вић, Алек сан
дар Јан ко вић, Мир ко Сте ва но вић, Огњен 
Цицва рић, Миро слав Ник шић, Душко 
Мило ше вић, Бра ни слав Вла јић, као и 
Огњен Туру дић и Радо мир Кузма но вић 
из митро вач ког „Рад нич ког“. Играч ки 
погон мачван ског срем ско ли га ша тре
нут но чини 25 игра ча про сеч не ста ро сти 
изме ђу 19 и 20 годи на. Каде ти овог клу
ба били су одлич ни у про шло се зон ском 
плејауту а омла дин ска еки па пред во ђе
на Дали бо ром Ђон ли ћем поно во је акти
ви ра на и има све усло ве за добар резул
тат у Вој во ђан ској ква ли тет ној лиги.

– Да смо оста ли у про шло го ди шњем 
саста ву можда бих могао гаран то ва ти 
осва ја ње јед ног од прва два места. Ова
ко, оста је да уигра ва мо ову мла ду еки
пу и саче ка мо њене резул та те, јер рад 
са мла ди ма увек тра жи вре ме. На нама 
је да ове јесе ни поку ша мо да оства ри мо 
што боље резул та те и да се ови мом ци 
афир ми шу. Ако се ука же при ли ка за пла

сман у врху, нарав но да ћемо је иско ри
сти ти, али мно ги клу бо ви у лиги ове сезо
не има ју висо ке амби ци је. Кон ку рен ци ја 
за први тим је заи ста вели ка, тако да је 
и мени поне кад тешко што не могу сви 
да игра ју у датом тре нут ку. Ја фор си рам 
офан зи ван фуд бал са доста трча ња у 
оба прав ца, пре син гом и кон такт игром, 
па тре нут но ради мо на томе да уигра мо 

основ не лини је  „кич му“ нашег тима она
ко како жели мо да изгле да мо, каже шеф 
стру ке „Под ри ња“ који се тру ди да пре ма 
игра чи ма, наро чи то оним мла ди ма, има 
корек тан али и искрен, поне кад и строг 
однос у коме од њих зах те ва озбиљ но 
схва та ње фуд бал ских оба ве за. Тре нер 
Вуко вић, с дру ге стра не вољан је да мла
дим фуд ба ле ри ма пре не се сво ја бога та 
иску ства и ради на побољ ша њу њихо вих 
инди ви ду ал них ква ли те та и тех ни ке.

Иза клу ба из Мачван ске Митро ви це 
је добар при прем ни пери од са побе да
ма про тив тимо ва из Црне Баре, Шида и 
Ман ђе ло са, уз нере шен сусрет са „Сло
бо дом“ из Доњег Товар ни ка, еки пом из 
Совља ка и пора зом од ерде вич ке „Сло
ге“. Орга ни за ци ја клу ба је на завид ном 
нивоу а усло ви за тре нин ге, утак ми це и 
публи ку су одлич ни. Пре ма речи ма шефа 
стру ке, одзив игра ча на редов не тре нин
ге је 90 одсто а први пут у клуп ским дре
со ви ма „Под ри ња“ у свим узра сним гене
ра ци ја ма  од „кли на ца“ из шко ле фуд
ба ла до сени о ра, игра чак седам де се так 
игра ча. Неђо Вуко вић твр ди да ова кав 
распон у играч ком кадру није нала зио у 
сво јој кари је ри. 

Дејан Мостар лић

Бран ко Вујо вић је тален то ва ни пред
њи везни или лево крил ни играч 2002. 
годи шта који је из редо ва ерде вич ке 
„Сло ге“ пре шао у „Под ри ње“. Иако при
па да мла ђим кате го ри ја ма Бран ко је 
један од сту бо ва сво је еки пе. Фуд ба
лом се бави од пете годи не. Као и мно
ги вршња ци поче ло је у Шко ли фуд ба ла 
„Сир ми ум“ а потом је заи грао за мла ђе 
селек ци је „Рад нич ког“ и брзо јр зако ра
чио у сени ор ски фуд бал. Са тре не ром 
Вуко ви ћем већ је имао сарад њу и све
стан је да се од њега ове сезо не оче ку је 
мно го.

– Има ли смо одлич ну сарад њу. Сви
ђа ју ми се њего ви тре нин зи а на првом 
месту дисци пли на коју тре нер тра жи. 
„Хеми ја“ у еки пи је супер и увек има 
места за неку шалу и лепу атмос фе ру 
на тре нин зи ма. Даћу свој мак си мум и 
више од тога, како бих помо гао еки пи 
јер сма трам да има мо одли чан тим 
кога чине углав ном мла ђи игра чи. Ми 
се углав ном позна је мо од рани је и 
зајед но смо игра ли у мно гим клу бо ви
ма, каже само у ве ре ни Бран ко Вујо вић, 
два де се то го ди шњи прво ти мац „Под ри
ња“.

У кон ку рен ци ји за првих једа на ест 
у дре со ви ма „Под ри ња“ ове сезо не 
ће бити: Ненад Релић, Васа Ник шић, 
Саша Радо ва но вић, Миша Мачван ски, 
Сло бо дан Туца ко вић, Радо мир Кузма
но вић, Дар ко Тодо ро вић, Алек сан дар 
Сто ја но вић, Нико ла Сто ја но вић, Алек
сан дар Јан ко вић, Бра ни слав Влаjић, 
Дамјан Тре бо вац, Сте фан Антић, 
Мар ко Јако вље вић, Огњен Цицва рић, 
Милош Мар ја но вић, Миро слав Ник шић, 
Нема ња Миро са вље вић, Бран ко Вујо
вић, Иван Ивић, Душко Мило ше вић, 
Огњен Туру дић, Мир ко Сте ва но вић и 
Алек сан дар Ера ко вић.

Бран ко Вујо вић, тале нат
од кога се мно го оче ку је

Кон ку рен ти за 
прву поста ву

Клуб из Мачван ске Митро ви це при ву као је овог лета 
мно ге каде те и омла дин це из дру гих сре ди на који су 
овде виде ли шан су за напре дак и наступ у првом тиму. 
Од мла ђих игра ча овог лета су сти гли Бран ко Јово вић, 
Алек сан дар Јан ко вић, Мир ко Сте ва но вић, Огњен Цицва
рић, Миро слав Ник шић, Душко Мило ше вић, Бра ни слав 
Вла јић, као и Огњен Туру дић и Радо мир Кузма но вић из 
митро вач ког „Рад нич ког“

Неђо Вуко вић
Бран ко Вујо вић
(Фото: Лазар Крсма но вић)
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Цр но – бе ла ту га
Муч не сце не са ста ди о на Пар ти

за на об и шле су Ср би ју про шлог 
че тврт ка. Не, ни је ни ко стра дао, 

хва ла бо гу. Ба рем не фи зич ки.
Стра да ла је на да на ви ја ча да се 

по сле ме ча са Ки пра ни ма ко ло сре ће 
мо же окре ну ти у њи хо ву ко рист и 
мо жда из ву ћи се зо на евен ту ал ним уче
шћем у Ли ги Евро пе. Ка ко са да ства ри 
сто је, Пар ти зан је брод ко ји то не, а 
ка пе тан и ње го ви по моћ ни ци се осло
ба ђа ју не по треб ног те ре та. Пр во ле те 
сто ли це.

Ре ал ност је та ква да цр но – бе ли тре
ба да пе ва ју ако уоп ште иза ђу у Евро пу 
ове го ди не. Ли га кон фе рен ци је се са да 
чи ни као са свим ре ал на, и на по слет ку, 
не из бе жна ме та. С об зи ром на то у 
ка квом је про бле му клуб, не би из не на
ди ло ако ви ди мо не из ве сност и у ква
ли фи ка ци о ном ду е лу са Мал те жа ни ма, 
ко је су не ка да на ши клу бо ви га зи ли као 
пли так по ток.

Оно што се де си ло у Хум ској про шле 
не де ље је пра ви по ка за тељ ста ња у 
клу бу и кри зе у ко јој се на ла зи. Сти че 
се ути сак да је тих пет на е стак хи ља да 
на ви ја ча до шло да из ра зи сво је не за
до вољ ство и лич не фру стра ци је, а не 
да гле да фуд бал. Од са мог по чет ка је 
кре ну ло скан ди ра ње про тив упра ве и 
по тра ја ло је, са ма њим пре ки ди ма, до 
ду бо ко у ноћ. Тре ба ту спо ме ну ти, 
на рав но, бри љант ног Пре дра га Страј
ни ћа ко ји се ни јед ног мо мен та то ком 
пре но са ни је удо сто јио да ка же ба рем 
јед ну реч на ту те му. Али о до тич ном 
ствар но не тре ба тро ши ти ре чи. Дав
них да на је по стао те ма за спрд њу и 
под смех. Уо ста лом, до са да смо већ 
на у чи ли где је „му те“ дуг ме на да љин
ском ка да су фуд бал ски пре но си на 
РТСу.

Мно го је сра мо те про тут ња ло ста ди
о ном те ве че ри. Пра ва је ште та што је 
меч са че ти ри го ла пао у дру ги план 

због све га што се де ша ва у клу бу 
по след њих да на и не де ља. Не за до
вољ ство са три би на је си гур но ути ца ло 
и на игра че Пар ти за на и њи хо ву игру. 
Да је би ло је дин ства и за јед нич ког 
бо дре ња, мо жда би Бе о гра ђа ни ус пе ли 
да из ву ку не што из ме ча у ко јем им је 
би ла по треб на по бе да ба рем за про ду
жет ке.

Ни је Пар ти зан ло ше из гле дао на 
те ре ну, али је вид на не спрем ност игра
ча, што је у овој фа зи се зо не, до пре 
пар го ди на, би ла стан дард на по ја ва у 
еки па ма са на ших про сто ра. Он да су и 
на ши тре не ри ко нач но схва ти ли шта 

им је чи ни ти, те су по че ли ви ше да 
ра де на фи зич кој при пре ми, да не би 
па да ли као му ве по те ре ну усред ав гу
ста. Или ја Сто ли ца је у том сег мен ту 
ома нуо.

Ипак, цр но – бе ли су би ли у игри за 
по во љан ре зул тат, два пу та во ди ли, 
али он да им се де си ла по ги би ја у ви ду 
евро го ла из ве сног Фа ра жа из про тив
нич ке еки пе. Деч ко је у сти лу Ма ра до не 
на ни зао Пар ти за но ву од бра ну као на 
ра жњић и дао гол за ТВ шпи це са иви
це ше сна е стер ца. И то је био крај сно
ви ма о Ли ги Евро пе.

Све то што се де си ло на трав на тој 

под ло зи те ве че ри ви ше ни је бит но. 
Оно што смо ви де ли на три би на ма пре, 
за вре ме и по сле ме ча је тра ге ди ја и 
сра мо та Пар ти за на. Упра ва, на че лу са 
Ву че ли ћем и Ва зу ром је мир но по сма
тра ла утак ми цу из сво је ло же, да би на 
кра ју ме ча опу ште но од ше та ли са ста
ди о на као да се ни шта ни је де си ло. То 
им је омо гу ћи ла ар ми ја де це ко ју су 
на мер но из ме сти ли са се вер не три би
не и по ста ви ли на за пад ну, ис под њи хо
ве ло же. Чи сто да се не ко не би др знуо 
и за фр ља чио не што у њи хо вом прав цу. 
А ве ру јем да би је два жи ву гла ву из ву
кли да су пу сти ли на ви ја че ис под ло же. 
Зна ли су то, па су на пер фи дан на чин, 
она ко ка ко са мо гњи де зна ју, по ста ви ли 
де цу као жи ви штит. Јад но.

Нај шо кант ни ји при зор до шао нам 
је са атлет ске ста зе на кон утак
ми це. Ту су же сто ки мом ци и кри

мо си са ју жне три би не по стро ји ли игра
че Пар ти за на. Др жа ли су им лек ци ју 
до брих 20 ми ну та, да би их на кра ју 
ски ну ли и те ра ли да ви чу „упра ва на по
ље“. За див но чу до, пре стра ше ни мла
ди ћи су ипак ре ши ли да не пе ва ју, јер 
би, сло жи ће те се, та ква сце на об и шла 
свет у ру бри ци „Ве ро ва ли или не“.

И на кра ју, на рав но, тре нер је тај ко ји 
фа су је. Ни је да се Или ја Сто ли ца баш 
про сла вио у ових шест утак ми ца на 
клу пи Пар ти за на, али ни ка ко се не 
мо же ре ћи да је он је ди ни кри вац. 
Упра ва је та ко ја је дав них да на тре ба
ла да се по ву че. Ис ку сни ма ни пу ла тор 
на че лу Пар ти за на ни је до че као ни да 
Сто ли ца за вр ши ин тер вју са но ви на ри
ма, а већ је пу стио вест у етар да је овај 
сме њен. На тај на чин скре нуо је ба рем 
за тре ну так па жњу са се бе и сво јих 
ко ле га из ко жних фо те ља.

Пар ти зан баш не ма сре ће са тре не
ри ма. Али до бро, њих бар мо же да 
ме ња. А шта ће мо са ба гром ко ја је 
не за мен љи ва?

ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ „ИНЂИ ЈЕ“ 

Поче ле при пре ме за нову сезо ну
Одбој ка ши це „Инђи је“ почет ком про

шле сед ми це поче ле су са при пре ма ма 
за пред сто је ћу сезо ну. Дво ме сеч ни рад 
је пред Инђин чан ка ма до стар та нове 
супер ли га шке сезо не. 

Током пре ла зног пери о да сти гло је 
неко ли ко поја ча ња а до сада нај ве ће је, 
како кажу,  Еми ли ја Жакић, која игра на 
пози ци ји диза ча а у ОК „Инђи ја“ је сти гла 
из ОК „Једин ство“ из Ста ре Пазо ве. 

– Напра ви ла сам дужу пау ту због труд
но ће и поро ђа ја и сад се вра ћам тре
нин зи ма како би се што пре вра ти ла у 
фор му. Мислим да ћу се брзо  вра ти ти 
рути ни, јер после те пау зе од две и по 

годи не, морам да при знам да ми озбиљ
но фали одбој ка, рекла је Жакић.

Нико ла Јер ко вић, тре нер ОК „Инђи ја“ 
исти че да је дуг тре на жни рад пред еки
пом и струч ним шта бом.

Са нестр пље њем смо доче ка ли поче
так при пре ма који је поме рен за седам 
дана у одно су на про шлу годи ну, јер је 
и поче так так ми че ња поме рен за седам. 
Два месе ца ће бити сасвим довољ но да 
се еки па, пре све га, физич ки при пре
ми за све оне иза зо ве који нас оче ку ју у 
Супер лиги,рекао је Јер ко вић и додао:

–15. окто бра почи ње првен ство, а 
Супер лига је про ши ре на на 12 тимо ва. 

Оче ку је нас изме ђу 27 и 30 так ми чар ских 
утак ми ца. Тако да је овај пери од, август 
– сеп тем бар врло зна ча јан да упра во 
поста ви мо те теме ље који ће нас одр жа
ти у целој годи ни ста бил но. 

Јер ко вић је иста као да ће оди гра ти 
осам при прем них утак ми ца. 

–Тру ди ће мо се да ове годи не то буду 
јачи про тив ни ци, како би и на тај начин 
поди гли ниво игре, рекао је тре нер ОК 
„Инђи ја“ и додао да је про шле сезо не 
циљ био опста нак међу нај бо љи ма у 
Срби је, а да су сада спрем ни и на веће 
иза зо ве.

М. Ђ.

Оно што се де си ло у Хум
ској про шле не де ље је 

пра ви по ка за тељ ста ња у 
клу бу и кри зе у ко јој се 

на ла зи. Сти че се ути сак да 
је тих пет на е стак хи ља да 
на ви ја ча до шло да из ра зи 

сво је не за до вољ ство и 
лич не фру стра ци је, а не 

да гле да фуд бал
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Отво ре но првен ство Срби је у Хор слен ду
На отво ре ном првен ству Срби је у 

пре ска ка њу пре по на, одр жа ном од 5. 
до 7. авгу ста у Коњич ком цен тру Хор
сленд (Hor se land) у Дечу, 10 клу бо ва је 
посла ло сво је нај ква ли тет ни је так ми
ча ре, а током тро днев ног так ми че ња, 
кроз 21 утак ми цу раз ли чи тих тежи на и 
виси на, насту пи ло је 50 реги стро ва них 
јаха ча и коња из целе Срби је.

У кон ку рен ци ји сени о ра првак држа
ве постао је Сте фан Ђоко вић са грлом 
Бони (Bon nie) из Коњич ког клу ба „Алек
са Дун дић“. Дуго го ди шњи тан дем 
репре зен та ци је Срби је, Сте фан и 
Бони, потвр ди ли су одлич ну фор му и 
спрем ност за Бал кан ски коњич ки шам
пи о нат који се одр жа ва у сеп тем бру у 
Руму ни ји.

У кате го ри ји ама зон ки три јум фо ва ла 
је Јули ја Риб ни кар са грлом Изи голд 
(Easy gold) из КК „Викинг“, завр шив ши 
три пар ку ра без казне них пое на. Сјај на 
Ива Катић са грлом Кван ти (Quanty) из 
КК „Поли ца јац“ зау зе ла је дру го место, 
док је тре ће место осво ји ла Тео до ра 
Шеку ла рац са грлом Кон тре монт (Con
tre mont) из КК „Викинг“.

Ива на Радој чин је са грлом Каси о пе 
(Casi o pe) из КК „Ново сад ски сајам“ 
дошла до титу ле у кате го ри ји јуни ор ки, 
док је дру го место зау зео тан дем Аја 

Сочо и Аска бан (Azka ban) из КК „Алек
са Дун дић“. У овој кон ку рен ци ји так ми
чи ла се и Мила Штр бо је вић из КК „Дра
гон хорс Ава ла“ (Dra gon hor se Ava la) са 
грлом Кор нет каун тер парт (Cor net’s 
Coun ter part), која је искљу че на и није 

пози ци о ни ра ни на првен ству.
У кате го ри ји нај мла ђих спор ти ста 

Иво на Вук ми ро вић са Бакар ди јем из КК 
„Ројал С Хорс“ (Royal S hor se) избо ри
ла се за титу лу прва ка Срби је. Дру го 
место у кате го ри ји деце при па ло је 
Лени Атла гић са грлом Индиа В (India 
W) из КК „Алек са Дун дић“.

Орга ни за тор так ми че ња је Савез за 
коњич ки спо рт Срби је за олим пиј ске и 
ФЕИ дисци пли не, а гене рал ни секре
тар Саве за Вишња Андрић захва ли ла 
се клу бу дома ћи ну КК Хор сленд на, 
како је рекла, одлич ним људ ским 
ресур си ма који су допри не ли ква ли тет
ном одр жа ва њу инфра струк ту ре пре и 
током так ми че ња, као и анга жо ва ним 
спо рт ским струч ња ци ма на про фе си о
нал ном раду, а спорт ским орга ни за ци
ја ма, тре не ри ма и так ми ча ри ма на фер 
 пле ју.

Током првен ства су одр жа не и утак
ми це за Б кате го ри је јуни о ра и деце, у 
који ма су пар ку ри били 10 цм нижи и 
тех нич ки лак ши. У јуни ор ској Б кон ку
рен ци ји нај бо ља је била Ива на Дра гић 
испред Ката ри не Илић и Мари је Мрђе, 
а у Б кате го ри ји деце нај у спе шни је су 
биле Еле на Шого ро вић, Нина Буквић и 
Еле на Кон ста ди но вић.

С. Ђ.

Сте фан Ђоко вић са грлом Бони

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Реми у срем ском дер би ју
ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца – ФК „Инђи ја“ 1:1 (0:0)

ФК „Рад нич ки“: Срем ска Митро ви
ца: Дра ги ће вић, Про тић, Ивић, Абу ба
кар, Ристић, Пан тић, Илић, Чара пић, 
Ракић, Милин ко вић, С. Илић. Игра ли су 
још: Гајић, Ристо вић и Грбо вић.

ФК „Инђи ја“: Рнић, Недељ ко вић, 
Десан чић, Срби ја нац, Ђурић, Јањић, 
Рађен, Мија и ло вић, Ђур ко вић, Ста но
је вић, С. Сто ја но вић. Игра ли су још: 
Ђокић, Ризнић и М. Сто ја но вић.

Срем ски дер би тре ћег кола Прве 
лиге Срби је оди гран у субо ту, 13. авгу
ста у Срем ској Митро ви ци завр шен је 
реми јем. Фуд бал ски клуб „Рад нич ки“ и 
Фуд бал ски клуб „Инђи ја“ игра ли су 1:1, 
на полу вре ме ну било је 0:0.

Митров ча ни су већ у 2. мину ту меча 
има ли шан су да пове ду на овом сусре
ту. Милин ко ви ће ву лоп ту Чара пић је 
удар цем гла вом послао уз ста ти ву 
„зеле нобелих“. Нова шан са за дома
ће у сед мом мину ту меча. Ракић је са 
иви це шесна е стер ца шути рао ка голу, 
али тај сна жан уда рац није био пре ци
зан. После кор не ра за „Рад нич ки“ у 27. 
мину ту утак ми це, гол ман „Инђи је“ бра
ни и кре ће кон тра на пад који је завр шен 
офсај дом Сто ја но ви ћа. До кра ја првог 
полу вре ме на виђе на је још јед на шан
са „зеле нобелих“. Сло бо дан уда рац 
извео је Ста но је вић, али гол ман Дра ги
ће вић бра ни.

Већ на почет ку дру гог полу вре ме
на „Инђи ја“ пре у зи ма ини ци ја ти ву, али 
није виђе на озбиљ ни ја при ли ка до 
70. мину та овог сусре та. Срби ја нац је 
извео сло бо дан шут са 20 мета ра, лоп
та уда ра у живи зид и завр ша ва иза 
леђа гол ма на Дра ги ће ви ћа за 0:1. 

Чини ло се да ће „зеле нобели“ пут 
Инђи је кре ну ти са осво је на сва три 
бода, али у тре ћем мину ту надок на де 
дошло је до изјед на че ња. Милин ко вић 
је извео сло бо дан уда рац који је затре
сао мре жу Рни ћа за конач них 1:1.

У 4. колу Прве лиге Срби је ФК „Инђи
ја“ на свом тере ну уго сти ће шабач ку 
„Мачву“, док „Рад нич ки“ из Срем ске 
Митро ви це у сле де ћем колу госту је 
„Метал цу“ из Гор њег Мила нов ца.

На кон фе рен ци ји за нови на ре после 
утак ми це помоћ ни тре нер „Инђи је“ 
Јован Голић изра зио је уве ре ње да је 
на ста ди о ну у Срем ској Митро ви ци 
виђе на тешка утак ми ца као што је и 
сва ка на почет ку првен ства, при чему 
се еки па дома ћи на пока за ла као чврст 
и ква ли те тан про тив ник.

– Оно што дефи ни тив но могу да 
кажем је да је мојој еки пи сре ћа окре
ну ла леђа и то се пона вља већ тре
ће коло, после два ауто го ла про тив 
„Метал ца“ и овог погот ка у 93. мину ту. 
Мислим да је мом ци ма пси хо ло шки 

тешко да то носе и морам да им се 
захва лим на игри и пожр тво ва њу, рекао 
је помоћ ни тре нер Голић ука зу ју ћи да 
тре нут на резул тат ска кри за није и кри
за игре, те да ће уз више сре ће њего ва 
еки па у настав ку првен ства беле жи ти 
боље резул та те.

Дејан Нико лић шеф стру ке „Рад нич
ког“ сла же се са оце ном да је оди гра на 
ква ли тет на так ми чар ска утак ми ца. 

– У про те кла три кола нисмо „напла
ти ли“ неке наше игре бодо ви ма, али 
игра чи добро раде и дају све од себе 
на тере ну и мислим да јо једи ни пра
ви пут да нам се на наре дим утак ми
ца ма вра ти оно што смо про пу сти ли у 
прет ход на три кола. Задо во љан сам 
како смо ушли у утак ми цу. Могли смо у 
првих пет на е стак мину та у три при ли ке 
да казни мо про тив ни ка, а како је вре
ме одми ца ло еки па „Инђи је“ пока за ла 
је сво је иску ство, рекао је тре нер Нико
лић наво де ћи да ритам њего ве еки пе 
оме тен и раним жутим кар то ни ма и 
повре дом важног везног игра ча Иви ћа, 
на пози ци ји која је у „Рад нич ком“ тре
нут но дефи ци тар на. 

Стра тег Митров ча на задо во љан је 
одно сом и зала га њем игра ча, а није 
искљу чио могућ ност да се еки па у овом 
пре ла зном року додат но поја ча.

М. Ђ. и Д. М.
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ОВАН: До но си те низ 
ва жних од лу ка и 
де лу је те од луч но у 
сво јим на ме ра ма 

пред са рад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у де ло све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пе ри о ду. Не ма по тре бе да 
се рас пра вља те са не ис то ми
шље ни ци ма. Има те до бар осе ћај 
а љу бав ни до га ђа ји ко је на слу ћу
је те на ја вљу ју сре ћан рас плет. 

БИК: Де лу је те по зи
тив но и ан га жо ва ни 
сте на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме те да 

пре не се те ства ра лач ки им пулс и 
кре а тив ну енер ги ју на сво ју око
ли ну што вам олак ша ва оства ре
ње мно гих пла но ва ко је има те. 
Не ма по тре бе да се упу шта те у 
не ке нов ча не ри зи ке или да се 
за ду жу је те. Па жљи ви је ослу
шкуј те по ру ке ко је до би ја те од 
бли ских осо ба. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Про ла
зи те кроз раз ли чи те 
фа зе ства ра лач ког 
рас по ло же ња и ста ло 

вам је да се би обез бе ди те оп ти
мал не усло ве. Обра ти те па жњу 
на ре ак ци ју бли же око ли не, јер 
по не кад не же ли те да при хва ти
те кри ти ку. У од но су са љу бав
ним парт не ром че сто пре у зи ма те 
ак тив ну уло гу и спрем ни сте да 
про ме ни те не ке за јед нич ке на ви
ке ко је вас спу та ва ју. 

РАК: По треб но је да 
осми сли те до бар 
план и да оста не те 
до след ни у сва кој 

фа зи спро во ђе ња, по себ но ка да 
се на ла зи те пред са рад ни ци ма 
ка да вас оспо ра ва ју. На кон ду жег 
по слов ног убе ђи ва ња си ту а ци ја 
ће се про ме ни ти у ва шу ко рист. 
Пре пла вље ни сте раз ли чи тим 
ми сли ма и емо ци ја ма та ко да 
па жљи во од ме ра ва те до бру при
ли ку у ко јој мо же те да из ра зи те 
сво је же ље. 

ЛАВ: Све ко ри сне 
ин фор ма ци је мо гу да 
вам олак ша ју успе
шно ре ша ва ње не ких 

по слов них пи та ња ко ја има те. 
Обра ти те па жњу на су ге сти је 
ко је вам да је јед на ис ку сна осо
ба, не ма раз ло га да од ба цу је те 
не ке иде је са мо за то што вам 
зву че су ви ше ап стракт но.  Ако 
вам је ста ло да по бољ ша те 
од нос са во ље ном осо бом он да 
по ка жи те ви ше раз у ме ва ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Мо жда све 
ин фор ма ци је са ко ји
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

по у зда не кри те ри ју ме, али без 
ве ли ких иза зо ва не ма ни ве ће 
по слов не афир ма ци је. Про ла зи
те кроз фа зу осци ла ци ја, скло ни 
сте че стим про ме на ма у по на ша
њу и рас по ло же њу. По вре ме но 
вам је те шко да пра вил но ускла
ди те свој љу бав ни ри там у од но
су са бли ском осо бом. 

ВА ГА: Раз ми сли те о 
про ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у до го во ру са са рад

ни ци ма ка ко би сте по бољ ша ли 
сво ју по слов ну по зи ци ју. Сло бод
но мо же те да ин си сти ра те на 
сво јим иде ја ма, јер има те вр ло 
по у зда не по ка за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном за но су спрем ни 
сте да учи ни те не што по себ но 
ка ко би сте им пре си о ни ра ли свог 
парт не ра. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
до бар пред о се ћај и 
успех вам се на ла зи 
на до хват ру ке. Нај ви

ше ће вас об ра до ва ти фи нан сиј
ско по бољ ша ње и бо љи ма те ри
јал ни стан дард. Не са мо да има
те до бре по слов не про це не већ 
до би ја те и но ви број при ста ли ца 
та ко да у ве ћи ни си ту а ци ја про
ла зи те лак ше и бо ље од дру гих. 
Осе ћа те да се на ла зи те на емо
тив ној пре крет ни ци. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко вам 
да је ко ри сне су ге сти
је ко је ла ко мо же те да 
при ме ни те при ли ком 

ре ша ва ња озбиљ них пи та ња. 
По тру ди те се да пра вил но до зи
ра те свој ства ра лач ки им пулс са 
за јед нич ким ин те ре си ма ка ко 
би сте на нај бо љи на чин ускла ди
ли раз ли ке ко је по сто је у ми шље
њу или ис ку ству. Има те ути сак да 
вам парт нер ус кра ћу је од ре ђе не 
ин фор ма ци је из ва ма пот пу но 
не по зна тих раз ло га. 

ЈА РАЦ: Де лу је те ве о
ма опре зно и не 
же ли те пре ви ше да 
ри зи ку је те у по слов

нофи нан сиј ским пре го во ри ма. 
Ипак, мо ра ће те да се су о чи те са 
не ким иза зо ви ма ко ји ни су по 
ва шој во љи или уку су. На кра ју 
ће се све ре ши ти у ва шу ко рист. 
При жељ ку је те ви ше раз у ме ва ња 
и не жно сти у љу бав ном од но су. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Обра ти
те па жњу на но ве 
п р о  ф е  с и  о  н а л  н е 
мо гућ но сти, ка ко 

би сте про ши ри ли са зна ње и 
по бољ ша ли сво ју укуп ну по зи ци
ју. Ако пре пу сти те да ства ри 
са ме иду сво јим то ком не ко дру
ги из не на да мо же да вас пред у
хи три. Свет око се бе по сма тра те 
дру га чи јим очи ма или у ве дрим 
то но ви ма осе ћа те се за до вољ но 
и срећ но уз во ље ну осо бу. 

РИ БЕ: Осла ња те се 
на сво је пре го ва рач ке 
ма ни ре јер да без 
до бре при пре ме пла

на и про це не не ма ни зна чај ног 
по слов ног успе ха. По треб но је 
да се уса гла си те са сво јим 
са рад ни ци ма око ува жа ва ња 
раз ли чи тих ин те ре са, ка ко би 
сви око вас осе ти ли мо рал ну и 
ма те ри јал ну са тис фак ци ју. 
Па жња и раз у ме ва ње ко је до би
ја те у кру гу сво је по ро ди це де лу
је вр ло под сти цај но. 

VREMEPLOV
17. ав густ

1896. Џорж Кар мак от крио зла
то у при то ци ре ке Клон дајк у 
Ка на ди, иза звав ши јед ну од 
нај ма сов њих “злат них гро зни
ца”. 
1987. Не мач ки рат ни зло чи нац 
Ру долф Хес, за ме ник Адол фа 
Хи тле ра, из вр шио са мо у би ство 
у 93. го ди ни у бер лин ском 
за тво ру “Шпан дау”, у ко јем је 
из др жа вао ка зну до жи вот не 
ро би је на ко ју је осу ђен у Нир
нбер шком про це су 1946.

18. ав густ
1805. Ср би су на бр ду Иван ко
вац код Ћу при је, у јед ној од 
нај ве ћих би та ка то ком Пр вог 
срп ског устан ка, пр ви пут по ту
кли тур ску вој ску. 

19. ав густ
1910. У Це ти њу пу ште на у рад 
пр ва елек трич на цен тра ла у 
Цр ној Го ри. 
1991. У СССР из ве ден др жав ни 
удар ко јим су при ста ли це твр де 
ли ни је по ку ша ле да зба це са 
вла сти Ми ха и ла Гор ба чо ва, 
твор ца “гла сно сти” и “пе ре
строј ке”.

20. ав густ
1741. Ру ски мо ре пло вац дан
ског по ре кла Ви тус Јо нас 
Бе ринг от крио је Аља ску. 
1983. Умро је Алек сан дар Ран
ко вић, не ка да шњи пот пред сед
ник СФРЈ, шеф слу жбе Др жав
не без бед но сти и члан нај ви
шег др жав ног и пар тиј ског 
ру ко вод ства. Ран ко вић је до 
Бри он ског пле ну ма (1. ју ла 
1966) ка да је сме њен са свих 
функ ци ја, био је дан од нај бли
ски јих са рад ни ка Јо си па Бро за 
Ти та.

21. ав густ
1690. Аустриј ски цар Ле о полд I 
до нео је указ, по знат као “При
ви ле гиј” ко јим су Ср би на те ри
то ри ји Аустри је до би ли од ре
ђе не по вла сти це. “При ви ле гиј” 
је га ран то вао сло бо ду ве ре, 
упо тре бу Ју ли јан ског ка лен да
ра и пра во из бо ра ар хи е пи ско
па и дру гих све ште ни ка. 

22. ав густ
1864. Пот пи са на је Же нев ска 
кон вен ци ја о за шти ти ра ње ни
ка за вре ме тра ја ња рат них 
деј ста ва, ко ја је би ла увод у 
осни ва ње Ме ђу на род ног цр ве
ног кр ста. 
1941. Не мач ке тру пе су у Дру
гом свет ском ра ту по че ле оп са
ду Ле њин гра да. Бит ка за град 
је окон ча на у фе бру а ру 1944. 
по бе дом Цр ве не ар ми је. То ком 
оп са де по ги ну ло је или умр ло 
од гла ди 620.000 ста нов ни ка 
Ле њин гра да. 

23. ав густ
1305. У Лон до ну обе шен Ви ли
јам Во лас, во ђа Шко та у бор би 
про тив Ен гле за. 
1754. Ро ђен Луј XVI, фран цу ски 
краљ од 1774. По из би ја њу 
Фран цу ске ре во лу ци је у ја ну а ру 
1793. по гу бљен на ги љо ти ни. 

HOROSKOP

Сре да, 17. (4)  ав густ 
Све тих се дам му че ни ка у Ефе
су; Св. свешт муч.Ко зма Етоп ски

Че твр так, 18. (5)  ав густ 
Све ти му че ник Ев сиг ни је (Прет
пра зни штво Пре о бра же ња)

Пе так, 19. (6)  ав густ 
Пре о бра же ње Го спод ње

Су бо та, 20. (7)  ав густ 
Све ти пре по доб но му че ник 
До ме ти је; Пре по доб ни Ор

Не де ља, 21. (8)  ав густ 
Све ти Еми ли јан Ис по вед ник; 
Пре по доб ни Зо сим и Ја ков 
Ту ман ски

По не де љак, 22. (9)  ав густ 
Све ти апо стол Ма ти ја; Све ти 
му че ник Ан то ни је

Уто рак, 23. (10)  ав густ 
Све ти му че ник и ар хи ђа кон 
Ла врен ти је

Crkveni
kalendar

Бе ла чор ба
Са стој ци: 400 г ме са (пи ле ћег, 

ју не ћег, свињ ског) исе че ног на 
ма ње ко ма ди ће, 1,5 л во де, 1 гла
ви ца лу ка, 2 шар га ре пе, 1 ка ши ка 
бра шна, пер шу нов лист, ка ши ка 
ве ге те, со, би бер, 4 ка ши ке уља, 1 
жу ман це, 3 ка ши ке па вла ке, 2 
ка ши ке све же це ђе ног ли му но вог 
со ка.

При пре ма: Лук исе ћи на сит не 
коц ки це и ста ви ти да се дин ста на 
уљу. До да ти шар га ре пу та ко ђе 
исец ка ну на коц ки це, дин ста ти 
не ко ли ко ми ну та док не омек ша ју. 
До да ти ме со, про пр жи ти га, по су
ти јед ном пу ном ка ши ком бра шна, 
из ме ша ти и за тим до ли ти то плу 
во ду. Ка да про ку ва, до да ти за чи не 
и пер шу нов лист и оста ви ти да се 
ку ва на уме ре ној тем пе ра ту ри око 
сат вре ме на. Ка да је ску ва на ски
ну ти са ва тре и до да ти жу ман це и 
па вла ку. Уму ти ти жу ман це са 
па вла ком, си па ти ма ло чор бе, 
раз му ти ти и вра ти ти у пре о ста лу 
чор бу. До да ти и ли му нов сок или 
сир ђе и из ме ша ти.

• Не схва тај жи вот пре о
збољ но, ио на ко се жив 
не ћеш из ву ћи..
• Бо ље да вас за мр зе 
због оног што је сте, већ 
да вас во ле због оног 
што ни сте.


