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ПОТПИСАН УГОВОР ЗА НОВУ ФИСКУЛТУРНУ САЛУ У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

У септембру почиње изградња

Објекат ће се простирати на преко две хиљаде квадратних метара, на три нивоа.
Хала ће са својим димензијама бити погодна за све врсте спортова, који су предвиђени за затворен простор. Имаће 250 седећих места у публици, а биће приступачан и особама са посебним потребама
У четвртак, 18. августа, потписан је
уговор за изградњу спортског објекта у Мачванској Митровици, у оквиру
Основне школе „Добросав Радосављевић Народ“. Уговор је потписан између
извођача радова, „Милинковић компаније“ и Града Сремске Митровице. Рок
за завршетак радова је 400 дана.
– Ово није само сала за физичко,
пре бисмо је могли назвати халом, с
обзиром на све пратеће садржаје, по
најмодернијим стандардима. Сала
ће нам бити на понос, јер ће ученици
основне школе имати боље услове у
области здравствено-физичког рада, а
имаће бенефите и становници северног дела Мачве, рекла је градоначелница Светлана Миловановић.
Објекат ће се простирати на преко две хиљаде квадратних метара, на
три нивоа. Хала ће са својим димензијама бити погодна за све врсте спортова, који су предвиђени за затворен
простор. Имаће 250 седећих места у
публици, а објекат ће бити приступачан и особама са посебним потребама.
– У будућој хали ће лица са посебним потребама имати прилагођене
свлачионице, мокре чворове, као и
приступ трибинама, за учествовање и
праћење спортских активности. Пројекат подразумева опремљеност објекта
свим пратећим просторијама, као што
су велика трпезарија и кухиња, намењеним школарцима и вртићу у непосредној близини. На галерији ће бити
мултимедијална сала и соба за продужени боравак деце. Пројектом није
предвиђена само изградња објекта,
већ и приступног пута, пожарног пута
и комплетног спољашњег уређења и
инфраструктуре, изјавио је Младен

Пројектни изглед спортске сале

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

Потписивање уговора

Милинковић из „Милинковић компаније“.
Претходно је 2018. године у Мачванској Митровици изграђена нова школа,
с обзиром на то да је стари објекат био
у лошем стању. Нова школа је подигнута на месту некадашње сале за физичко, која је тада срушена. Школа са подручним одељењима околних мачванских села има 688 ученика, а сви они
ће на овом месту имати прилику да се
правилно развијају и баве физичком
активношћу.
– Мачванска Митровица са осталих
шест насељених места, као централна
школа, имаће могућност за све мештане да надокнаде заостатак за градским
школама. Побољшаћемо здравље ученика и њихове способности, објаснио
је директор Основне школе „Добросав
Радосављевић Народ“, Слађан Папић.
Мултифункционални, спортски обје-

кат је дуго очекиван у овом месту, јер
ће пружити могућност развоја нових
секција за децу, омладину и одрасле.
– Неке секције су до сада биле запуштене, што је био један од проблема
мештана северне Мачве, који их је
тиштио. Сем фудбалске секције, за
све остале су родитељи морали децу
да воде у Сремску Митровицу, што је
изискивало трошкове. Сада ћемо омогућити свима њима да се баве спортом
који воле, као што су кошарка, рукомет,
одбојка и много тога другог, сматра
председник Месне заједнице Мачванска Митровица, Милош Ковач.
Вредност радова, који почињу у септембру, износи око 430 милиона динара, а финансирају их заједнички локална самоуправа и Управа за капитална
улагања Војводине.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

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

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

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

У

мноштву снажно образложених
мишљења о потреби забране
или отказивања Еуропрајда
највише су се чули опозициони лидер
др Милош Јовановић, члан председ
ништва СНС Владимир Ђукановић,
вирусолог проф. др Миленко Шеклер
и епидемиолог проф. др Зоран Радо
вановић. Јовановић каже да су у
Србији законом загарантована иста
права за све грађане, без обзира на
сексуалну оријентацију и да с тога
нико нема право, нарочито мањина,
да агресивно промовише и намеће
своје вредности већини. Ђукановић
сматра да би држава требало да раз
мисли да забрани манифестацију кад
већа „та господа” неће да је откажу
иако виде у какавим је Србија про
блемима са Косовом. Двојица врху
ниских лекара, Шеклер и Радовано
вић, виде у Еуропрајду епидеми
олошку бомбу која ће хаварисати
здравствени систем Србије и реги
она.
Председник Србије рекао је да ће
се о Еуропрајду одлучити према без
бедносним и другим проценама, али
је додао да би требало да имамо у
виду велику западњачку подршку
овој манифестацији и веома скучен
простор за још једно неразумевање
са Западом.
Такав став требало би да буде
одлучујући ако се прозападни гесто
ви Србије иоле награђују разумева
њем очајног положаја Срба на Косме
ту. На жалост, сваку снисходљиву
гесту Србије Запад разумева као
постигнуће у преваспитавању Срба,
које је само по себи доказ да су при
тисци исплативи и да их треба наста
вити.
Чак и ако би Србија поред државне
заставе на скупштинском здању иста
кла Западу милу заставу дугиних боја,
ЛГБ покрет не би био на њеној страни
ни у једном од њених проблема. Акти

Владика има моћ
да проклиње
висти покрета у свакој прилици изри
чито одбијају везу са политиком, иако
се издалека види да је покрет ударна
снага растак ања традиционалних
вредности не само српског народа. А
то је већ чиста политика западњачког
неолибералног таласа.
Та се политика не задовољава да
хомосексуализам, као и претежни
хетеросексуализам, остане у просто
ру човековог интимног живота, и тра
жи за њега афирмацију, захтева
поништавање стида којим хришћан
ска култура, и не само она, освешта
ва еротски чин као извор рађања. Ко

Није спорно што је вла
дика банатски Никанор
против Еуропрајда, разу
мљиво је против цела
српска црква, спорно је
држати фашистички говор
са инсигнијама владичан
ског достојанства у рука
ма, јер то у основи значи:
Ја говорим, а Христ стоји
иза мојих речи
нема еротског стида тај нема ни дру
гог, и није му важно што је Србија
притиснута грубим насртајима на
суверенитет и што је свет пред опа
сном претњом оскудице и рата.
Таблоидна медијска мрежа Србије
учинила је да, ипак, сву „славу” борбе
против Еуропрајда приграби владика
банатски Никанор. Владика је одр
жао ни мало владичанску беседу о
Оној Чије Име Не Може Да Изговори
јер су његова освештана уста само за
Божје име резервисана. Имам моћ да
проклињем, узвикнуо је Никанор,
убеђен да божанску овласт, стечену

рукоположњем, може да користи као
оружје, па му је било природно да у
говору пожали што нема и ватрено
оружје у рукама.
Тужно је и нелагодно гледати и слу
шати једног владику који држи врло
плитак говор мржње и при том, осло
њен на скиптар, маше владичанским
крстом како би освештао примитиви
зам и расизам, жалећи што му оружа
на моћ није у рукама да крене на свет
друкчије сексуалне припадности.
Подразумева се да би, како би узео
оружје да има прилику, морао да
одложи владичански крст, јер се обоје
не могу држати истовремено. Можда
је време да га истински православни
верници подсете да размисли није ли
време да свету инсигнију његовог
владичанског достојанства одложи
како би му руке биле слободне.
ије спорно што је Никанор про
тив Еуропрајда, разумљиво је
против цела српска црква,
спорно је држати фашистички говор
са инсигнијама владичанског досто
јанства у рукама, јер то у основи зна
чи: Ја говорим, а Христ стоји иза
мојих речи.
Свакако је рано да се врх СПЦ
посипа пепелом због Никаноровог
говора, јер је превасходни циљ
разложним аргументима убедити
власт да не дозволи одржавање сед
модневног Еуропрајда, манифеста
ције којој није смислено србизовати
назив.
Сада је сувише рано, а после ће
бити касно. Сувише је рано, јер се и
врх српске цркве упиње да буде од
неке помоћи држави и нацији у, с
поља инсценираном, драматичном
теснацу косовског проблема. После
ће бити касно, јер ће и српска црква
делити проблеме са народом на
Косову и Метохији, и имаће превише
данашњих проблема да би се враћа
ла на јучерашњу срамоту.

Н
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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

200 година
Мачванске Митровице

Обележавање јубилеја

Неке пројекте смо завршили, а неки су започети. То су изградња нове школе, нова
фискултурна сала, мост на Богазу, комунална инфраструктура, гас, све оно што је
њима потребно. Наставићемо и у будућности да радимо, рекла је Светлана Милова
новић, градоначелница Сремске Митровице
Месна заједница Мачван
ска Митровица обележила је
два века постојања, на цркве
ни празник Преображења
Господњег, 19. августа. Упри
личена је пригодна свечаност
у Дому културе, којој су при
суствовали како мештани,
тако и представници локалне
самоуправе.
– Мачванску и Сремску
Митровицу, једним именом
можемо да назовемо Савске
Митровице, јер имају зајед
ничку историју. Имамо сада
шњост у којој радимо и ства
рамо заједно, а исто тако
ћемо имати и будућност.
Локалној самоуп
 рави Срем
ске Митровице је веома ста
ло да људи у Мачванској
Митровици и у Мачви буду
задовољни својим животом,
зато смо слушали њихове
потребе и заједно са партне
рима, као што је Покрајинска
Влада и као што је Влада
Републике Србије, радили
смо пројекте, неке смо завр
шили, неки су започети. То су
изградња нове школе, нова
фискултурна сала, мост на
Богазу, комунална инфра

бавио прошлошћу Мачве и
пише о њој и данас, Миомир
Филип ов ић,
дугогод иш њи
новинар, био је и један од
иницијатора обележавања
јубилеја.
– Насеље на простору
Мачванске Митровице дати
ра из времена Римљана, али
после 1180. нема података да
је овде неко живео. Као насе
ље се помиње тек 1822. и
1823. године. Мачванска
Митровица никад није била

Светлана Миловановић

структура, гас, све оно што је
њима потребно. Наставиће
мо и у будућности да радимо,
рекла је Светлана Миловано
вић, градоначелница Срем
ске Митровице.
Старији мештани Мачван
ску Митровицу зову и Мала
Митровица, а њена историја
је интересантна. Помиње се
као варошица почетком 19.
века.
– Касаба Митровица уста
новљена је као варошица на

Миомир Филиповић

десној обали реке Саве, са
само 15 кућа, а сада имамо
преко хиљаду кућа са око
четири хиљаде становника.
Изузетно је леп и захтеван
посао бити на челу месне
заједнице, а то изискује стал
но уређење и сређивање, у
инфраструктурном смислу и
међуљудским односима, са
доста енергије и снаге, обја
снио је Милош Ковач, пред
седник месне заједнице.
Као један од оних који се

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА

Велико интересовање
младих брачних парова
за живот на селу

Томислав Јанковић

село, увек је била место
слично вароши, прво касаба,
мали град или варош. Школа
постоји више од 190 година и
овде је био највећи проценат
писменог становништва за то
време. Овде била царина, а
Мачванска Места је имала
струју пре него остала места
у Мачви, изјавио је новинар
Миомир Филиповић.
Мала Митровица се разви
ја у добром смеру, рекао је и
Томислав Јанковић, народни
посланик, који је подсетио на
све важне пројекте који су
завршени, за бољу будућност
мештана.
– У последњих десет годи
на Мачванска Митровица се
развија и ми смо саставни
део Сремске Митровице. Нас
Сава дели, али нас пешачки
мост спаја. Грађани су пока
зали велику иницијативу да
се овај јубилеј обележи, да се
присетимо историје, али и да
покажемо захвалност поје
динцима, колективима и уста
новама који су давали свој
доприн ос да Мачванс ка
Митровица расте и да се раз
вија, људима који су се роди
ли овде или живе, а данас је
по читавом свету промовишу
кроз свој рад и активности,
рекао је Томислав Јанковић.

Милош Ковач

Поводом јубилеја додеље
на су признања и плакете
истакн ут им
појед инц им а,
колективима и установама.
– Више од пола века сам
остао у свом месту, а имао
сам срећу у животу да се про
фесионално остварим у свом
месту, да направим релатив
не успехе и у послу и у при
ватном животу, изјавио је
предузетник Горан Станко
вић, власник компаније „Хра
на продукт“.
Правос лавн а
црква
у
Мачванској Митровици сази
дана је 1938. године и носи
назив Храм Светог Николаја.
Према последњем попису из
2002. било је 3.896 становни
ка, а сада броји око 4.000.
На обележавању јубилеја
су у оквиру културно - умет
ничк ог програма, између
осталог, наступили Етно гру
па „Огањ”, Милица Јовано
вић, Тодора Стојиновић,
Синиша Туфегџић, Фолклор
ни ансамбл „Бранко Радиче
вић ”... У делу програма
народне музике запевали су
и засвирали музичари из
Мачве, који су поклонили
добар провод својим комши
јама и пријатељима.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Општина Инђија субвенционисала је до
50 одсто од укупне цене куће на селу коју
су млади брачни парови хтели да купе.
Нисмо лимитирали колико та кућа може
да кошта, али је лимитиран износ од
милион динара по подносиоцу пријаве,
истакла је директорица АРРИ Ивана Пејо
вић Шеврт

Општина Инђија и Агенција
за рурални развој општине
Инђија (АРРИ) пружају свеу
купну подршку младим брач
ним паровима који желе да
остану на селу или да се из
града преселе на село. Локал
на самоуправа је пре годину
дана, по први пут, определила
средства за субвенциониса
ње откупа сеоских кућа и та
мера врло брзо постала је
популарна.
Како је истакла
Ивана
Пејовић Шеврт, директорица
Агенције за рурални развој

брачни пар уместо милион,
добио милион и 200 хиљада
динара, објаснила је Ивана
Пејовић Шеврт, директорица
Агенције за рурални развој и
додала да ће детаљи око
новог конкурса знати када им
стигне позитивно мишљење
ресорног министарства на
овогодишњи програм АРРИ.
– Када нам стигне позитив
но мишљење министарства
тада ћемо, као и сваке прет
ходне године, одржати пре
зентацију где ћемо пољопри
вреднике и остале заинтере

Ивана Пејовић Шеврт

општине Инђија седам мла
дих брачних парова до сада
обезбедило је кров над гла
вом захваљујући субвенција
ма Општине Инђија.
– Општина Инђија субвен
ционисала је до 50 одсто од
укупне цене куће на селу коју
су млади брачни парови хте
ли да купе. Нисмо лимитира
ли колико та кућа може да
кошта, али је лимитиран
износ од милион динара по
подносиоцу пријаве, истакла
је директорица АРРИ и додаје
да су право да конкуришу
имали млади брачни парови
до 40 година који су морали
да испуне и друге услове.
– Седам брачних парова
добило је седам милиона
динара. Ове године план је да
се путем конкурса издвоје
већа средства за откуп сео
ских кућа, тако да би сваки

соване становник е наше
општине упознати са свим
конкурсима и подстицајима
које ће Агенција спроводити,
објаснила је директорица
АРРИ.
Пејовић Шеврт је подсети
ла да заинтересовани млади
брачни парови могу да конку
ришу и код Министарства за
бригу о селу где је актуелан
конкурс за откуп сеоских кућа.
– Већ сада имамо пет брач
них парова који су прибавили
документацију и конкурисали
код поменутог министарства,
каже директорица АРРИ и за
крај подсећа да Агенција пру
жа сву неопходну помоћ мла
дим брачним паровима при
прикупљању неопх одне доку
ментације за аплицирање,
како на поменути конкурс
министарства, тако и на
локалне и покрајинске. М.Ђ.

6

M NOVINE

МАНАСТИР КРУШЕДОЛ

Прослава Свете
мајке Ангелине
У манастиру Крушедол је и ове годи
не, као и ранијих, обележена слава Св
мајке Ангелине 12. августа. После свете
архијерејске литургије, коју је служио са
свештенством, Владик а Василије се
обратио окупљеним верницима и све
штенству, а затим је уследио свечани
ручак који је за свештенство и народ
припремило братство манастира Кру
шедола са својим старешином игума
ном Савом Јованчевићем. Манастир
Крушедол припада Епархији сремској
СПЦ и представља непокретно култур
но добро као споменик културе од изу
зетног значаја. Манастир је задужбина
породице последњих српских деспота у
Срему - Бранковића. Крушедол се
састоји од две целине, мушког манасти
ра са црквом посвећеном Благовестима
који је основао владика Максим Бранко
вић и женског манастира са црквом
посвећеном Сретењу, који је подигла
његова мајка, замонашена деспотица
Ангелина.
Породица Ђорђа Бранковића, два
патријарха Српске православне цркве и
краљ Милан Обреновић су сахрањени у
Крушедолу.

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Без листи чекања
Припреме за нову радну годину у ДУ
„Дечија радост“ Ириг су у току. Након кон
курса за упис деце у предшколску уста
нову и разговора са оснивачем, обез
беђена су средства за пријем све деце,
тако да је формирано осамнаест група и
нема листе чекања.
Број уписане деце је већи него прет
ходне године у објектима у Иригу и
Врднику, док су подручна одељења са
мањим бројем деце.
– Наша установа спремно дочекује
како новоуписану, тако и децу која су већ
похађала вртић. Од септембра званично
почиње примена нових Основа програма
предшколског васпитања и образовања
„Године узлета“. Нови програми пола
зе од постојања иницијативе детета за
учењем, док су васпитачи дужни да пре
познају и подрже њихову иницијативу и
да кроз креирање програма и сопствену
стратегију подстичу децу на нова пита
ња.
Полазна основа новог програма теме
љи се на чињеници да је свако дете
јединствено и целовито, да је социјално
и креативно биће посвећено учењу које
жели да учи и да трага за одговорима,
истиче директорка ДУ „Дечија радост“
Јелена Видановић.
Она додаје да је задатак васпитача и
предшколске установе да припреме децу
за живот, те у томе треба да учествују и
родитељи и сви остали субјекти.
– Важна је сарадња и коришћење свих
ресурса, што ћемо наставити да чинимо
и у наредном периоду, каже директорка
Видановић.
С. Џакула

АКТУЕЛНО
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ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА У ИРИГУ

Захтеве поднело
шездесетак грађана

У иришкој општини је,
а преосталих 50 процена
по окончању позива за
та, односно четири мили
привредне субјекте који
она, грађани.
ове године учествују у
То значи да ће иришка
пројекту енергетске сана
општина ове године за
ције породичних кућа и
субвенционисање мера
станова, био расписан и
енергетске ефик асности
јавни позив за крајње
имати дупло више сред
кориснике, односно грађа
става него лане, укупно
не.
осам милиона динара.
Суфин анс ир ањ е
се
Конкурс је био расписан
односи на седам мера
до 29. јула, а до тог рока,
енергетске санације, уз
како сазнајемо од Богдан
различиту висину удела
ке Филиповић Лекић, која
подстицајних средстава Богданка Филиповић Лекић је руководилац пројекта
која се додељују макси
енергетске санације поро
мално до 50 процената вредности дичних кућа и станова у иришкој
укупне инвестиције, или номинално општини, јавило се шездесетак заинте
зависно од мере, од 85.000 до 250.000 ресованих грађана.
динара.
Сада следи рангирање и бодовање у
Мере су замена спољних прозора и складу са опредељеним средствима
врата, набавка и постављање матери суфинансирања и пријавама.
јала за термичку изолацију зграда,
– На основу критеријума ћемо ради
набавка и инсталација котлова на при ти бодовање и направићемо пресек у
родни гас, грејачa простора, или заме односу на средства која имамо на рас
на постојећег грејача простора,
полагању. Комисија ће обићи само оне
набавка и инсталација котлова на који буду на ранг листи. Ако се устано
биомасу, замена постојеће или уград ви да стање на терену није како је при
ња нове цевне мреже, грејних тела- јављено, онда на ранг листу иде први
радијатора и пратећег прибора,
следећи који је био ван листе. Потом
набавка и уградње топлотних пумпи се потписује тројни уговор између
и пратеће инсталације грејног система извођача радова, корисника и општи
и набавка и уградње соларних колекто не. Планирано је да се током септем
ра.
бра изађе на терен и уради прелими
Поред два милиона које је обезбеди нарна листа и одобре средства, а
ла Управе за подстицање и унапређе постоји и могућност жалбе на прелими
ње енергетске ефикасности, исто толи нарну листу, каже Богданка Филиповић
ко је за пројекат енергетске ефикасно Лекић.
сти обезбедила и локална самоуправа,
С. Џакула

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Ширење гасоводне мреже

У току су радови на ширењу гасовод
не мреже у насељу Почента у Старом
Сланк амену. Како је истак ао Зоран
Милићевић, директор Јавног предузећа
„Ингас“ Инђија, у питању је пројекат
вредности 7,5 милиона динара а који се
финансира из средстава јавног предуз е
ћа.
– Гасоводна мрежа у Поченти биће
продужена за 4,5 километара. Рок за
завршетак радова је до 30 дана, након
чега ће се приступити изради гасних
прикључака за потрошаче, истакао је
Милићевић и додао да ће радови у Ста
ром Сланкамену бити окончани и пре
рока.
Након завршетка ових радова почеће
и ширење мреже у Крчевинама у Инђи
ји. Како каже директор „Ингас“-а постоји
велики број захтева за прикључке у том
делу града који је у једном делу стамбе
на, а у другом викенд зона.
– Поред Крчевина планирамо да
радимо мрежу и прикључке у делу Бан
стола као и делове улица у Инђији где је

остало да се ураде продужеци мреже од
100,200 метара, каже Милићевић и
додаје:
– Нама су приоритет насељена места,
али с обзиром да смо дистрибутивну
мрежу већ урадили, остали су само ти
продужеци и викенд зоне. Викенд зоне
су компликоване али ћемо у наредном
периоду, у складу са могућностима,
радити на изградњи мреже и у тим
деловима наше општине.
Милићевић је подсетио да у току лета
врше ремонт дистрибутивног система
као припрему за предстојећу грејну
сезону.
– Проверавамо мрежу у целости и
вршимо ремонт оних делова дистрибу
тивне мреже где је то неопходно. Веома
је важно тај посао урадити како треба да
би грејна сезона прошла без икаквих
застоја у снабдевању гасом. Када се
уради добар ремонт, тада буде најмање
проблема у грејној сезони, објаснио је
директор ЈП „Ингас“.
М.Ђ.

ОПШТИНА РУМА

24. AVGUST 2022.
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Асфалтирање делова пута
на улазу у град

У Руми су, на путним правцима на улазу у град,
асфалтирани делови коловоза, све у склопу текућег
одржавања путне инфраструктуре.
Тако је проширена саобраћајница на улазу у град
из правца Вогња, код Риговог млина. Такође, биће
уређен и асфалтиран и паркинг испред Техничке
школе „Миленко Брзак Уча“, као и паркинг испред
стадиона на коме игра ФК „1. мај“.
Асфалтиран је и део пута кроз Борковачку долину
који је био у јако лошем стању, па тако и небезбедан
за грађане и учеснике у саобраћају. Овај пут прола
зи поред стадиона ГФК „Словен“.
Када је реч о поменутом проширењу пута који се
налази код Риговог млина у правцу Вогња и Срем
ске Митровице, ту је фреквентна раскрсница на
којој често буде и саобраћајних незгода, па је у пла
ну изградња кружног тока.
Међутим, овај пут је у надлежности ЈП „Путева
Србије“ . Постигнута је сагласност да се овај кружни
ток ради, али када ће то бити зависиће од инвести
тора, односно овог Јавног предузећа.
Румска општина је имала обавезу да уради про
јектну документацију, што је и учинила, а исходова
на је и грађевинска дозвола, још у новембру про
шле године.
С. Џакула

Нови асфалт код Риговог млина

РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Позоришна представа и концерти
за млађе суграђане

Представа „Ноћ у кући господина Колака“

У оквиру Културног лета румска
публика је имала прилику да 18. авгу
ста погледа представу „Ноћ у кући
господина Колака“ коју је, по тексту
Влад им ир а
Ђурђ ев ић а,
режир ао
Ирфан Менсур. У представи поред
Менсура, глуме још и Бода Нинковић и
Владимир Керкез.
„Ноћ у кући господина Колака“ је, по
речима самог писца, комад о три анти
хероја после ког мушкарцима није удоб
но, а женама је све јасно.
У представи ова три мушкарца, од
којих је један пензионер, други средњо

вечан, а трећи млађи добростојећи
„бизнисмен“, уз успоне и падове, преи
спитују свој живот, однос према жена
ма, друштву, пријатељству...
Занимљив је и податак да је музику
за ову представу писао популарни Зијо
Валентино, а за хор Леонтина Вукома
новић.
Представа је играна у пуној биоскоп
ској сали будући да су у великој у току
радови на сређивању столица и подо
ва.
Дан касније одржан је концерт за
млађе љубитеље музике, тако да су,

Ангелина

после неизвесности због лошег време
на и кише, пред румску публику изашли
Ангелина, а потом и Газда Паја.
Иза имена Ангелина под којим насту
па, је млада Београђанка Анђела Вујо
вић која је постала популарна по извед
би туђих хитова, а потом почиње и са
издавањем својих синглова који постају
популарни међу младом публиком.
Иза Павла Бошковића је знатно дужа
музичка каријера, с обзиром да је и
нешто старији, а сарађивао је и са број
ним нашим, али и македонским позна
тим музичарима.
С. Џакула
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Концертом завршено
Пећиначко културно лето

Највећа културна манифестација у
општини Пећинци, Пећиначко културно
лето, завршена је 20. августа у Шиманов
цима целовечерњим концертом новосад
ског кантаутора Ђорђа Чавића, уз прат
њу оркестра Ивана Макевића.
У сплету варошких, традиционалних
сремачких и ауторских песама Чавића
уживала је пуна сала Дома културе у
Шимановцима. Директор пећиначког Кул
турног центра Јован Деврња се у име
организатора обратио публици и том при
ликом је истакао да му је велико задо
вољство што је и ове године највећа
културна манифестација општине Пећин
ци завршена управо у Шимановцима.

– Уз подршку нашег покровитеља,
пећиначке локалне самоуправе, успели
смо да организујемо три велика догађаја.
Културно лето је почело у Купинову,
великим концертом у склопу Сабора мај
ке Ангелине. На централној манифеста
цији у Пећинцима припремљен је богат
вишесатни програм и чак два концерта, а
овде у Шимановцима смо концертом обо
гатили манифестацију Дани Шиманова
ца, рекао је Деврња.
Александар Мандић, председник Саве
та месне заједнице Шимановци, изразио
је задовољство због одржавања концер
та паралелно са обележавањем сеоске
славе.

– Већ другу годину заредом, Пећиначко
културно лето се код нас одвија током
„Дана Шимановаца“. То сведочи о одлич
ној сарадњи између Културног центра
Пећинци и Месне заједнице Шимановци.
Због тога се захваљујем организаторима
овог концерта, директору Културног цен
тра Пећинци Јовану Деврњи и његовим
сарадницима, изјавио је Мандић.
Пећиначком културном лету претходи
ло је Дечије културно лето, у оквиру којег
су током јула, такође у организацији Кул
турног центра Пећинци, у свих 15 насе
ља пећиначке општине одигране пред
ставе за децу.
Д. С.

ШЕСТИ МОТО СКУП У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ

Велико дружење
Шести Мото скуп у Доњем
Товарнику окупио је преко сто
тину бајкера из 27 мото клубо
ва из целе Војводине и Мачве,
али и из Републике Српске.
Скуп је одржан 13. августа
у организацији Мото клуба
„Сврачињак“, а почео је вели
ким дефилеом улицама Доњег
Товарника.
Након дефилеа почеле су
бајкерске игре у оквиру којих
су се мотоциклисти надметали
у повлачењу конопца, спорој
вожњи и бацању гума, а орга
низатор је за све учеснике при
премио ручак.
Како нам је рекао један од
организатора, Јеленко Гордић

из Мото клуба „Сврачињак“,
одзив бајкера, али и посети
лаца у Доњем Товарнику је из
године у годину све бољи.
– Наш мото скуп је једно
велико дружење, не само бај
кера, већ и мештана Доњег
Товарника и посетилаца из
околних насеља. Тако се и ове
године у вечерњим сатима оку
пило више стотина посетила
ца, а атмосфера је била сјајна,
рекао је Гордић, који се уједно
захвалио пећиначкој локалној
самоуправи на подршци у орга
низацији мото скупа.
За музички део програма
били су задужени ДЈ Дарко и
бенд „Неуништиви“.
С. Ђ.

Велико дружење бајкера, мештана и посетилаца
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СИБАЧ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА ОБЕЛЕЖИО СЕОСКУ СЛАВУ

Сибач је велик

Полагањем венца на спо
меник палим борцима и
жртвама фашизма у Другом
светском рату у Сибачу је 19.
августа почело обележавање
сеоске славе. У присуству
мештана Сибача и гостију,
венац су положили помоћник
председника општине Пећин
ци Дејан Живановић и пред
седник Савета месне заједни
це Сибач Ђорђе Смиљанић.
Живановић је у име пећи
начке локалне самоуправе
Сибачанима честитао славу и
том приликом је истакао да је
Сибач геог рафс ки мало
место, али велико место по
жртвама које је поднело за
слободу.
– Једна петина укупног бро
ја становника Сибача је у Дру
гом светском рату положила
своје животе да бисмо ми
данас уживали у слободи.
Зато је Сибач велик. Наше
сећање ће учинити да пали
борци и жртве заувек живе и
да њихов слободарски дух

Полагање венца на споменик палим борцима и жртвама фашизма у Другом светском рату

живи у нама, поручио је Жива
новић.
На комеморацији су говори
ли и покрајински посланик
Александар Мандић и пензи
онер из Пећинаца Лазар
Чикић, рођени Сибачанин, а
помен палим борцима и
жртвама фашизма служио је

месни парох Милан Главаше
вић. Чланица драмске секције
пећиначког Културног центра
Александра Опачић говорила
је Пркосну песму Добрице
Ерића.
Обележавање славе у
Сибачу је настављено у петак
традицион
 алним ноћним тур

ЕКОЛОЗИ У КУПИНОВУ

На кампу 11 волонтера

Еколошки камп у Купинову

У Купинову је у току 23. Волонтерски
еколошки камп који се ове године одржа
ва под називом „Птичји Елдорадо“, а
овога пута на кампу учествује 11 младих
волонтера из целе Србије. Камп је зва
нично почео 14. августа доласком волон
тера у Купиново, а наредне две недеље
волонтери ће радити на санацији делова
корита Специјалног резервата природе
Обедска бара.

Волонтерски еколошки камп у Купино
ву је први пут одржан 1997. године. Орга
низатори овогодишњег кампа су Удруже
ње „Зелени поглед“ из Купинова и Млади
истраживачи Србије, покровитељи су
Општина Пећинци и Министарство омла
дине и спорта, а партнери на пројекту су
Покрајински завод за заштиту природе и
ЈП Војводина шуме.
С. Ђ.

ниром у малом фудбалу, а у
суботу је Сибачане и њихове
госте уживо забављао бенда
„Матрикс“ (Matrix). У недељу
је на стадион
 у ФК „Словен“
одиграна пријатељска утак
мица између домаћег тима и
гостију из Прхова ФК „Мла
дост 1935“.
Д. С.

ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Апел компанијама
У летњем периоду смањен је одзив
добровољних давалаца крви, па су сма
њене и резерве крви свих крвних група.
Црвени крст Пећинци у сарадњи са Заво
дом за трансфузију крви Војводине позива
све друштвено одговорне компаније, које
послују на територији пећиначке општине,
да се укључе у Национални програм обез
беђивања довољних количина крви.
– Важност стабилног одржавања зали
ха крви је од изузетне важности за функ
ционисање читавог здравственог система
јер само стабилним снабдевањем клини
ка, неће бити угрожен ни одложен опера
тивни програм и хематолошко збрињава
ње витално угрожених пацијената. Акција
давања крви би се организовала у терми
ну који компанији највише одговара, како
не би угрожавала процес рада компаније,
уз поштовање свих мера против преноса
корона вируса. Сви заједно морамо да
учинимо додатни напор и да обезбедимо
довољне количине крви, јер свако од нас
може доћи у ситуацију да му је крв потреб
на, поручила је секретар пећиначког ЦК
Гордана Коњевић и уједно се захвалила
свим компанијама које су се већ одазвале
њиховом апелу и организовале ванредне
акције добровољног давања крви.
Више информација о организовању
ванредне акције ДДК могу се добити на
телеф он Црвен ог крста Пећинц и
022/2436503 или путем мејла: pecinci@
redcross.org.rs.
С. Ђ.
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УСЛЕД ВЕЛИКЕ СУШЕ ГРОЖЂЕ СЛАБИЈЕГ КВАЛИТЕТА, А БЕРБА РАНИЈА

И лоза пати на великој суши

Јан Филип

Раша Иванчевић

Пре једно недељу дана било је лепо, све је изгледало одлично, али пошто нема
киша, земља је сува, грожђе слабије сазрева и вене. Последица суше је и ситније гро
жђе, а пошто нема падавина, без обзира на много сунца, ни сласт неће бити како би
требало, прича дугогодишњи виноградар из Старе Пазове Јан Филип
Иако винова лоза воли сунце и сунчани
пријају плодовима, дуготрајна суша узи
ма данак. Засади винограда у Сланкаме
начким Виноградима за сада изгледају
лепо зелено, али овогодишња берба се
очекује већ почетком септембра са ума
њеним приносима и слабијим квалите
том. Ни најављена киша не може да
поправи ситуацију.
– У недостатку падавина, једино хлад
не ноћи доприносе опстанку винове лозе,
која у том периоду мало оживи а у
супротном би се већ далеко више осуши
ло. Пре једно недељу дана било је лепо,
све је изгледало одлично, али пошто
нема киша, земља је сува, грожђе слаби
је сазрева и вене. Последица суше је и
ситније грожђе, а пошто нема падавина,

КОРОНА СИТУАЦИЈА

Дневно до
120 пацијената
У Ковид амбуланти у Старој Пазови
дневно прегледају око 120 пацијената
од којих се у просеку тестира око 90, а
половина тестираних буде позитивна на
коронавирус. Како каже др Снежана
Табаковић, директорка Дома здравља
Др Ј.Ј. Змај, охрабрујуће је то, што сви
оболели имају лакшу клиничку слику са
блажим симптомима тако да се мали
број упућује на рендген, а и ови снимци
углавном показују чиста плућа. Опора
вак траје у просеку недељу дана. Оста
ли пацијенти долазе због неопходног
прегледа и тестирања зарад хоспитали

без обзира на много сунца, ни сласт неће
бити како би требало, прича дугогоди
шњи виноградар из Старе Пазове Јан
Филип.
Он је предузео све агротехничке мере,
сачувао здрав засад који се простире на
око 700 квадрата у Сланк аменачким
Виноградима и надао се доброј години,
али на временске услове се не може ути
цати.
Виноград је изгледало одлично с про
лећа, али према тренутном стању, иако
су чокоти зелени, род не обећава ни код
Раше Иванчевића у Сланк аменачким
Виноградима. Како је објаснио и овај
виноградар из Старе Пазове, чокот црпи
влагу из плодова тако да очекује дра
стично умањење приноса, и за 50 одсто.

– У односу на претходну годину како је
било са ове парцеле где је око 500 чокоти
требало би имам и преко једне тоне, али
с обзиром на тренутно стање, ако буде
максимум 400 килограма бићемо задо
вољни. Комплетно је урађена заштита,
против пламењаче, пепелнице, трулежи,
али не вреди ништа с обзиром на вре
менске прилике, каже Иванчевић.
Овогодишња берба грожђа ће сигурно
почети знатно радије, вероватно већ
почетком септембра, оцењују произвођа
чи. Недостатак влаге оставља последице
и на воћу, које не сазрева како би треба
ло а доста плодова пада доле. Воћари и
виноградари кажу да је штета то бацити,
тако да скупљају брескве, крушке и шљи
ве, од којих ће пећи ракију. 
З. Кожик

зације због неких других здравствених
проблема. На месечном нивоу се по
један пацијент са ковидом 19 упућује у
болницу, и то су углавном хронични
болесници, чије се стање погоршало
због њихове основне болести. Ковид
амбуланта у Старој Пазови ради у две
смене радним данима од 7 до 20 часова
а суботом до 13,30.

те врсте домаћих и дивљих птица, обја
шњава др Петар Јовановић из старопа
зовачког Дома здравља, додајући да је
август месец највеће активности кома
раца, што узрокује пораст броја зараже
них. У случају лакших клиничких слика
болест пролази за 7 дана, док се поме
нуте теже клиничке слике, јављају рет
ко, најчешће код старијих суграђана са
хроничним болестима. Такви случајеви,
каже наш саговорник, захтевају интен
зивно болничко лечење. Др Петар Јова
новић додаје да је у последњем перио
ду идентификован један случај управо
на територији старопазовачке општине.
Ради спречавања заразе, најважнија је,
превенција, која осим исушивања вода
и дезинсекције – свођења комараца на
биолошки минимум, обухвата и личне
мере опреза.
З. К.

ЗДРАВЉЕ

Има ли вируса
Западног Нила
Вирус Западног Нила је сезонска
заразна болест, чији је главни преноси
лац врста комарца одомаћена и код нас.
Најважнији извори болести су различи
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ПУТ ИРИГ - МАРАДИК

Приводе се крају радови
на ревитализацији пута

Обилазак радова

На државном путу II Б реда број 313,
Ириг – Марадик, приводе се крају радови
на санацији коловоза на деоници у дужи
ни 4,7 километара, од Ирига до извора
Св. Николе, односно Нерадинске чесме.
Радови су почели 20. јуна, а рок за завр
шетак радова, које изводи румско преду
зеће „Сремпут” а. д. је 90 дана, што зна
чи да би се комплетно требали завршити
почетком септембра. Саобраћај се одвија
несметано, само се на неким деловима
пута где се још ради, а то је код две ћупри
је, одвија мало успорено, због наизменич
ног пропуштања.
Асфалт је 22. августа урађен до Ири
га, тако да је ове радове тог дана обишао
Тихомир Стојаковић, председник Општи
не са сарадницима.
–Завршен је газећи слој асфалта до
Полицијске станице у Иригу, до укршта

ња са путем М-21. На овој деоници имамо
још да се ураде проширења две ћуприје
како би камиони могли да се несметано
мимоилазе. Урађен је и паркинг испред
Полицијске станице, као и прилаз ка спо
мен обележју где је 36 Ирижана стреља
но 24. августа 1942. године, каже Тихомир
Стојаковић.
Подсетимо, на поменутој деоници се
обавља скидање постојећег слоја асфал
та, врши се ојачање коловозне конструк
ције дробљеним каменом и асфалтирање
са два слоја асфалта: носећи слој - БНС 9
цм и завршни, хабајући слој АБ 5цм.
Према информацијама добијеним из ЈП
„Путеви Србије“, које је инвеститор радо
ва, банкине пута ће бити ојачане каменим
материјалом, поред трасе пута биће иско
пани канали, а у усецима ће бити напра
вљене асфалтне риголе.

Приводе се крају радови на путу Ириг-Марадик

Тихомир Стјаковић

Стојаковић истиче да је ревитализаци
ја овог пута изузетно значајна за иришку
општину, а још више за мештане источног
дела општине.
– Ово је прва фаза рехабилитације ,
тако да се неће одмах радити пут у укуп
ној дужини од 12 километара до Мара
дика. На овој траси пута се налазе и три
изузетно значајна манстира: Гргетег, Кру
шедол и Велика Ремета, као и три језе
ра: Добродол, Шатринци и Шелевренац,
великог туристичког потенцијала. Ово је
и најбржи пут до излаза на ауто-пут ка
Београду, на петљи Марадик. Људи ће
добити на времену јер ће моћи да се кре
ћу брже и безбедније. Имали смо раније
ширину пута од шест метара, где је јед
на половина била добра, друга није, тако
да је мимоил
 ажење било отежано, што ће
овом ревитализацијом бити превазиђено,
истиче Тихомир Стојаковић.
С. Џакула
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одабране куће
које ће се прве реновирати

Кућа Критовац

Одлука о одређивању урбанистичке
зоне у којој ће се вршити бесповратно
суфинансирање активности на инвести
ционом одржавању и унапређењу свој
става зграда на територији Општине
Рума за текућу годину усвојена је на
седници Општинског већа која је одржа
на 15. августа.
Локација, која припада Централној

зони, која ће прва бити обухваћена овом
одлуком предвиђена је планом генерал
не регулације Рума и обухвата зграде у
градској Главној улици број 137, број 139
и број 174, као и зграду у Железничкој
улици број 1.
Овом одлуком су предвиђена и сред
ства у висини од 12 милиона динара.
– Циљ нам је да сачувамо и уредимо

централну градску зону, а поред фасада
ће се радити и кровови, јер су они у заи
ста лошем стању. Локална самоуправа
ће финансирати до 95 процената те
радове, а преостали износ станари,
истак ла је заменица председнице
Општине Биљана Поповић Јовановић.
Она је додала да је ово само почетак,
јер ће се средства и убудуће издвајати

ПОЉОПРИВРЕДА

Директна помоћ пољопривредницима

У току трајања јавног позива поднето је 1.178 пријава,
од тога је донето 1.146 решења на пријаве које испуња
вају услове за добијање средстава. За овај вид помоћи
је утрошено укупно 34.364.365 динара
Чланови Општинског већа су, на сед
ници одржаној половином августа, дали
сагласност на извештај о спроведеним
мерама субвенцион
 исања активних
пољопривредних газдинстава са тери
торије румске општине за набавку
репроматеријала. Овај извештај је сачи
нила Комисија за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди коју је обра
зовало Општинско веће, а чији је пред
седник био Бранко Шијачки. Чланови
Комисије су, поред конститутивне, одр
жали још 15 радних седница на којима
су разматрали поднете пријаве, вршили
контролу и оцењивали пристигле прија
ве.

Наравно, пре тога је донет правилник
за субвенцион
 исање активних пољо
привредних газдинстава и предлог за
јавни позив заинтересованима који је
касније и објављен.
У току трајања јавног позива поднето
је 1.178 пријава, од тога је донето 1.146
решења на пријаве које испуњавају
услове за добијање средстава.
За овај вид помоћи је утрошено укуп
но 34.364.365 динара.
– Мера је јако добро прошла и било је
велико интересовање за њу. Почели
смо са 15 милиона а на крају завршили
са дупло већим износом, односно преко
30 милиона динара. Велики број пољо

Биљана Поповић Јовановић
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са жељом да се град и даље сређује и
сачува његов дух. Прва зграда је објекат
на углу улица Главна и Железничка,
дакле на самој градској раскрсници, која
је припадала породици Критовац о којој
смо и ми писали у нашем фељтону о
познатим румским кућама и породицама.
Подсетимо, пре ове, донета је и одлу
ка о бесповратном суфинансирању
активности на инвестицион
 ом одржава
њу и унапређењу својстава зграда на
територији Општине Рума. Она је усвоје
на на седници СО Рума и била је основ
за доношење ове нове, која прецизира
зону у којој започињу активности на уре
ђењу фасада.
Александра Ћирић, председница
Општине је тада подсетила да раније
није постојала пракса уређења централ
ног градског језгра где се налазе и нај
лепше грађанске куће настале с краја
19. века.
– Ми смо одлучили да изађемо у
сусрет станарима стамбених заједница и
самим тим улепшамо наш град и очу
вамо наше културно наслеђе тако што
ћемо уложити у реновирање фасада
стамбених зграда и грађанских кућа у
градском језгру. Нама је само у циљу да
очувамо централно градско језгро, да и
Рума добије изглед какав заслужује,
какав је некада имала, рекла је тада
председница Ђирић.
На зградама које се налазе на локаци
ји одређеној овом одлуком вршиће се
бесповратно суфинансирање активно
сти на инвестиционом одржавању и уна
пређењу својстава зграда по спроведе
ном јавном позиву.
Поступак јавног позива спроводи
Комисија за избор пројеката за беспо
вратно суфинансирање активности
инвестиционог одржавања и унапређе
ња својстава зграда коју образује
ппредседник општине.
Јавни позив је расписан 15. августа и
траје 21 дан, тако да је рок за подноше
ње пријава 6. септембар.
С. Џакула
привредник а који су имали активно
пољопривредно газдинство се јавило и
добили су средства у висини од 30.000
динара. Видели смо да се доста њих
јавило и да им доста значио овај вид
помоћи, тако да ћемо гледати да са
овом мером наставимо и наредне годи
не, каже Биљана Поповић Јовановић,
заменица председнице Општине.
Већници су донели и решење о упо
треби текуће буџетске резерве у износу
од 3,6 милиона динара, а средстава су
намењена за све месне заједнице и
финансирање радова на одржавању
јавних површина.
За сваку од 20 месних заједница биће
издвојено по 180.000 динара за још три
месеца продужетка ових радова.
– Ми имамо људе који у МЗ воде рачу
на преко лета о кошењу гробаља,
посебно у селима, као и одржавање јав
них површина. Како су јавни радови у
овој области завршени 8. августа, нама
је циљ да села буду чиста тако да ће се
овим средствима за још три месеца
продужити уговор са тим људима, каже
Биљана Поповић Јовановић.
С. Џакула
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Стигло 17 нових
контејнера
Половином августа у ЈП „Комуналац“
је стигло, како је и најављивано, 17
нових контејнера веће запремине, одно
сно од седам кубних метара, за које је
била спроведена јавна набавка.
Вредност набавке је била 2,6 милиона
динара без ПДВ, а средства еј обезбеди
ла локална самоуправа.
– Ови контејнери ће бити распоређе
ни по селима, као допуна уз оне посто
јеће контејнере који су већ на располага
њу житељима. Подсетићу да је пре пар
месеци реализована набавка контејнера
запремине од пет метара кубних који су
подељени по селима. У те контејнере ће
се одлагати отпад, ми ћемо их одвози
ти и враћати празне, каже Драган Панић,
директор ЈП „Комуналац“ Рума.
Приводе се крају и радови на прето
варној станици која ће ускоро бити завр
шена, јер се поштује планирана динами
ка радова.

Драган Панић

– Када се она отвори, смеће ће се
доносити у ову станицу и претоварати
у аброл контејнере и носити на Регио
налну депонију „Срем-Мачва“, рекао је
директор Драган Панић.
С. Џакула

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“

У току пресељење
у нови простор

Пресељење у току – помоћ младих кошаркаша

Пресељење библиотечког фонда и
намештаја Градске библиотеке „Атанаси
је Стојковић“ у нови простор у зграду
бившег Дома војске је у току и очекује се
да се оно оконча у првој половини сеп
тембра.
– Пресељење је почело 21. јула, а пре
тога смо урадили и све припреме за овај
велики посао. Наиме, потребно је преба
цити око 95.000 публикација, полице ,
ситан и крупан инвентар. О каквом се
послу ради сведочи и податак да је првог
дана, када је пресељење почело, прене
то неколико полица и око 5.000 књига,
каже директор ове установе Дамир Васи
љевић Тоскић.
Он истиче да ће Градска библиотека у
новом објекту имати готово диупло већи

простор што ће се свакако одразити и на
будуће активности установе, у смислу да
може бити знатно више различитих, ква
литетних програма.
Директор Дамир Васиљевић Тоскић
каже да је захвалан локалној самоуправи
на подршци у процесу пресељења, као и
јавним предузећима „Комуналац“ и
„Водовод“, румским спортистима, волон
терима и наравно запосленима у самој
установи, који су изузетно ангажовани у
пресељењу фонда Градске библиотеке.
Наравно, сви чланови који код себе
имају неке књиге за читање, чак и да их
не врате до почетка рада у новом просто
ру, неће им бити наплаћиване никакве
казне за кашњење у враћању узетих
наслова.
С. Џакула
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САНДРА МАРИНКОВИЋ ИЗ РУМЕ ЋЕ ЦЕО ОВОГОДИШЊИ РОД ПАРАДАЈЗА
ПРЕРАДИТИ И ПРОДАТИ КАО КУВАНИ ИЛИ ТЕК ИСЦЕЂЕНИ СОК

Скраћена сезона због суше

Ове године иако је било мало кише, парадајз је добро родио. Онда када му је киша
била најпотребнија падавина је било тако да нас је то извукло. Род је задовољавају
ћи, а квалитет је изузетно добар што је негде и најважније како не бисмо имали про
блема са пласманом, каже Сандра Маринковић
Последњих година у регио
ну Срема значајне површине
заузима и парадајз. Гаји се
како у пластеницима тако и
на отвореном пољу. Постоје
домаћинства која се година
ма баве овом врстом произ
водње, а да би заокружили
производни циклус многи су
се одлучили и на прераду
парадајза. Једно од таквих
газдинстава је и газдинство
Сандре Маринковић из Руме.
Ова Румљанка која ради и
као васпитачица у предшкол
ској установи у Руми, своје
слободно време проводи
прои зв од ећ и
квал ит ет ан
парадајз, који у овим месеци
ма прерађује и прода га
спремног за зиму.
– Морам вам признати да
посао око производње пара
дајза није нимало лак. Доста
се ради јер прво морамо да
произведемо расаду у пла
стенику. Она се касније пики
ра и на крају износи на отво
рено поље. Свих ових прет
ходних година гајимо пара
дајз искључиво на њиви и
расађујемо га на фолију.
Само око тога има доста
посла, а после тога долази и
заштита коју треба урадити
квалитетно и на време, како
би се обезбедио квалитет, јер
без квалитетне робе нема
тржишта, а онда ни зараде,
каже Сандра.
Парадајз који сада продаје
као свеже исцеђени или кува
ни производи на породичном
имању у Ривици, фрушкогор
ском селу које је познато како
по производњи бостана и гро
жђа, тако и по производњи
парадајза.
– Брат и ја заједно произво
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Сандра Маринковић на њиви у Ривици

димо парадајз на породич
ном имању, а ове године смо
расадили два јутра. Брат
Бранислав је одговоран за
највећи део посла око произ
водње и тешко да бих успела
без његове помоћи. Подручје
Ривице је као богом дано за
производњу воћа, посебно
грожђа, али и парадајз веома
добро успева. Једино што је
незгодно је што немамо зали
вање на њиви па се уздамо у
падавине. Ове године иако је
било мало кише, парадајз је
добро родио. Онда када му је
киша била најпотребнија
падавина је било тако да нас
је то извукло. Род је задово
љавајући, а квалитет је изу
зетно добар што је негде и
најважније како не бисмо
имали проблема са пласма

ном, додаје Сандра Маринко
вић.
Због недостатка падавина
парадајз је сазрео раније,
што значи да ће и сезона
раније бити завршена. Било
би добро када би у наредном
периоду поново било кише,
биљка би се регенерисала па
би рода било још.
– Штета што ће овогоди
шња сезона брзо бити завр
шена, јер високе температуре
последњих недеља доводе
до бржег сазревања плода.
Можда је зато ђ цена ових
дана изузетно добра за нас
произвођаче јер је на пијаци
парадајз од 130 до 150 дина
ра за килограм, каже Сандра.
Он додаје да ће она целоку
пан овогодишњи род прера
дити и продати као кувани

или тек исцеђени сок.
– Моја жеља је била да
нешто више зарадим а то је
било могуће само прерадом.
Заокружила сам један произ
водни циклус тако да сада
парадајз продајем као тек
исцеђени сок, или скуван,
спреман за зиму. Цене су при
ступачне. Цена тек исцеђеног
сока од парадајза је 80 дина
ра за литар, док је кувани 0,75
литара 170 динара. Поред
тога радимо и услужно цеђе
ње по 30 динара за литар,
каже наша саговорница и
додаје да је интересовање
веома велико што само потвр
ђује чињеницу да квалитет
има тржиште, али и чињеницу
да зарада може бити већа
уколико се не продаје само
сировина. З. Марковиновић
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Дан месне заједнице Беочин села

У петак, 19. августа, обележен је Дан
месне заједнице у Беочин селу и цркве
на слава Светог Преоб
 ражења Господ
њег. Обележавање је почело дан раније,
вечерњом службом у цркви и полагањем
венаца и цвећа на споменике палим
борцима и жртвама Другог светског
рата. Свечаности је присуствовала и

председница Општине Беочин, Биљана
Јанковић. И у петак је велики број
мештана присуствовао лит ургији у
цркви.
– Помолили смо се Богу за мештане
села, али и за мештане целе Општине
Беочин, у нади да ће нам подарити
милост и здравље, изјавила је председ

ница Биљана Јанковић.
Локална самоуправа је у претходном
периоду издвојила значајна средства за
обнову храмова на територији општине,
а са улагањима ће наставити и у наред
ном периоду.
А.П.
Фото: Исмет Адемовски

КАРЛОВАЧКА ЛЕТЊА ШКОЛА ОДРЖАНА У МИТРОВИЦИ

Радионица латинског језика

Од 15. до 22. августа је у Сремској
Митровици реализована летња школа
старих језика и култура, у организацији
Карловачке гимназије. Учествовало је
око четрдесет гимназијалаца, студената
и наставника класичних језика из Срби
је и региона. Програм летње школе је
реализован на латинском језику, али су
полазници имали прилику да похађају и
библијски хебрејски, стсарословенски и
класични кинески језик.
Поред свакодневних активности, мла
ди су имали и музичке секције, драмске
секције и вечерња предавања о старим
културама.
– Увек смо у оквиру летње школе
посећивали Музеј Срема, Царску пала
ту и Лапидаријум. Најзанимљивији буде
час у Лапидаријуму, када се латински
називи на саркофазима и надгробним
споменицима тумаче на самом латин
ском језику. То је ново и неуобичајено,
не само у Србији, већ и у региону. Ми
смо прва летња латинска школа у реги
ону, а од претпрошле године постоји и у
Хрватској. Латинске летње школе се
одржавају у целој Европи већ више од
20 година, а у њима се примењује дру
гачија метода учења језика, у односу на
школу. Учесници долазе из читаве
Србије и из Македоније, објаснила је
Јелена Рудовић, наставник класичних
језика у Карловачкој гимназији.
Музеј Срема, као домаћин младима
који су заинтересовани за класичне

Проф. Војин Недељковић са полазницима летње школе

језике, сваке године се радо одазове на
позив да буде део летње школе.
– Ми увек пружамо руку и желимо
сарадњу са образовним установама и
установама културе. Надамо се да је
полазницима летње школе боравак у
нашем Лапидаријуму забаван и поучан,
рекао је в. д. директора Музеја Срема,
Андрија Поповић.
Да програм буде разноврстан, богат и
интересантан, потрудили су се профе
сори Карловачке гимназије, стручњаци
из митровачког музеја, као и професори
Филозофског факултета у Београду.
– Ђаке упућујемо у латинске називе
као непосредна сведочанства римских
старина у Србији. На натписима човек,
када то уме да учини, најразличитије
аспекте античке цивилизације. Они

говоре о животу, смрти, становништву,
покретима, каријерама, војницима,
локалним моћницима, службеницима...
То је текст који су они оставили иза
себе. Ми идемо од натписа до натписа,
читамо, тумачимо и залазимо у детаље,
пипкамо, квасимо натписе, јер се то
тако ради. Потом са неких натписа узи
мамо и отиске, на дебелим хартијама,
које можемо после понети као успомену,
објаснио је Војин Недељковић, профе
сор Филозофског факултета у Београду.
За ученике који су претходно награђе
ни на државном такмичењу из латинског
и класичног грчког језика, летња школа
је бесплатна, а за остале учеснике су
трошкови субвенцион
 исани од стране
општине Сремски Карловци и Ротари
клуба „Алма монс“.
А. Плавшић
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Како су се Митровчани учили градском животу? (9)

Млоги у овом граду зидају куће
и зграде а немају од овог
поглаварства дозволе

Припрема: Дејан Мостарлић

Градска управа у Митровици која ће након 1881. године и добијања статуса Града функ
ционисати као Градско поглаварство издавала је прогласе који су садржали све битне
одлуке везане за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове одлуке
објављиване су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места њиховог обна
родовања (На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митровачких грађана, пред
Казнионом, на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код Златна бунара....).Прогласне
књиге Градске управе у Митровици сачуване су у Историјском архиву „Срем“ и предста
вљају драгоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некада
шњих држава на овим просторима
Проглас ом
Градс ког
поглаварства број 61 од
11. децембра 1881. годи
не позивају се лица која су
заинтересована да врше
паљење градских лампи
(јавне градске расвете) да
се пријаве код извесног
грађанина Косте Исакови
ћа, при чему су потребна и
два мерник а, односно
лица која ће израчунавати
тачну сатницу паљења
градских лампи.
„Тко лампих градских
палење на себе узети
хоће нека се јави код
господина Косте Исако
вића и то да потребује
два мерника који ће пале
ње израчунати“
Прогласи број 64 и 70 од
22. децембра 1881. године
припадају низу многих
објава које сведоче о
добро уређеним питањи
ма комуналне чистоће и
обавезе грађана да под
претњом законских казни
воде рачуна где одлажу
отпад и ђубре, водећи
рачуна да не загађују јав
ни простор.
„Последњи пут нај
строжије забрањује се да
се нитко није усудио
ђубре из авлије носити
или ђубре макар какво код
Царског магацина ни код
барутане царске, него
може у ону дољу између
магацина и гробља наси
пати. Ко се уфати да код
магацина или код барута
не ђубре вози хоће се без

Ко жели да пали градску расвету нека се јави....

икакве истраге одма нов
чаном глобом казнити.
Такођер, забрањује се
ђубре износити у оборе
на скели....“
„Да се у овом граду
чистоћа по улицама сте
ћи може, опомињу се још
посљедњи пут сви грађа
ни, да строго својој мла
дјешини наложи, да цеђ,
помије, прљаву и чисту
воду не просипају по дво
ришту, да иста вода на
улицу не истиче. Тко не
би овој опомени удово
љио,
биће
строг о
кажњен.
Прогласом број 111 од 2.
марта 1882. године упозо
равају се сви који у Митро
вици зидају куће без
дозволе надлежних вла
сти да се пре било какве
изградње мора обезбеди
ти грађевинска дозвола

(као и данас) јер у против
ном следи законска казна.
„Почем млоги у овом
граду зидају куће и зграде
а немају од овог погла
варства дозволе, то се
свеколики опомињу да
који год какову зграду
намјерава градити мора
најприе од овог поглавар
ства дозволу исходити. У
противном случају биће
по постојећим законима
кажњен“
У прогласу број 29 с
почетк а 1882. године
Градско поглаварство упо
зорава лица која у граду
Митровици желе да кољу
стоку за продају на њихо
ву дужност да то пријаве
лекару.
„ Задњи пут се опоми
њу сви они који у овом
граду марву на продају
кољу, да не смију марвин

че пре заклати док госпо
дину лиечнику не пријаве.
Тко се увати проти овому
одређењу иде, биће стро
го кажњен “
Прогласом број 21 од
15. новембра 1881. године
позивају се сви пољопри
вредници који су током
1881. године имали штете
у пољу да се обрате Град
ском поглаварству ради
накнаде штете.
„Сваки онај који је ове
године у пољу штету
имо, нека се одмах код
овога поглаварства при
јави за да се узмогне
штета од плаће субаша
измирити. Који пак до
недеље тј. 20. о.м не би
се пријавио, неће моћи
више накнаду за штету
потраживати, јер ће се
тај дан плаћа субашама
издати“.
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106 ГОДИНА ОД СМРТИ ВЕЛИКАНА

Петар Кочић против ветрењача
У сурет годишњици смрти Петра Кочића, а умро је 27. августа 1916. у душевној бол
ници у Београду, треба промислити каква је то српска глава била чија је изговорена
мисао била толико опасна, да су га пријатељи молили да ћути

Д

а ли сте некада размислили коли
ко је виђених људи из наше култу
ре и друштва потекло из Крајине,
Босне, Херцеговине, Лике, Приморја,
Далмације са оне стране Дрине, те
никад не премошћене реке? Мехмедпаша Соколовић, Симо Матавуљ, Алек
са Шантић, Никола Тесла, Јован Дучић,
Иво Андрић, Раде Шербеџија, Руђер
Бошковића, Никола Плећаш, толико их
је. То ме негде подсећа на реченицу из
филма „Трећи човек“ када Орсон Велс
каже Џозефу Котену: „Швајцарска је
имала триста година мира, док је Ита
лаија имала Борџије, папе, ратове, тро
вања, сплетке. Италија је из свега тога
створила градове, архитеткуру, рене
сансу, а Швајцарска сат са кукавицом“.
Нажалост, то је подручје које је у рато
вима највише пропатило, које су свако
јаке силе окупирале, око којих се рато
вало и на прагу 21. века, али је наше
друштво богато за све људе из тих
крајева. Међу свима њима који су нас
кроз векове чинили богатима нашао се
и један Јазавац пред судом, један Сле
пи путник на броду лудака како га је
Вуле Журић назвао у ТВ драми Горана
Марковића - Петар Кочић од Стричића
са Мањаче код Бање Луке.
У сурет годишњици смрти Петра
Кочића, а умро је 27. августа 1916. у
душевној болници у Београду, треба
промислити каква је то српска глава
била чија је изговорена мисао била
толико опасна, да су га пријатељи
молили да ћути. Изгледа да је антагони
ста Петру Кочићу било Аустријско цар
ство, а да победника нема, јер нити се
Петар предао Аустрији нити је она
попустила њему, а и Петар и Аустрија
су нестали у две године разлике. Ипак,
колико год да је Аустрија глобила и про
гонила Петра Кочића, нису могли да
сустигну оштру пишчеву реч, против
које нити један систем нема решења и
отпора. Његова Аустрија је била и
мотивација његовог рада, али и Бенја
мин Калај под којим ће се оклизнути и
Давид Штрбац и Симеун Ђак, па да се
није његова слободна мисао сусрела са
тако репресивним режимом, да ли
бисмо данас имали Петра Кочића, који
је за мало живота, свега четрдесетак
година оставио много и учинио велико
за народ и језик Босанске Крајине и
увео их у српски књижевни корпус.
Петар Кочић се родио у месту Стри
чићи, 29. јуна 1877. године, у области
Змијања, у породици православног све
штеника. Са годину дана стиче свог
целоживотног непријатеља и сапутни
ка, Аустроугарску. Мајка му је умрла на
порођају, а отац се од жалости замона
шио у манастиру Гоминоница. Петар је

Петар Кочић (фото: wikipedia)

одрастао по патријархалним начелима
крајишких горштака са бабом и дедом.
Отац га је позвао на школовање у Гоми
оницу када му је било десет година, а
манастирско окружење које је било
неговало националну романтичну тра
дицију додатно је утицало на његова
будућа јак а национ
 ална осећања,
поред одрастања снажном традицио
налном окњужењу Срба Крајишника. У
то време га Аустроугарско царсто и
први пут „начепило“, ухапсивши и осу
дивши му оца на седам месеци робије
под оптужбом да је одвраћао сељаке
да одласка на дочек принца Рудолфа.
Отишао је у Сарајево да учи гимназију
и у почетку био међу најбољим и нај
примернијим ђацима, а онда му се
помало и мало више допао дашак и дух
кафане, а како је кафана место где се
сва идеологија пред саговорнике баца
на карирану мапу, његово школско вла
дање је доведено у питање. То би био
његов други непријатељски сусрет са
Аустријом, где директор Гимназије оба
вештава земаљску владу о понашању
ученика православне вероиспосвести,
а посебно о Кочићевом случају, што на
крају резултира његовим избацивањем
из школе. Одлази у Београд, а оцу
пише да је тамо више гладан него сит,
где је често спавао по парковима и
данима гладова, но оцу пише да се
нити једном није посрамио, главу повио
или мољакао, јер Кочићи не моле за
милостињу. У Београду се први пут оку

шао као писац, али је наиш
 ао на нера
зумевања Јанка Веселионовића, који је
његову прозу оценио као „превише
рапаву“. Срећом, од пера није одустао.
Када одлази на студије у Беч, Петар
Кочић се у срцу свог непријатеља
Аустрије осећа победоносно, тако и
делује. Његова идеологија се изоштра
ва, а књижевни рад добија прве плодо
ве. Године 1902. му излази прва збирка
приповедака „С планине и испод плани
не“ а наш највећи књижевни критичар
Јован Скерлића казује да је то истински
добра књига, свежа и лепа слика једног
дела наше честите Босне, топла и узбу
ђена према животу, и као таква биће
драга свакоме ко је прочита. У Бечу је
Кочић иступао против идеје Хрвата за
присаједињење Босне, гласно је устао
против аграрне реформе нових власти,
који ништа нису променили од доба
Османлија, када су сељаци плаћали
кулук звани десетина у натури, а сада
плаћају у новцу. Након женидбе и живо
та у Скопљу, где је током службовања у
мушкој гимназији, поткачио српског кон
зула у том граду због његове неспособ
ности и траљавог положаја Срба у
Маћедонији. После овога Кочић се
настанио у Сарајеву, где је ситуација
била повољнија после Калајеве смрти.
Залагао се за демократизацију и слобо
ду штампе. Поново одлази из Сарајева
у Бања Луку и покреће лист Отаџбина,
а будући да су аустријске власти мотри
ле на њега, због текста у једном броју
бива осуђен због увреде владара, а
током његовог тамвновања Аустроугар
ска врши анексију Босне и Херцегови
не.
о изласку са робије, Кочић поста
је и посланик у Сабору, али као и
вазда опозиција свакој власти.
Крајем 1912. године, код Кочића се
јављају први знаци нарушеног душев
ног стања, па се прво лечи на Иван
планини. Стање је додатно погоршала
синовљева смрт од туберкулозе. Одла
зи у Београд 1914. где је примљен у
душевну болницу, а стање националног
првака у мисли и речи одјекнуло је сву
да где Срба има. Почиње Први светски
рат и у болницу долазе они који се кри
ју од интернације. Његово стање се
погоршава све више и умире 1916. а
пошто се болничка капела кречила,
тело му је изложено у купатилу. Био би
сахрањен без ковчега, да један паци
јент који је умислио како је Бог није
истесао сандук, за шта је награђен
Кочићевим капутом. Бања Лука му се
одужила одржавањем Кочићевог збора,
а Кочиће је један од два чувара штита
на грбу Бање Луке.
Читанка

П
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РАЗГОВОР СА ЗОРИЦОМ БРУНЦЛИК

Пала је нека магична
прашина на мене

Ја сама не волим израз амерички сан, али нам Американци снимају те бајковите
филмове где стварно кренеш одоздо па стигнеш на врх, е ја сам такво дете. Ја дола
зим из једне врло сиромашне породице и сва моја браћа су била талентована и сви
лепо певају, али ја сам вероватно била без кишобрана тада када је та прашина пала
и онда је неко рекао – то си ти ...
Једна од наших најпознати
јих и најдуговечнијих певачи
ца народне музике је свакако
Зорица Брунцлик. Она је вла
сница бројних хитова и дуге
успешне каријере, а свој први
концерт у Руми одржала је 12.
августа у оквиру Културног
лета. То је била прилика за
краћи интервју на који је Зори
ца радо пристала. И током
овог кратког разговора може
се уочити њена велика пози
тивна енергија и добро распо
ложење.

: Доста се гово
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ри о тој веселој атмосфери
и Вашем одличном контак
ту са публиком. Како до ње
долази?
ЗОРИЦА БРУНЦЛИК: Ја не
правим разлику међу публи
ком, мени је публика потпуно
блиска и у Срему, Бачкој или
доле „јужна пруга“, где год,
зато што музика спаја све.
Овде нико није дошао на кон
церт ко ме не воли, ко је луд
да дође овде и да се досађује
скоро два сата зато да би
видео Зорицу Брунцлик, баш
га брига. Овде долазе људи,
омладина и деца који ме
воле, и та енергија коју ми
ширимо и размењујемо, то је
та интеракција која доводи до
те атмосфере коју сви дожи
вљавају када ја имам концерт
и коју приписују мени, као
неку позитивну енергију.
Међутим, када вас неко греје,
па ви морате да исијавате.
Током каријере сте имали
бројне и изузетно велике
хитове. Како одлучујете
које песме ћете певати на
неком и концерту?
– Програм је исти свуда,
нема разлике концертни про
грам је исти за ову годину.
Понављамо концерт на ТАШу, само мало скраћен.Сада је
то лакше него раније –дру
штвене мреже су неки репер
где ви видите прегледе поје
диних песама. Знате да ста
дион, трг, отворен простор не
трпи много сентименталних

Зорица Брунцлик

песама, неких балада... Зато
што су ту деца, млади или
моја генерација, али сви који
су дошли, дошли су да се
изђускају, потроше енергију и
оду растерећени и срећни на
спавање.
То је тај неки репер кога се
ми држимо, али ако је нешто
као Сава центар, ја сам се
зажелела неког тако реперто
ара, толико ми је жао што
20-30 мојих песама као што је
„Све је љубав“, све те лепе
песме не само баладе, него и
народне песме које траже да
се седне у столицу и ужива,
без ђускања, мало је просто
ра за такве концерте. Срећна
сам кад ми дође 20-30.000
људи, онда ви гледате њима
да удовољите, мада увек
буде неко ко каже „а што
нисте певали ову песму“ , али

ми смо на то навикли. Када
бих певала све моје песме
требало би да почнем у девет
увече, па да негде у пет ујутро
неко да донесе бурек, а ми да
наставимо са песмом.
Дуга каријера је иза Вас.
Успешна, са бројним хито
вима, шта неког певача
издвоји и учини звездом, по
чему одскочи од других
певача?
– Право да вам кажем, који
год одговор да вам дам биће
глуп. Ту памети нема, нити
неких паметних анализа. Мој
неки закључак је ипак, с обзи
ром на искуство, да прво
мора неко одозго да пошаље
неку прашину и баш на тебе
да падне. То је први разлог,
да си одабран. Потом да
будеш на правом месту у пра

вом тренутк у са правим
људима. Да сретнеш правог
композитора, сретнеш праве
људе који те неће злоупотре
бити и неће од тебе тражити
ништа друго осим форсирања
да будеш популаран. Говорим
о времену кад сам ја почиња
ла, а право место је да дође
те где публика воли то, да вас
озбиљно слуша, запамти. Ја
сам вероватно на време схва
тила и да је бренд све, па и
појава, то што сам се ја пре
30 година офарбала у ову
боју косе, прво је наишло на
згражавање, па чуђење, али
су углавном, сви причали,
нико није био равнодушан,
чак ни мој муж. Сви су имали
нешто да придикују, али сам
ја направила од себе бренд.
Ви кад погледате у мору
људи, ви знате да је то Зори
ца Брунцлик. Сад је то крену
ло, узима и у Европи маха, не
само овде нешто и ви морате,
што би рекао народ „да погу
рате“. То би у најкраће било,
да ли сам ја успела у томе јесам. Ја сама не волим тај
израз амерички сан, али нам
Американци снимају те бајко
вите филмове где стварно
кренеш одоздо па стигнеш на
врх, е ја сам такво дете. Ја
долазим из једне врло сиро
машне породице и сва моја
браћа су била талентована и
сви лепо певају, али ја сам
вероватно била без кишобра
на тада када је та прашина
пала и онда је неко рекао то
си ти. Имам тог анђела чува
ра који кад ја хоћу да пото
нем, он ме диже, кад се много
дигнем он каже - спусти се.
Имала сам среће у свему у
животу, а немам неке велике
прохтеве. Моји животни прох
теви су били да ми је животни
партнер неко ко уме да ме
прати и ко уме да ме подржа
ва, кога ја могу да пратим и да
буде најбољи. И то имам. И
када све то спојите што сам
рекла и још мало зачините са
нечим, добијете Зорицу Брун
цлик.
С. Џакула
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ЗАПОЧЕО ЈЕ АМБИЦИОЗАН ПРОЈЕКАТ СПАСАВАЊА КУПИНИКА

Последња престоница
српских деспота

Купиник, последња престоница српских
деспота, коначно ће постати туристичка
атракција Србије! Иницијативом стручња
ка започео је амбициозан пројекат спаса
вања Купиника, од кога су остали само
бедеми зарасли у коров!
Мада је средњевековна тврђава Купи
ник, историјски бисер Срема, категорисан
као непокретно културно добро од изузет
ног значаја и под заштитом је државе, о
њему вековима нико не води рачуна.
Налази се у југоисточном делу Обедске
баре недалеко од села Купинова, на
малом острву окружен мочваром, због
чега је у прошлости имао изузетан
одбрамбено - стратегијски положај.
Уместо туристичке атракције децениј
ском небригом надлежних зарастао је у
коров и растиње, које крче наши и страни
студенти археологије учесници Међуна
родних волонтерских кампова, не могав
ши да се начуде зашто ово историјско
благо пропада!
– Историјски значај овог места је непро
цењив, јер је након пада Смедерева 1459.
године управо Купник наредних седам
деценија био не само резиденција, већ и
престоница српских деспота и центар
српства, око кога се окупљало племство,
свештенство и народ чувајући идентитет
и традицију. Уместо изреке пет до 12 ми
стручњаци упозоравамо да је четири до
12 указујући да озбиљност ситуације и
алармантност да се коначно покрену
темељна археолошка истраживања овог
светог места, наглашава археолог Петар
Одобашић из Агенције за развој Општине
Пећинци и председник Удружења „Зелени
поглед“.
Стари град Купиник први пут помиње
се у две повеље угарског краља Жигмун
да из 14. века и то као угарско краљевско
утврђење.
Од почетка 15. века постаје резиденци
ја српских деспота у коме су столовали
деспоти Стефан Лазаревић, Ђурађ Бран
ковић, Вук Гргуревић, у народу познатији
као Змај Огњени Вук, Ђорђе и Јован
Бранковић са њиховом мајком Ангели
ном.

Као последњи господари Купинова,
кога је у великом војном походу на Бео
град 1521. године освојио Сулејман Вели
чанствени, помињу се удовица Јована
Бранковића Јелена и њен син деспот
Стефан Бериславић.
– Не зна се тачно време изградње
Купиника, који није био превелик. Тврђа
ва је неправилне четвороугаоне основе
димензија 57x52 метра и представља
такозвани „водени град“. Грађен је од
ломљеног камена обложеног опеком, са
масивним бедемима око којих је прокопан
ров дубок три метра. Тврђава је пролази
ла кроз две фазе градње, од једноставног
угарског утврђења до утврђења српске
властеле са топовским кулама и добро
обезбеђеном капијом са покретним
мостом, објашњава Биљана Лучић, архе
олошкиња Завода за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици.
Поред старог града Купника са историј
ског и културног становишта веома су
важни и оближња црква Светог Луке и
манастир Обед или црква Мајке Ангели
не, који чине културну целину.
Занимљиво је да су све четири куле

Купиника различитог облика - кружног,
осмоугаон
 ог, шестоуг аоног и квадратног.
За ту појаву постоје два објашњења: да
су тако прављене због одбране од разли
чите врсте тадашњег наоружања, а друго
је романтичније, да је свака кула у Купи
нику била верна копија неке од кула из
српских престоница Београда и Смедере
ва.
У настојању да осветли овај недовољ
но познат део српске историје и у циљу
очувања културне баштине стручни тим
Завичајног музеја у Руми у сарадњи са
Агенцијом за развој Општине Пећинци и
Војним музејом у Београду организовали
су путујућу Историјску изложбу „Купиник
- последња престоница српских деспота“
која је изазвала велико интересовање у
Србији.
У оквиру изложбе приказана је и 3Д
анимација средњевековног Купиника.
Музеј Војводине је са САНУ покренуо
пројекат спасавања Купиника за шта од
Министарству културе треба да се обез
беде средства за археолошка и историо
графска истраживања.
Нарциса Божић
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ФЕЉТОН: СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (16) ЈЕЛЕНА (ЈЕФИМИЈА), ЖЕНА ДЕСПОТА УГЉЕШЕ МРЊАВЧЕВИЋА

Деспотица и прва
српска песникиња
Пише: др Снежана Булат

К

ћи ћесара Војихне, била
је Јелена, у монаштву
названа Јефимија. Вуки
ћевић вели да je „кућа великог
властелина била виђeна и
знаменита. То доказује обра
зованост, васпитање и спре
ма госпође Јефимије, које је
добила код оца својега. Кесар
се постарао да му кћер зна не
само читати и писати, већ да
се разбира у многим послови
ма и знањима. Јефимија као
дјевојка у најранијој младо
сти, васпитала се онако како
се васпитаваху византијске
дjевојке [...] Та лепота можда
је продирала и кроз стене
властелинског замк а, па је
пошла лијетом по свијету. За
њу је могао чути многи витез,
многи јунак, многи власте
лин“. Тако је за лепу девојку
чуо и деспот Угљеша Мрњав
чевић, те је одмах и затражио
њену руку.
Након распада Душанове
творевине, Вукашин се про
гласио за краља, крајем 1365.
године. Ћоровић каже да је
„његов пример деловао зара
зно и изазвао прохтеве и свих
других; од 1365. Србија, и
поред очигледне опасности
од Турака почиње да се раси
па. Вук ашин је скупио под
својом влашћу углавном Ста
ру Србију и северну и западну
Македонију, с градовима При
зреном, Скопљем, Прилепом
и Охридом. Он сам казује, да
је ‘господин земљи српској и
грчком и западним странам’.
У својим повељама он нигде
не помиње свој однос према
цару, а у целом свом раду он
се понаша као потпуно само
сталан владалац. Његов брат
Угљеш а
проглаш ава
се
деспотом у области грчке
Маћедоније, која је почињала
испод Прилепа и обухватала
серску област“.
Јелена и Угљеша, дакле,
постали су владари једног
дела Душановог царства.
Живели су у Серу на двору и
уживали у благодетима бра
ка. Недуго затим, Јелена је
под ар ил а Угљеши сина.
Међутим, њена срећа, била је
кратког века. Први животни
ударац, доживела је Јелена

Јефимија

Колико је била вољена и поштована од стране Лазареве
деце, потврђују и речи деспота Стефана Лазаревића, који
деспотицу кира Јевпраксију, жену из које је исијавала
доброта, назива својом мајком
након изненадне смрти свог
сина. Сирото дете, сахрање
но је у Хиландару који су
подигли преци преступа сво
јих ради. Како женама није
допуштено да кроче на тло
Свете горе, Јелена ник ада
није посетила гроб свога
сина. Показатељ њене неиз
мерне жалости јесте запис са
иконице. Иконицу ће мајк а
послати у Хиландар, у коме
се и дан данас налази. Капа
ле су сузе на хартију, а Јелена
је писала Тугу за младенцем
Угљешом: „Мале иконе, но
велики дар, које имају пресве
тли лик Владичин и пречисте
Богоматере, што их велики и
свети муж дарова младом
младенцу Угљеши Деспото
вићу којега неоскврњено мла
ђахног преставише у вечне
обитељи, а тело се предаде
гробу, који изделаше праоци
због преступљења. Удостоји,
Владико Христе, и ти, пречи
ста Богомати, мене јадну да
свагда бригујем о одласку
душе моје, што угледах на
родитељима ми и на рођеном
од мене младенцу, за ким
жалост непрестано гори у
срцу моме, природом матер
њом побеђивана“.

У свом животу, деспотица
ће се суочити са новим удари
ма. Јелена ће након очеве и
синовљеве смрти, изгубити и
свог супруга. Деспот Угљеша
гине на Марици заједно с кра
љем Вук ашином. Њихова
тела никада нису пронађена.
Српски летописци приказују
овај догађај као божју казну
због огрешења браће Мрњав
чевић према цару Урошу.
Како истиче Радојчић, „после
непуна два месеца Јелена
остаје и без деспотовине.
Угљешином државом овлада
ли су Грци. Као монахиња
Јефимија, она налази уточи
шта код кнеза Лазара. Кнеги
њи Милици Јефимија је била
сродница“.
изузетно тешким трену
цима, Јефимија је кне
гињи била највећа
подршка. У тежњи да се спа
се млади Стефан „за кога су
измишљене многе тешке
кривице и изнешене пред
Бајазита“, њих две ће поћи у
посету султану. „А због овога
пође цару Бајазиту сама та
благоверна госпођа (Мили
ца); имала је са собом рођа
ку своју, бившу жену деспота
Угљеше, а кћер некога ћеса

У

ра. Ова у многим речима и
стварима будући најмудрија,
а коју је увек спомињана
(Милица) сматрала као неки
стуб и помоћ, нарочито у
таквој ствари која се догоди
ла“. Када је требало да се
очи у очи сусретне са султа
ном, Јефимија је казала:
„Одбаци сваки страх, када
нас (само) удостојише да га
видимо“.
Према Томићевим речима,
деца кнегиње Милице и кнеза
Лазара, стекла су одлично
образовањ е,
зах ваљ ујућ и
мон ах ињ и
Јеф им ији.
Oбразована и мудра монахи
ња, имала је и изражен дар за
писање. Томин наглашава да
се „ова књижевница вероват
но формирала под утицајем
Јелене, удовице цара Уроша,
познате по својој књигољуби
вости. Јефимијина дела пока
зују не само завидан ниво
књижевне културе, владање
одређеним жанровима и
стилску изнијансираност, већ
и изражајност и емотивност,
нарочито присутну у Похвали
кнезу Лазару“.
Дуб ок о
пош товањ е
и
захвалност коју је осећала
према кнезу Лазару навешће

M NOVINE
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Џем од зовиних
бобица

Зова је отровна у свежем облику и зато
мора термички да се обради. Треба је
добро опрати да би се избациле нечисто
ће од гранчица а затим се ставља на кува
ње. Кува се око 2 – 3 сата. Ако желите желе
онда је пасирате, ако желите сок исто
пасирате, а ако хоћете класични џем само
додате шећер по жељи и мало лимуновог
сока и то је то, каже Марина Живановић
Манастир Љубостиња у ком је Јефимија сахрањена

Јефимију да извезе Похвалу.
Њена Похвала настала је
непосредно пред битку код
Ангоре 1402. Желећи да
истакне Лазареву храброст и
пожртвованост, Јефимија је
писала: „У красотама овога
света васпитао си се од мла
дости своје о нови мучениче
кнеже Лазаре, и крепка рука
Господња међу свом земаљ
ском господом крепког и слав
ног показа те. Господствовао
си земљом отачаства ти и у
свим добротама узвеселио си
уручене ти хришћане и мужа
ственим срцем и жељом
побожности изашао си на
змију и непријатеља божан
ствених црк ава, расудивши
да је неистрпљиво за срце
твоје да гледа хришћане ота
частва ти овладане Измаил
ћанима, не би ли како ово
постигао: да оставиш пропа
дљиву вис от у земаљског
господства и да се обагриш
крвљу својом и сјединиш са
војницима небескога цара [...]
Но ниси тако ти, о мили мој
господине и свети мучениче,
био малодаран у пропадљи
вом и маловечном, колико
више у непролазном и вели
ком, што примио јеси од Бога,
јер телесно страну мене у
туђини исхрањивао јеси изо
билно, те сада те молим обо
је: да ме исхраниш и да ути
шаш буру љуту душе и тела
мојега. Јефимија усрдно при
носи ово теби свети“.
Не постоје поуздани подаци
који казују када је монахиња
Јефимија преминула. Позна

то је да је примила велику
схиму и променила име у Јев
праксија. У великој схими, нај
вероватније није дуго живела.
Сахрањена је у манастиру
Љубостиња, задужбини кне
гиње Милице.
ако је деловало да ће
се живот деспотице
Јел ен е
Мрњ авч ев ић
претворити у праву трагедију,
она је своју срећу и мир про
нашла на двору кнеза Лазара
и кнегиње Милице. Колико је
била вољена и поштована од
стране Лазареве деце, потвр
ђују и речи деспота Стефана
Лазаревића, који деспотицу
кира Јевпраксију, жену из које
је исијавала доброта, назива
својом мајком. У повељи из
1404/5 године деспот Стефан
Лазаревић казује: „И како спо
мену царству ми госпођа и
мајка ми деспотица кира Јев
праксија, тражећи од царства
ми да приложи, своје ради
душе, село неко дому пречи
сте Богоматере, обитељи
царскога и великога манасти
ра Хиландара, који лежи у
Светој Гори Атона, и видев
царство ми њену благу жељу
за своју душу, савећах са
госпођом и мајком ми кира
Јевгенијом и са властелом
царства ми да се не презру
њене молбе, но шта пише са
радошћу и усрђем испуне,
због њене велике љубави и
усрђа ка нама“.
У следећем броју:
Јелена Балшић, жена
Ђурађа Страцимировића
Балшића

И

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

Време је припреме зимни
це, а поред стандардног кува
ња парадајза и спремање
џема од кајсије, многи не зна
ју да могу ову слатку зимницу
спремити и од бобица зове.
Бобице зове сазревају
половином лета и штета је не
искористити оно што нам при
рода пружа. Марина Живано
вић из Нових Бановаца их
редовно бере те спрема од
њих укусне слатке посласти

а од њих се може правити и
ракија, чији литар кошта око
80 евра, објаснила је наша
саговорница иначе председ
ница Удружења грађана
„Волим Бановце“.
Од зове се може искористи
ти све, јер је изузетно лекови
та биљка, која налази своју
примену и у фармацеутској
индустрији. Марина је о коре
њеног стабла и сама правила
крему за пете а знамо да је

Марина Живановић

це, џем или желе. Сама при
према захтева доста посла,
јер сваку бобицу треба скину
ти са гране, проверити да ли
је здрава и добро опрати пре
кувања.
– Зова је отровна у свежем
облику и зато мора термички
да се обради. Треба је добро
опрати да би се избациле
нечистоће од гранчица а
затим се ставља на кување.
Кува се око 2 – 3 сата. Ако
желите желе онда је пасира
те, ако желите сок исто паси
рате, а ако хоћете класични
џем само додате шећер по
жељи и мало лимуновог сока
и то је то, каже Марина.
Бобице су лагане, те је
потребна је велика количина

сок од њених цветова један
од омиљених напитака.
– Цветови зове могу да се
похују и служе као слаткиш,
може се правити сок и ликер.
Од бобица већ поменути џем,
такође прелив за месо као
кечап. Плодови зове су богом
дани. Зова је добра и за фар
бање природних тканина,
објашњава наша саговорни
ца.
Зова је природни пречи
шћивач ваздуха. Скупља
тешке метале и зато је савет
да се не убирају цветови и
плодови са грмова који су
налаз поред пута, већ на
пољанама где нема саобра
ћаја.
Зденка Кожик
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„ДАНИ ИНЂИЈЕ“
У ПРИЈЕДОРУ

Братски односи
два града
Од 19. до 21. августа у Приједору
одржани су „Дани Инђије“. Поменута
манифестација у трајању од три дана
реализована је у склопу развијања
братских односа два града, предстоје
ћег викенда одржаће се манифестаци
ја дани Инђије у Приједору, истакли су
представници Туристичке организаци
је општине Инђија. Грађани Приједора
имали су прилику да се упознају са
туристичком, културном, гастро и вин
ском понудом општине Инђија. Између
осталог, у биоскопу „Козара“ органи
зована је пројекција филма „Лихвар“,
снимљеног у Инђији а присутнима су
се продуцент филма Аљоша Ћера
нић и глумaц Златан Видовић. Такође,
познати стрит арт уметник из Инђије
Дејан Ивановић Вупер започеће осли
кавање мурала који је уједно и поклон
Инђије Приједору. Током три дана
манифестације организовано је при
вредно - туристичко представљање
Инђије у парку код Дирекције „Арце
лор Мирала“, а сомелијер Вук Вулетић
одржао је винску радионицу.
Крајем маја ове године делегација
града Приједора боравила је неколико
дана у општини Инђија када је, изме
ђу осталог, одржан састанак у згради
општине Инђија а на којем је било
речи о даљој сарадњи два братска
града. Повеља о братимљењу општи
не Инђија и Приједора, потписана је
у марту прошле године а од тада до
данас реализован је низ активности.
Потписан је и Споразум о сарадњи
две туристичке организације а почет
ком текуће године инђијски ђаци
основних школа боравили су у При
једору. Током поменуте, вишедневне
посете делегације из Приједора, ста
новницима Инђије омогућено је да
упознају туристичку, културну и гастро
понуду босанско-херцеговачког града
у Келтском селу у оквиру догађаја који
је симболично назван „Упознајмо При
једор у Инђији“.
М. Ђ.

ДРУШТВО

ПЕСНИКИЊА ЖЕЉКА АВРИЋ НА КЊИЖЕВНОЈ
МАНИФЕСТАЦИЈИ 29. ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА СРБА
У РУМУНИЈИ

Капија поезије

Жељка Аврић на Данима Преображења Срба у Румунији

Жељк а Аврић, сремскомитровачк а
песникиња, учествовала је на међуна
родној духовно - књижевној манифеста
цији 29. Дани Преображења Срба у
Румунији, од 17. до 19. августа, на позив
организатора, Савеза Срба у Румунији.
Покровитељи манифестације били су
Генерални конзулат Републике Србије у
Румунији и Департман за међуетничке
односе при влади Румуније, а циљ него
вање српског језика и очување савреме
ног српског књижевног израза у расеја
њу.
Уз учешће књижевник а из Србије,
Републике Српске, Хрватске, Францу
ске, Немачке и Чешке, затим представ
ника Матице српске – председника Дра
гана Станића, помоћник а директора
библиотеке Мирослава Алексића и
секретара Милана Мицића; Гојка Божо
вића, председника српског ПЕН клуба и

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Тамбурашко вече
Тамбурашко вече „Од бегеша до при
ма“ одржано је у понедељак 15. августа
на Житном тргу у Сремској Митровици.
Учествовале су тамбурашке банде „Да
не умре тамбура“ из Шашинаца, „Још
литар један“ из Сремске Митровице,
„Сремска банда“, такође из Митровице
као и „Стара Променада“. Наступили су
и гости из Ђакова у Хрватској, са нази
вом бенда „Тена“. Ово вече одржава се
традиционално након „Срем фолк
феста“, у част Миленку Бобићу. Као и
ранијих година, Житни трг је био пун
љубитеља тамбураша.
А. П.

24. AVGUST 2022.

Учесници манифестације

директора издавачке куће „Архипелаг“;
представник а Српске православне
цркве и Савеза Срба у Румунији, мани
фестација је свечано отворена у Гене
ралном конзулату у Темишвару, уз обра
ћање конзула Марије Шошић, организа
тора и почасног председника Савеза
Срба у Румунији Славомира Гвоздено
вића и Николе Вујчића, добитника Вели
ке базјашке повеље која му је сутрадан
уручена у манастиру Базјаш.
У оквиру Дана Преображења Срба у
Румунији, који су по значају и садржају
јединствени у дијаспори и региону, одр
жане су књижевне вечери, изложбе и
округли сто на тему „Матица српска и
Срби пречани и у расејању“. Сви програ
ми реализовани су у српским културним
центрима у Темишвару, Базјашу и Бело
брешки.
М. Н.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Радник – Раднички Ниш 1:3;
ТСЦ – Младост ГАТ 3:0; Вождо
вац – Колубара (су били одиг ра
ли у понедељак); Нови Пазар –
Напредак 2:1; Војводина – Мла
дост 1:1; Јавор Матис – Раднич
ки 1923 0:1; Партизан – Спартак
ЖК (одложено); Чук арички –
Црвена Звезда (одложено).

Металац – Раднички СМ 2:0;
Трајал – Златибор (су били оди
грали у понедељак); ОФК
Вршац – Нови Сад 1921 2:0;
Слобода – Рад 1:1; Графичар –
ИМТ 1:0; Инђија – Мачва 3:0;
Јединство – Железничар 0:2;
Раднички НБ – Лозница 2:0.

Жарковац: Напредак – Сре
мац 10:0; Шимановци: Хајдук
1932 – Љуково 3:0; Крчедин:
Фрушкогорац – Рудар 3:0;
Буђановци: Младост – Камени
3:1; Чортановци: ЧСК – Полет
(НК) 2:3; Никинци: Полет (Н) –
Цар Урош 3:2; Обреж: Граничар
– Крушедол 0:1.

Бикић До: ОФК Бикић –
Напредак 3:1; Ноћај: Змај –
Фрушка Гора 0:1; Бешеново:
БСК – Борац (ВР) 6:3; Равње:
Зека Буљубаша – Срем 2:1;
Ердевик: Ердевик 2017 – Оби
лић 1993 1:1; Рума: Јединство
– Борац (Р) 5:2; Адашевци:
Граничар – ЛСК 2:0.

01. Ц. Звезда
02. Чукарички
03. ТСЦ
04. Војводина
05. Н. Пазар
06. Ј. Матис
07. Спартак
08. Раднички
09. Колубара
10. Партизан
11. Вождовац
12. Младост
13. Раднички
14. Млад. ГАТ
15. Напредак
16. Радник

5
6
7
6
7
7
6
7
6
5
6
7
7
7
6
7

5
4
3
3
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

0
1
3
3
0
2
3
3
3
2
2
3
2
1
2
2

0
1
1
0
3
2
1
2
1
1
2
3
4
5
4
5

21:1
9:6
10:2
10:3
9:7
10:11
8:5
4:5
7:10
8:4
2:7
10:12
9:17
3:13
3:8
4:16

15
13
12
12
12
11
9
9
9
8
8
6
5
4
2
2

01. РФК Граф.
02. Металац
03. ИМТ
04. ОФК Вршац
05. Железнич.
06. ГФК Слоб.
07. Радн. (НБ)
08. Инђија
09. Златибор
10. Јединство
11. Мачва
12. Траyал
13. Радн. (СМ)
14. Рад
15. Нови Сад
16. Лозница

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4

3
3
3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
3
0
2
1
1
1
0
2
2
1
1

0 11:3 10
0 10:3 10
1 9:5
9
1 7:5
9
1 4:2
9
0 3:2
6
2 4:4
6
1 6:4
5
1 4:4
4
2 4:5
4
2 5:8
4
2 4:5
3
2 1:4
2
2 2:6
2
3 2:8
1
3 2:10 1

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сомбор: Раднички 1912 –
Нафтагас 3:0; Рума: Први Мај
– Динамо 1945 1:1; Бечеј: ОФК
Бечеј 1918 – Јединство 4:0;
Кула: Хајдук 1912 – Омладинац
0:0; Нови Сад: Кабел – Тиса
3:1; Зрењанин: Раднички –
ОФК Бачка 0:0; Белегиш: Поду
навац – Текстилац 1:2; Шајкаш:
Борац – Станишић 1920 3:0.

Ковиљ: Шајк аш 1908 –
Индекс 0:4; Шид: Раднички (Ш)
– Младост 0:0; Ердевик: Слога
(Е) – Дунав 1:0; Ветерник:
Ветерник – Слобода 1:5; Теме
рин: Слога (Т) – ГФК Словен
1:0; Нови Сад: Славија – Желе
зничар 2:5; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Јединство 1:1;
Сремска Митровица: Хајдук –
Раднички (НП) 0:0.

01. Борац
02. ОФК Бечеј
03. Раднички
04. Кабел
05. Први Мај
06. Текстилац
07. Хајдук
08. Јединство
09. Динамо
10. ОФК Бачка
11. Подунавац
12. Омладинац
13. Нафтагас
14. Раднички
15. Тиса
16. Станишић

01. Слобода
02. Индекс
03. Слога (Т)
04. Јединство
05. Младост
06. Хајдук
07. Железнич.
08. Дунав
09. Ветерник
10. Слога (Е)
11. Радн. (Ш)
12. Радн. (НП)
13. Доњи Срем
14. ГФК Словен
15. Славија
16. Шајкаш

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

6:1
5:0
5:1
3:1
3:2
3:2
1:0
4:5
2:3
1:2
1:2
0:1
1:4
1:4
2:6
0:4

6
6
6
4
4
4
4
3
1
1
1
1
1
1
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

7:1
5:0
2:0
7:1
4:1
3:1
5:3
2:2
2:5
1:6
1:2
0:1
1:3
0:2
3:8
1:8

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0

8:2
6:0
4:2
2:0
5:1
4:3
3:3
3:3
2:2
3:4
2:4
2:6
2:7
4:6
1:3
2:7

6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

СРЕМСКА ЛИГА

Мач ванс ка
Мит ров иц а:
Подриње – Партизан 0:1;
Бешка: Хајдук (Б) – Раднички
1:0; Деч: Сремац (Д) – Срем
3:2; Војка: Сремац (В) – Хајдук
(В) 2:0; Салаш Ноћајски:
Будућност – Граничар 2:1;
Огар: Шумар – Напредак Мери
диан 3:0; Голубинци: Јадран –
Фрушкогорац 2:0; Мартинци:
Борац 1925 – Слога 2:2.

01. Шумар
02. Јадран
03. Будућност
04. Хајдук (Б)
05. Раднички
06. Граничар
07. Срем. (Д)
08. Срем. (В)
09. Партизан
10. Хајдук (В)
11. Напред. М.
12. Слога
13. Борац 1925
14. Срем
15. Подриње
16. Фрушкогор.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

01. Напредак
02. Хајдук
03. Фрушкогор.
04. Младост
05. Полет (Н)
06. Полет (НК)
07. Крушедол
08. ЧСК
09. Цар Урош
10. Граничар
11. Камени
12. Љуково
13. Рудар
14. Сремац

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 10:0
0 3:0
0 3:0
0 3:1
0 3:2
0 3:2
0 1:0
1 2:3
1 2:3
1 0:1
1 1:3
1 0:3
1 0:3
1 0:10

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

01. БСК
02. Јединство
03. ОФК Бикић
04. Гранич.
05. Зека Буљ.
06. Ф. Гора
07. Ердевик
08. Обилић
09. Срем
10. Змај
11. Напредак
12. ЛСК
13. Борац (ВР)
14. Борац (Р)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

6:3
5:2
3:1
2:0
2:1
1:0
1:1
1:1
1:2
0:1
1:3
0:2
3:6
2:5

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА МЛАЂЕ
ПИОНИРЕ

Три сребра
за пионирске
атлетичаре „Срема“

Млађи пионири „Срема“ на
атлетском Првенству Војводине
На првенству Војводине за
млађе пионире одржаном у
Сремској Митровици протеклог
викенда атлетичари атлетског
клуба „Срем“ освојили су три
сребрне медаље. Најпре је на
стазу изашао Максим Хасе
чић и трчао своју прву званич
ну трку на 800 метара. Он је
од самог почетка храбро али
помало неискусно наметнуо
јак темпо, остварио велику
предност, да би у самој завр
шници одлични Макро Тополић
из Руме успео да га стигне и
оствари победу. Максим је ста
зу од 800 метара претрчао за
2:28,79.
Данило Бојић је у дисципли
ни скок у вис оборио свој лични
рекорд и он сада износи 1,30
метара што је било довољно за
друго место и сребрну медаљу,
док је у трци на 200 метара био
девети са 30,58 сек. Катарина
Шкорић је у скоку у даљ из зоне

одскока била такође другопла
сирана са прескочених 4,85
метара а у трци на 200 метара
није имала среће јер је њена
трка морала бити поновљена
због проблема са електрон
ским мерењем времена, па је
у укупном пласману завршила
као четвртопласирана.
Данило Перковић је у баца
њу диска био пети, Вања Кечић
се пласирала у Б финале на 60
метара, Борислав Бежановић је
добацио вортекс до 40 метара
и освојио солидно седмо место.
Дејан Радовановић је имао
проблема са преступима у даљ
из зоне скочио је 3,58 метара.
Данило Топић и Ема Петровић
нису се пласирали у финала у
дисциплини 60 метара.
Следећег викенда се у
Сремској Митровици одржава
државно првенство за ову кате
горију, па се у АК „Срем“ надају
још бољим резултатима. Д. М.
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РУКОМЕТАШИЦЕ „СРЕМА“

Награђене припремама на Јахорини

Детаљ са припрема рукометашица и стручног штаба „Срема“ на олимпијској планини

Женски рукометни клуб „Срем“ почео
је 1. августа припреме за нову сезо
ну у Супер Б рукометној лиги Србије.
Првих седам дана припрема одрађе
но је у Сремској Митровици а потом је
захваљујући Граду Сремској Митровици
и градској Управи за културу и спорт у
наредних седам дана на Јахорини рађе
но на физичкој припреми рукометаши
ца.
Припреме митровачког клуба на Јахо
рини омогућене су као награда за про
шлогодишње изузетне резултате. Под
сетимо, младе рукометашице „Срема“
постале су кадетске првакиње Србије
а први сениорски тим завршио је так
мичење на трећем месту Супер Б лиге

и мало је фалило да се пласира у А
Суперлигу и направи највећи успех у
историји митровачког рукомета.
Тренер ЖРК „Срем“ Душан Дрча
захвалио се љубазним домаћинима на
Јахорини, Олимпијском центру „Јахори
на“ и хотелу „Небојша“ који су пружили
сјајне услове за припремни рад тако да
су девојке и стручни штаб неометано
радили на остварењу напретка у физич
кој спреми играчица.
– Оно што мислимо да нас чини јачим
ове године јесте чињеница да је костур
екипе остао на окупу, уз неке мале про
мене. Екипу су напустили Наташа Ћет
ковић и Ања Кленковски а у „Срем“ је
пристигла Марија Митрић на позици

ји левог бека и Анастасиа Дракула на
позицији голмана. Још једна новина је
да се стручном стабу прикључио кон
дицион
 и тренер Стефан Маричић, ина
че бивши рукометаш „Срема“ и наш
Митровчанин који је асистент на пред
мету рукомет на новосадском Факултету
за спорт и физичко васпитање. После
уводног дела и рада на снази у наред
ном периоду нам предстоји низ прија
тељских утакмица како би се још боље
уиграли за почетак првенства, рекао је
шеф стручног штаба Душан Дрча.
У првом колу наредног првенства 17.
или 18. септембра 2022. године „Срем“
дочекује ЖРК „Млади радник“ из Радин
ца код Смедерева.
Д. Мостарлић

ПРВА MOZZART BET ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ, 4. КОЛО

Настављена неубедљива
серија „Радничког“

ФК „Металац“ Горњи Милановац - ФК „Раднички“ Сремска Митровица 2:0 (2:0)

ФК „Металац“: Мирковић, Николић,
Бачкуља, Фићовић, Ђурић (од 89. мин.
Лукић), Абах (од 89. мин. Луковић), Шко
рић, Антонијевић (од 79. мин. Вујчић),
Здравковић, Милошев (од 67. Ратковић),
Милићевић. Тренер: Дејан Николић.
ФК „Раднички“: Драгићевић, Протић
(од 79. мин. Миодраговић), Абубакар,
Гајић, Пантић (од 46. мин. Ракић), Кова
чевић (од 45. мин. С. Илић), Чарапић (од
55. мин. Ристовић),Марјановић, Милин
ковић, Грбовић (од 66. мин. Пиус). Тре
нер: Дејан Рађеновић.
Главни судија : Никола Петровић,
помоћници : Ловре, Лалуја
Жути картони: Ратковић, Абах (“Мета
лац”) Ракић, Ристовић (“Раднички”)

Фудбалери доскорашњег суперли
гаша „Металца“ из Горњег Милановца
угостили су у недељу 21. августа екипу
сремскомитрвачког „Радничког“ и упи
сали три нова бода која их остављају у
самом врху првенствене табеле. Екипа
„Радничког“ наставила је неубедљиву
серију с почетка првенства не успевају
ћи да из игре погоди мрежу противника.
Искусној екипи из Милановца појача
ној двојицом првотимаца „Радничког“
из прошле сезоне требало је петнае
стак минута да осигура тријумф. Већ у
6. минуту из прве прилике домаћини су
голом Немање Здравковића после кор
нера са десне стране повели резултатом
1:0. Десетак минута касније нова шанса

и водство „Металца“ од 2:0. Овог пута
прецизан главом био је Филип Антони
јевић после доброг дриблинга и одлич
ног центаршута Абела Абаха. „Раднич
ки“ је запретио у 22. и 31. минуту преко
Игора Пантића и Страхиње Чарапића.
Покушаји гостију да ангажованијом и
чвршћом игром до краја меча из неко
лико прекида и полуприлика постигну
погодак нису дали резултат, тако да је
митровачки прволигаш остао је на све
га два бода и 13. позицији на табели. У
наредном колу на стадион „Радничког“
долази потенцијално неугодан против
ник, екипа ОФК „Вршца“ која је са девет
бодова тренутно четврта на табели.

Д. М.
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ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ „СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Амбициозне припреме за нову сезону

Пионирке „Срема“ са припрема на Јахорини

Селекције Женског кошаркашког клуба
„Срем“ почеле су припреме за наредну
сезону. Базични део припрема пионирска
селекција најуспешнијег кошаркашког
клуба за млађе категорије у Војводини,
одрадила је уз подршку локалне самоу
праве на планини Јахорини. Од председ
ника клуба Николе Будошана добили смо
информације о актуелном стању у клубу
и припремама за наступајућу сезону у
свим узрасним категоријама.
– „Срем“ ће наредне сезоне бити један
од главних фаворита за титулу у Првој
регионалној лиги и за пласман у Другу
лигу Србије. Наш клуб су појачале чети
ри веома искусне играчице из Београда:
Марија Костић, која је прешла из ЖКК
„Карабурма“ Београд, Анђела Млађено

вић и Милица Домазет које су дошле из
ЖКК „Раднички“ Београд и Зорана Дедо
вић из ЖКК „Љубовија“. Почетак сезо
не жељно ишчекују млађе играчице из
„Сремовог“ погона које су веома перспек
тивне и жељне нових доказивања. Тре
нер ЖКК „Срем“ Немања Стаменковић
увелико ради на припремама за наред
ну сезону. Срем ће одиграти четири при
премне утакмице са јаким екипама како
би се што боље спремили и проверили
за предстојеће првенство које стартује
почетком октобра. Од 13 екипа које се
такмиче у групи „Север“ само првак иде у
виши ранг. Оно што је најбитније је да нас
послужи здравље и да се избегну повре
де, а резултати ће, надамо се сви у клу
бу доћи. ЖКК „Срем“ ће и у свим млађим

категоријама нападати сам врх табеле:
кадетској, пионирској, млађој пионирској
и категорији минибаскет. Кадетска екипа
се спрема за највиши пласман у Војводи
ни, док у категоријама млађих пионирки
и минибаскету „Срем“ брани титулу шам
пиона Војводине. Пионирке Срема поку
шаће поново да дођу до медаље у Срби
ји и као актуелне вицешампионке Србије
важе за једног од фаворита за најсјајни
ја одличја и у предстојећој сезони. Тре
нер Никола Милошевић који из године
у годину бележи све боље резултате и
наредне сезоне ће водити пионирску
екипу као и селекцију млађих пионирки.
Најмлађе кошаркашице тренира Татјана
Узелац, рекао је први човек митровачког
клуба Никола Будошан. Д. Мостарлић

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАЈАКУ

Кајакаши „Вала“ бранили боје Србије

Протеклог викенда у Минхену су завр
шена такмичења на сениорском Европском
првенству у кајаку. Боје репрезентације
Србије, између осталих бранили су и каја
каши из сремскомитровачког КК „Вал“ Бојан
Зделар, Стефан Врдољак и Марија Доста
нић, предвођени тренером Ненадом Коси
јером.
У финалној трци у дисциплини К1 на
500 м наступио је Бојан Зделар који је био
победник једне од квалификацион
 их трка.
У трци једноседа на 500 метара Бојан је у
најбољој европској конкуренцији заузео
високо 4. место. У А финалу олимпијске
дисциплине К1 на 1000 метара Бојан је био
шестопласирани у конкуренцији искусних
олимпијских и светских шампион
 а. Марија
Достанић је у комбинацији двоседа са Кри
стином Бедеч у А финалу трке К 2 на 500
метара до циља стигла као деветопласи
рана. У Б финалу дисциплине К 1 на 500
метара Марија је била друга, укупно заузев
ши 11. позицију. Српски четверац у саставу
Анђело Џомбета, Марко Новаковић, Сте

Бојан Зделар (Фото: Кајакашки савез Србије)
фан Врдољак и Владимир Торубаров у крај
ње узбудљивој трци финалне трке на 500
метара довеслао је до 8. места. Стефан и

Марија ће имати прилику за ново докази
вање и медаље на предстојећем светском
шампионату за млађе сениоре.
Д. М.
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САДИК АБУБАКАР, ФУДБАЛЕР ИЗ ГАНЕ КОЈИ ВЕЋ ТРЕЋУ СЕЗОНУ УСПЕШНО ИГРА
ЗА МИТРОВАЧКИ „РАДНИЧКИ“

Митровица је град Садикове
фудбалске афирмације
Играчки напредак
и сигурност „на
лопти“ стаменог
штопера „Раднич
ког“ завредели су
наклоност и
симпатије митро
вачке публике.
Фудбалски пут
довео га је у Срби
ју из далеке Гане
преко Шведске.
После три године
играња у Сремској
Митровици постао
је омиљен међу
навијачима који
га подржавају и
поздрављају на
улици. Обећава
да ће у овој
сезони дати
максимум својих
могућности како би
његова екипа
завршила
такмичење
у горњем делу
табеле

Садик Абубакар

Фудбалски интернационалац из Репу
блике Гане Садик Абубакар усталио се
у стартној постави сремскомитровачког
„Радничког“ и један је од малобројних
играча из прошлогодишњег састава који
ће и ове сезоне у Првој лиги Србије бра
нити боје црвено-белих из „Хесне“. Еви
дентан играчки напредак и сигурност
„на лопти“ стаменог штопера завредели
су наклоност и симпатије митровачке
публике која се после уводних првен
ствених кола нада бољим издањима
свог клуба, нарочито у сегменту напа
да и гол реализације. Како то у профе
сионалном спорту често бива, Садик је
чудним фудбалским путевима из дале
ке Гане на западу афричког континента,
преко „хладне“ Шведске на северу Евро
пе дошао у Србију. У трећој години свог
боравка овде показао је квалитет и кон
тинуитет добрих издања без кога нема
опстанка у иоле квалитетним фудбал
ским лигама.
Прве фудбалске кораке одбрамбе

ни играч „Радничког“ начинио је у својој
земљи која је протеклих година свет
ском, па и српском фудбалу подарила
неколико озбиљних играчких имена.
Кроз разговор са популарним “Садиом“,
како га зову многи Митровчани и саи
грачи из клуба, сазнајемо да је фудбал
прилично популаран спорт у Гани. Игра
чи и фудбалски стручњаци из афричких
земаља углавном имају добре физичке
предиспозиције, брзину и окретност а
играње у Европи доноси им корист у тех
ничко – тактичком смислу.
Садик Абубакар прошао је уобичајен
развојни пут младих играча који у Гани
са фудбалом почињу у 11. или 12. годи
ни да би већ после 17. године заиграли
сениорски фудбал у 5. или 6. лиги. Само
најбољи играчи долазили би до суперли
гашког такмичења. Иако је био пред пот
писом за суперлигашки клуб, Садик је у
својој 19. години као друголигашки играч
„ратника из Нкоранзе“ примећен од стра
не фудбалских менаџера и 2019. годи

не прешао је у шведски клуб „Јенћепинг
Седра“. Овде је провео једну сезону и
стекао прво интернационално искуство
а како сам каже, Шведску ће памтити по
врло хладном времену на које очиглед
но није навикао. По повратку у матичну
земљу ступио је у контакт са фудбалским
агентом из Београда који му је обезбедио
потпис за српски Фудбалски клуб „Смеде
рево“. После само једне одигране утакми
це уследила је дуготрајна пауза изазвана
корона вирусом па је следећа Садикова
фудбалска кућа постала Сремска Митро
вица – „top city“, како рече наш саговорник.
На питање да ли је знао нешто о Србији и
српским фудбалерима, Садик каже да је
још у време боравка у Гани пратио добре
играче са ових простора, Немању Видића
и Бранислава Ивановића.
– Мој утисак је да српски фудбал има
прилично добар квалитет јер се доста
ради на тактици и добар је за младе
играче. У Гани се игра знатно агресивни
ји фудбал и не ради се толико на такти
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ци и анализи утакмица већ се углавном
ослања на издржљивост и физичку снагу
и спремност, каже Садик који сматра да
је његова матична држава богата мно
штвом играча чији природни таленат и
жељу за за фудбалом треба развијати.
Задовољан је оним што сународници
из Гане, првенствено његов доскорашњи
саиграч Ибрахим Мустафа али и ново
„крило“ Црвене звезде“ Осман Букари,
приказују у најквалитетнијем српском
фудбалском такмичењу. Реч је о цење
ним играчима који дефинитивно праве
„разлику“ и дају прави допринос својој
екипи. Према његовим речима, Срби
ја јесте земља фудбала, за разлику од
Шведске, али је овде уочљив проблем
недостатка финансијских средстава.
– Услови у „Радничком“ заиста су
одлични. Реч је о добром клубу који је
последњих година у сваком погледу
напредовао. Оно што мени мање прија
јесу велике промене у играчком кадру
из сезоне у сезону јер мислим да је
потребно време да се екипа добро упо
зна и уигра. Задовољан сам својим игра
ма и мислим да пружам добре партије.
Публика је то препознала и подршка коју
добијам од њих заиста је сјајна на сва
кој утакмици. Људи ме често зауставља
ју и поздрављају на улици, тако да сам
прилично познат у граду и имам одличан
однос са навијачима нашег тима, каже
један од одбрамбених стубова - централ
ни бек митровачког прволигаша.
Пошто га радује начин на који је при
хваћен, питамо га за утиске о самом гра
ду и начину живота у њему. Питали смо га
о садржајима на плажи, у центру града
или на самом стадиону али Садик каже
да му се Сремска Митровица комплетно
свидела као место за живот. Стога не би
имао ништа против да једног дана оста
не у овом граду. Упознао је Нови Сад и
Београд у коме има много пријатеља и
фудбалских „земљака“ са којима је у
контакту. Тврди да је одлично прихва
ћен и да овде никад није осетио расизам
или нешто слично. Због професионал
них обавеза слободно време углавном
проводи у дружењу или на пићу са ода
браним пријатељима. Нико од чланова
породице и пријатеља из Гане још га није
посетио, мада му је жеља да у Србији и
Сремској Митровици угости своју мајку.
Познаници и фамилија сходно могућ
ностима посредством интернета и дру
штвених мрежа прате његове наступе.
За завршетак разговора резервисали
смо питање које би поставио сваки нави
јач „Радничког“ а реч је о очекивањима у
текућој сезони, с обзиром да је у проте
клом првенству добрим играма обезбе
ђен улазак у плеј-оф.
–Имам висока очекивања од нашег
тима у овој сезони. Наравно, опстанак
у лиги се подразумева а надам се да би
могли доћи до високог четвртог места на
табели. Што се тиче мене, из утакмице у
утакмицу даваћу 100 посто себе на тере
ну и даћу максималан допринос успеху
тима, каже Абубакар који са „Радничким“
има важећи уговор до наредног лета.
Премда је било одређених понуда,
управа и стручни штаб клуба сматрају да
оне у овом тренутку нису вредне да би
се клуб одрекао овако корисног играча.
Д. Мостарлић

27

Митровачки бувљак

МИТРОВАЧКИ ЧУВАРИ БУВЉЕ ПИЈАЦЕ

Нема чега нема
Иако није тако велика и разноврсна
робом као новосадска „Најлон пијаца“ и
Сремска Митровица има своју „бувљу
пијацу“. Бувљаци су одувек били веома
интересантни и примамљиви располо
женим купцима, да за мало новца при
баве оно што им је потребно за кућу.
Ова локација је свим Митровчанима
добро позната, налази се уз саму Град
ску пијацу. Препознаћете је лако, то је
место где ћете видети да су по тротоару
постављени најлони и на њима пре
гршт робе. Најчешће је то половна
роба, али још увек употребљива. Неки
продавци живе од продаје на овој пија
ци, а некима је она хоби и начин да
прекрате време и да се друже. Могу се
пронаћи антиквитети, посуђе, одећа,
играчке за децу па и обућа, аксесоари и
украси. Овде ради и Сунчица Савић из
Сремске Митровице, која каже да на
пијацу долази да би зарадила, али и да
би била у пријатном друштву, јер овде
се сви лепо друже.

Сунчица Савић

– Робу ми редовно доноси ујна из
Немачке. То је половна, али квалитетна
роба, а буде и нових ствари. Људи код
мене купују гардеробу и завесе у
последње време. Продавала сам и
играчке за децу. Пошто сам дуго радила
као неговатељица, познајем старији
народ, који нема много новца, па бирају
повољнија места за куповину. Узраст
купаца овде није дефинисан, купују и
старији и млађи. Чак и велике градске
госпође и даме. Куповали су код мене
шешире, качкете, а било је и посуђа.
Данас су ми на реду мајице и торбе за
продају, то сам донела. Разноврсна је
роба, што се каже – нема чега нема.
Неки шорцеви су и са етикетама још. Ја
то продајем запаковано, чак сам и апа
рате кућне доносила овде, каже Сунчи
ца Савић.
Овде се тричарије могу пронаћи по
цени од само 50 динара. Гардероба
кошта максимално 500 динара. Ипак и
на бувљацима се примети да се мање
купује него раније.
– Примети се криза чак и код нас. Све
је скупо, комуналије, струја... Онда
мање остане пара за ово. Рецимо, ова
торба испред мене кошта 150 или 200
динара. Има кожних, шарених и плете
них... Чак су туристи Руси куповали
овде, били су изненађени ценом. Они
носе то врло радо и накупују пуне кесе,
додаје Сунчица.
Мало даље од њеног продајног места,
један наставник продаје књиге које му
више не требају. Иако је радно ангажо
ван, током лета овде радо долази, а и
он је потврдио да добро дође по који
динар више, али дружење и међусобни
контакти су му важнији од тога, јер овај
део пијаце има посебну душу. Ту се могу
пронаћи књиге за 100 динара. Међутим,
најскупљи артикал на том месту кошта
2.000 динара, а реч је о Пелагићевом
народном учитељу.
А. Плавшић
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Проблем са капитеном
који неће да оде

риближава нам се Европско првен
ство у кошарци па није згорег под
сетити се сјајног документарца
новинара Владимира Пајића „250 степе
ника“. Филм се бави циклусом припрема
омладинске селекције Југославије за
Светско првенство у Бормиу 1987. годи
не. Светислав Пешић, актуелни селектор
наше репрезентације, тада је преузео
обавезу да заједно са професором и кон
диционим тренером Миливојем Карале
јићем спреми талентовану генерацију
југословенских кошаркаша и попне је на
врх света.
Врхунац припрема било је трчање уз
фамозних 250 степеник а на Игману.
Симболика је јасна – пењање на врх пра
ћено пакленим напорима. Пешић и Кара
лејић су од младих кошаркаша направи
ли звери на терену. Ђорђевић, Дивац,
Кукоч, Рађа и остали, испиздили су у
финалу Светског првенства Америку и
отворили себи пут ка врхунским карије
рама у наредним годинама.
О тренерским успесима Карија Пеши
ћа не треба трошити речи. Све што је
урадио за нашу кошарку у последњих
неколико деценија ставља га на сам врх
наших угледних стручњака чије се речи
слушају и поштују.
И ту долазимо до садашње ситуације
и фаме која се дигла око одлуке нашег
селектора да на Европско првенство не
поведе досадашњег капитена Милоша
Теодосића.
Као бомба је одјекнула ова вест, и прво
питање које се наметнуло било је: зашто
Пешић не излази у јавност са конкрет
ним објашњењем, већ ту вест преносе

интернет портали. У међувремену, Тео
се већ опростио са саиграчима
својеврсном пијанком, на којој је сни
мљен како уз неки народњак симболич
но диже средњи прст. Можемо да прет
поставимо коме је намењен.

Могу само да замислим
како је Пешић одреаговао
када је видео нашег аса
првог дана припрема.
Претпостављам да је овај
дошао жешће неспреман, а
с обзиром на то колико
година има, оправдано је
поставити питање да ли на
њега може озбиљно да се
рачуна. Јер данас се игра
кошарка заснована на
физикалијама. Нема пуно
места за мајсторе, нажа
лост. А Теодосић то јесте
Јавност је подељена у овом случају. И
док једни оправдавају ову селекторову
одлуку чињеницом да је искусан и зна
шта ради, други су осули дрвље и каме
ње по њему јер се дрзнуо да одстрани
нашег капитена.
Истина је да Теодосић има 35 година
и да није у стању да испуни захтеве који
се од њега очекују. То је потврдио и Све

тислав Пешић на конференцији за меди
је, на којој је, иначе, и планирао да саоп
шти своју одлуку и да је образложи.
Уместо тога, вест је прво потекла од
Теове жене која је била револтирана јер
њен драги неће отићи на европску смо
тру кошарке.
Могу само да замислим како је Пешић
одреаговао када је видео нашег аса
првог дана припрема. Претпостављам
да је овај дошао жешће неспреман, а с
обзиром на то колико година има, оправ
дано је поставити питање да ли на њега
може озбиљно да се рачуна. Јер данас
се игра кошарка заснована на физикали
јама. Нема пуно места за мајсторе,
нажалост. А Теодосић то јесте. Проблем
је у томе што на физичком плану веро
ватно не би могао да парира ривалима
на терену. И тога је Пешић и те како све
стан. Не треба му чак ни у епизодној
улози, јер за то, како каже, има боље
играче.
та је овде највећи проблем? Па
то што наш капитен није сам оду
стао од репрезентативне кошар
ке. Могао је реално да сагледа ствари,
да каже да је већ у позним годинама и да
не може да испрати и клупску и репре
зентативну кошарку. Могао се задовољи
ти можда неким местом у помоћном
особљу, да прави атмосферу у екипи и
дели савете. Али није он такав лик изгле
да. А можда га и Пешић неће у тој улози.
Оно што је сигурно, јесте да не можеш
ићи на озбиљно такмичење опуштен и
жељан зајебанције. Барем ако се пита
пиротска загула Светислав Пешић. Заје
бан лик.

Ш

ШАХИСТКИЊЕ „СИРМИУМА“
НА ПОЈЕДИНАЧНОМ ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ

Нада у добре вести
из Чешке

У чешкој престоници Прагу од 19. августа до
1. септембра одржава се појединачно женско
Европско првенство у шаху. Битке крај шахов
ских табли за престижна признања започеле
су три чланице Шаховског клуба „Сирмиум“
из Сремске Митровице и репрезентативке
Србије, Јована Ерић, Марина Гајчин и Тија
на Благојевић уз водећу шахисткињу Срби
је Теодору Ињац. На европском шампионату
међу најбоље 123 шахисткиње континента као
један од најозбиљнијих фаворита учествује и
Лела Џавакишвили из Грузије, која је прошле

године постала чланица митровачког „Сирми
ума“ и учествовала у освајању титуле држав
ног првака. У руководству најуспешнијег жен
ског шаховског клуба у Србији су оптимисти и
надају се добрим вестима из Чешке.
Подсетимо, на недавној 44. Шаховској олим
пијади у Индијском граду Ченају у до сада нај
јачој конкуренцији српске шахисткиње осво
јиле су 13. место, надмашивши очекивања и
своје стартне позиције. Чланице „Сирмиума“
имале су запажену улогу у коначном резулта
ту репрезентације Србије.
Д. М.

Лела Џавакишвили
(Фото : ШК „Сирмиум“)
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Ново име клуба
– ФК „Инђија Тојо Тајерс“

Редовна скупштина ФК „Инђија“

На градском стадион
 у „Тојо Тајерс аре
на“ у четвртак, 18. августа одржана је
редовна годишња скупштина Фудбалског
клуба „Инђија“. Поред извештаја о раду и
финансијском пословању клуба, усвојен
је предлог компаније „Тојо Тајерс“ о дода
вању имена у називу клуба. Тај предлог
подржан је једногласно, те инђијски прво
лигаш такмичење наставља са новим
именом ФК „Инђија Тојо Тајерс“.
Тај предлог подржао је и председник
општине Инђија Владимир Гак који је
истакао да сразмерно уговору о спонзор
ству фудбалски клуб треба свом имену
да дода и назив јапанске компаније.
– Представници компаније „Тојо Тајерс“
не пружају само финансијску подршку
нашем фудбалском клубу већ су на
свакој утакмици и подједнако навија
ју за „зелено - бели“ тим као и ми. Они
су у сваком смислу постали део Инђи

је и фудбалског клуба. То не знају наши
суграђани али ми треба да поручимо са
ове скупштине, истакао је Владимир Гак,
председник општине Инђија обраћајући
се делегатима.
Осим овог предлога, делегати су усво
јили и предлог да се број чланова Управ
ног одбора са седам повећа на девет.
Два нова члана су представници компа
није „Тојо Тајерс“. Такође, на скупштини
је било речи и о финансијској ситуацији
клуба која је , према речима председника
клуба Драгана Пилиповића веома добра
захваљујући Општини Инђија и јапан
ском „Тојо Тајерсу“, који спонзорише клуб.
Пилиповић је подсетио да ускоро крећу и
радови на постављању рефлектора на
стадиону чиме ће се додатно унапредити
стање постојеће инфраструктуре клуба.
– Урађен је пројекат за изградњу
рефлектора на стадиону и у току је јав

на набавка. Надамо се да ћемо до нај
повољније понуде доћи за 30-так дана,
када би требало да почну и сами радо
ви. Рефлекторе радимо у сарадњи са
Фудбалским савезом Србије и Општи
ном Инђија, објаснио је Драган Пилипо
вић, председник ФК „Инђија Тојо Тајерс“
и додао да ће због радова на поставља
њу четири рефлектора, сениорска екипа
морати да се „пресели“ највероватније у
Спортски центар ФСС у Старој Пазови.
На крају редовне скупштине истак
нуто је да се сви напори улажу како би
се „зелено - бели“ пласирали у виши
ранг такмичења, те да је то и даље циљ
управе, стручног штаба и играча. Тако
ђе, обезбеђени су сви услови како би ФК
„Инђија Тојо Тајерс“ постала члан а затим
и учврстила своју позицију у највишем
рангу фудбалског такмичења у Србији.
М. Ђ.

ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Прва победа у првенству
ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија - ФК „Мачва“ Шабац 3:0 (3:0)
ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чупић, Бојо
вић, Недељковић, Десанчић, Србијанац,
Ђурић, Стојановић М., Мијаиловић, Сто
јановић С., Радосављевић, Кукољ. Игра
ли су још: Недељковић, Јањић, Ђуричко
вић, Станојевић, Вуковић, Ракић.
ФК „Мачва“: Самуровић, Стевановић,
Јевтић, Пешић, Враштановић, Белић,
Арнаутовић, Марјановић, Адамовић,
Радуновић, Пејовић. Играли су још:
Поповић, Мићановић, Арамбашић, Мија
иловић, Нешковић.
Пред око 500 гледалаца на градском
стадиону „Тојо Тајерс арена“ у Инђији у
суботу, 20. августа, одиграна је утакмица
4. кола Прве лиге Србије а добро позна

ти ривали били су ФК „Инђија Тојо
Тајерс“ и ФК „Мачва“.
Само што је главни судија Бикић огла
сио почетак меча, већ је виђен први гол.
Одличан Десанчић упутио је лопту ка
Ђурићу који је затресао мрежу гостију из
Шапца, 1:0.
У 21. минуту поново се затресла мре
жа гостију за вођство „зелено-белих“ од
2:0. Пенал прави Стевановић, а сигуран
са беле тачке био је Славиша Стојано
вић.
Десет минута касније постављен је
коначан резултат овог сусрета. Славиша
Стојановић шутирао је са неких 18 мета
ра, без реакције остао је голман Самуро

вић који је лопту испратио погледом, 3:0.
На почетку другог полувремена гости
су припретили преко Адамовића, али
Чупић одлично интервенише. У 72. мину
ту добра прилика за домаћина, одлична
комбинација резервиста „зелено-белих“
Станојевића и Јањића, али Јањић шути
ра право у голмана Самуровића. На кра
ју је остао резултат из првог полувреме
на, за прва три бода и прву победу ФК
„Инђија Тојо Тајерс“ од почетка првен
ства у Првој лиги Србије.
У 5. колу Инђинчани гостују екипи ФК
„Лозница“, а тај сусрет игра се у суботу,
27. августа.
М.Ђ.
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VREMEPLOV
24. август
79. У ерупцији вулкана Везува
нестали римски градови Помпе
ја, Херкуланум и Стабија, а на
хиљаде људи погинуло. Помпе
ја добро очувана испод вулкан
ског пепела и лаве, па је остала
као сведочанство о животу и
култури Римљана тог времена.
25. август
325. У Никеји завршен Први
васељенски црквени сабор, који
је сазвао римски цар Констан
тин Велики. Сабор осудио раз
личите јереси, посебно алек
сандријског свештеника Арија,
успоставио доктрину о “светом
тројству” и реформисао Јули
јански календар.
26. август
1920. Ратификован 19. аманд
ман Устава САД, којим су жене
добиле право гласа.
1972. Отворене су 20. Олимпиј
ске игре у Минхену. Припадници
терористичке палестинске орга
низације “Црни септембар”
извршили напад на Олимпијско
село и убили 11 израелских
спортиста.
27. август
1910. У Скопљу је рођена миси
онарка Мајка Тереза, која је у
Калкути 1950. основала дружбу
“Сестре мисионарке љубави”.
Око 2.000 редовница разних
националности посветиле су се
сиромашним, болесним и уми
рућим људим (посебно губавци
ма) у Индији и на свим конти
нентима. Добитник је Нобелове
награде за мир 1979. Умрла је у
септембру 1997. у 87. години.
28. августа
1910. На свечаној седници
Народне скупштине у Цетињу,
кнежевина Црна Гора је прогла
шена краљевином, а кнез Нико
ла I Петровић краљем.
1987. Умро је амерички филм
ски режисер Џон Хјустон, један
од најистакнутијих америчких
синеаста 20. века (“Малтешки
соко”, “Благо Сијера Мадре”,
“Афричка краљица”).
29. август
1820. У португалском граду
Порто, почела је грађанска
револуција која је присилила
краља Жоаоа VI да 1821. доне
се либерални устав, којим су
укинути инквизиција и привиле
гије феудалаца.
2003. Од великих врућина које
су захватиле Европу умрло је
близу 20.000 људи, од чега
више од половине у Француској,
11.435 особа.
30. август
1942. Усташе у Сремској Митро
вици у Другом светском рату
стрељале Саву Шумановића,
једног од најбољих српских сли
кара између два рата. Његове
велике композиције “Доручак на
трави” и “Пијана лађа” убрајају
се у најзначајнија дела модер
ног српског сликарства.

24. AVGUST 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Доносите низ
важних одлук а и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Имате добар осе
ћај а љубавни догађаји које
наслућујете најављују срећан
расплет.
БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да
пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју око
лину што вам олакшава остваре
ње многих планова које имате.
Нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете. Пажљивије ослу
шкујте поруке које добијате од
блиских особа.
БЛИЗАНЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавним партнером често пре
узимате активну улогу и спремни
сте да промените неке заједнич
ке навике које вас спутавају.
РАК: Потребно је да
осмис лит е
добар
план и да останете
доследни у свак ој
фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
када вас оспоравају. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику у којој можете да изразите
своје жеље.

Crkveni
kalendar

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

Среда, 24. (11) август
Свети мученик и архиђакон
Евпло; Преп. Нифонт, Патри
јарх цариградски

ШКОРПИЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
на дохват руке. Најви
ше ће вас обрадовати финансиј
ско побољшање и бољи матери
јални стандард. Не само да има
те добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица.
Осећате да се налазите на емо
тивној прекретници и радо при
хватате разне изазове.

Субота, 27. (14) август
Свети пророк Михеј Други
(Претпразништво Успенија)

СТРЕЛАЦ: Неко вам
даје корисне сугести
је које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима како
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу или искуству. Имате утисак да
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатих разлога.
ЈАРАЦ: Делујете вео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов
но-финансијским преговорима.
Ипак, мораћете да се суочите са
неким изазовима који нису по
вашој вољи или укусу. Затражите
на време добар савет од једне
старије особе. Прижељкујете
више разумевања и нежности у
љубавном односу.

ЛАВ: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успе
шно решавање неких
пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије које
вам даје једна искусна особа.
Ако вам је стало да побољшате
однос са вољеном особом онда
покажите више разумевања за
критеријуме које користи друга
страна.

ВОДОЛИЈА: Обрати
те пажњу на нове
проф
 е с и о н а л н е
мог ућн ос ти,
как о
бисте проширили сазнање и
побољшали своју укупну позици
ју. Ако препустите да ствари
саме иду својим током неко дру
ги изненада може да вас преду
хитри. Свет око себе посматрате
другачијим очима или у ведрим
тоновима осећате се задовољно
и срећно уз вољену особу.

ДЕВИЦА: Можда све
инф орм ац ије
са
којима располажете
не
предс тав љају
увек и поуздане критеријуме,
али без великих изазова нема
ни веће пословне афирмације.
Пролазите кроз фазу осцилаци
ја, склони сте честим промена
ма у понашању и расположењу.
Повремено вам је тешко да пра
вилно ускладите свој љубавни
ритам у односу са блиском осо
бом.

РИБЕ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире јер да без
добре припреме пла
на и процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
мат ер ијалн у
сат исф акц ију.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
је врло подстицајно.

Четвртак, 25. (12) август
Свети мученици Фотије, Аники
та и други с њима
Петак, 26. (13) август
Свети мученик Иполит; Св.
Тихон Задонски (Оданије Прео
бражења)

Недеља, 28. (15) август
Успеније Пресвете Богородице
– Велика Госпојина
Понедељак, 29. (16) август
Неру.Образ.Г.И. Христа; Св.
Јевстатије Други, Арх.срп.
Преп. Роман; Преп.Рафаило
Банатски
Уторак, 30. (17) август
Свети мученик Мирон; Свети
мученик Патрокло

Шапе од меда
Потребни састојци: 2 јаја,
пола шољице меда, пола шољи
це шећера, 1 шољица масти, 4
шољице брашна, 1 мала кашика
соде бик арбоне, 1 ванилин
шећер.

Припрема јела: Све добро
измесити и ставити у модле да се
пече. Кад се испече уваљати у
ситни шећер и помешан са ванил
шећером.

• Амер ик анц и свој е
људе шаљу на месец, а
ми своје и на месец и на
више година!
• Боље бити глуп него
леп, лепота је пролазна.
• Боље да се правим луд
него да то препустим
другима.
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КРЧЕДИНСКА АДА

Рај за љубитеље
нетакнуте природе
Имамо преко хиљаду различитих грла стоке на испа
ши. Ту се налазе крда коња, чак и подолско говече које
је било пред изумирањем, са само тридесетак у целој
Србији, а сада само на ади их има око стопедесет, каже
Милан Богојевић, директор инђијске Туристичке орга
низације
Уколико вас пут нанесе у Инђију, а
љубитељи сте природе, немојте на свом
путовању заобићи Крчединску аду. Ово
речно острво је смештено уз леву обалу
Дунава, наспрам Крчедина. Веома је
важан део Специјалног резервата приро
де „Ковиљскопетроварадински рит“, али
и једна од најзначајнијих ада у Подуна
вљу. Крчединска ада се простире на око
девет квадратних километара и спада у
највеће дунавске аде. Станиште је мно
гих ретких врста биљног и животињског
света, које се слободно крећу и врло су
питоме.
До овог места стиже се чамцем, а са
бешчанске обале саобраћа и пловило,
према договору на лицу места. Локално
становништво ће вас врло лако упутити
на оне који вас могу превести. У скоријој
будућности, руководство Туристичке
организације Инђија планира да уврсти у
речни саобраћај и један катамаран који
ће на свака два сата превозити туре
туриста.
Крчединска ада, пак, поново се нашла
у жижи јавности, захваљујући преговори
ма локалне самоуправе са представни
цима турске Кападокије, о чему смо
извештавали, када су интензивирани
разговори Туристичке организације
Инђија и Турске. Извесно је да ће 2023.
године на том месту бити могуће фото
графисање и посматрање природе из
балона, из једне потпуно другачије пер

спективе. Када изађете на обалу дочека
ће вас подолско говече, сасвим питоми
коњи и краве, које можете мазити или
фотографисати. У овом споју спокоја и
природних лепота, пронаћи ћете своје
парче раја на земљи. Локално становни
штво на овом месту поји и напаса стоку.
Ово је прави рај за љубитеље нетакнуте
и заштићене природе.
– У овом прелепо амбијенту ми очеку
јемо да ћемо у јуну наредне године
поставити, за почетак десетак балона.
Очекује нас тестирање да ли ће то бити
слободан лет балоном или левитирање,
али и једно и друго је веома атрактивно.
Тиме Србија добија атракцију ван оквира
локала, па чак и државе. Мислим да ће
то бити регионална атракција. Крчедин
ска ада је бисер наше туристичке пону
де. Имамо преко хиљаду различитих
грла стоке на испаши. Ту се налазе крда
коња, чак и подолско говече које је било
пред изумирањем, са само тридесетак у
целој Србији, а сада само на ади их има
око стопедесет. Замислите онда сву ту
лепоту да гледате са неких 40 метара
висине, из ваздуха, рекао је директор
инђијске Туристичке организације,
Милан Богојевић.
За Крчединску аду пустолови кажу да
је „Као Сафари, само међу домаћим
животињама“. У овом тренутку и Дунав
бележи један од својих историјски ниских
водостаја, те су прилике такве да ћете

Милан Богојевић

моћи услед високих температура да ужи
вате у погледу на животиње које се купа
ју и освежавају у плићаку. Све долине
које су иначе поплављене у овом тренут
ку су доступне за шетњу. Потпуна хармо
нија бајковите туре је сјајна прилика да
са породицом проведете сунчано попод
не на ади. Овде се налази и велики број
пернатих животиња и заштићених биља
ка. Захваљујући томе што је и сам про
стор заштићен, још увек се могу видети
стогодишње врбе.
Са друге стране Дунава се налазе при
јатне гостионе и љубазно особље, али и
смештајни капацитети са погледом не
само на аду и реку, већ и на велелепни
бешчански мост, дуг око 2,2 километра.
У летњим месецима су права атракци
ја мале плаже, али и она која је овог лета
доведена у одлично стање за потпуни
ужитак.
А. Плавшић

