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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОТ ПИ САН УГО ВОР ЗА НОВУ ФИСКУЛ ТУР НУ САЛУ У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

У сеп тем бру почи ње изград ња
Обје кат ће се про сти ра ти на пре ко две хиља де ква драт них мета ра, на три нивоа. 

Хала ће са сво јим димен зи ја ма бити погод на за све врсте спор то ва, који су пред-
ви ђе ни за затво рен про стор. Има ће 250 седе ћих места у публи ци, а биће при сту-
па чан и осо ба ма са посеб ним потре ба ма

У четвр так, 18. авгу ста, пот пи сан је 
уго вор за изград њу спорт ског објек-
та у Мачван ској Митро ви ци, у окви ру 
Основ не шко ле „Добро сав Радо са вље-
вић Народ“. Уго вор је пот пи сан изме ђу 
изво ђа ча радо ва, „Милин ко вић ком па-
ни је“ и Гра да Срем ске Митро ви це. Рок 
за завр ше так радо ва је 400 дана.

– Ово није само сала за физич ко, 
пре бисмо је могли назва ти халом, с 
обзи ром на све пра те ће садр жа је, по 
нај мо дер ни јим стан дар ди ма. Сала 
ће нам бити на понос, јер ће уче ни ци 
основ не шко ле има ти боље усло ве у 
обла сти здрав стве но-физич ког рада, а 
има ће бене фи те и ста нов ни ци север-
ног дела Мачве, рекла је гра до на чел-
ни ца Све тла на Мило ва но вић.

Обје кат ће се про сти ра ти на пре-
ко две хиља де ква драт них мета ра, на 
три нивоа. Хала ће са сво јим димен зи-
ја ма бити погод на за све врсте спор-
то ва, који су пред ви ђе ни за затво рен 
про стор. Има ће 250 седе ћих места у 
публи ци, а обје кат ће бити при сту па-
чан и осо ба ма са посеб ним потре ба ма.

– У буду ћој хали ће лица са посеб-
ним потре ба ма има ти при ла го ђе не 
свла чи о ни це, мокре чво ро ве, као и 
при ступ три би на ма, за уче ство ва ње и 
пра ће ње спорт ских актив но сти. Про је-
кат под ра зу ме ва опре мље ност објек та 
свим пра те ћим про сто ри ја ма, као што 
су вели ка трпе за ри ја и кухи ња, наме-
ње ним шко лар ци ма и врти ћу у непо-
сред ној бли зи ни. На гале ри ји ће бити 
мул ти ме ди јал на сала и соба за про-
ду же ни бора вак деце. Про јек том није 
пред ви ђе на само изград ња објек та, 
већ и при ступ ног пута, пожар ног пута 
и ком плет ног спо ља шњег уре ђе ња и 
инфра струк ту ре, изја вио је Мла ден 

Милин ко вић из „Милин ко вић ком па ни-
је“. 

Прет ход но је 2018. годи не у Мачван-
ској Митро ви ци изгра ђена нова шко ла, 
с обзи ром на то да је ста ри обје кат био 
у лошем ста њу. Нова шко ла је подиг ну-
та на месту нека да шње сале за физич-
ко, која је тада сру ше на. Шко ла са под-
руч ним оде ље њи ма окол них мачван-
ских села има 688 уче ни ка, а сви они 
ће на овом месту има ти при ли ку да се 
пра вил но раз ви ја ју и баве физич ком 
актив но шћу.

– Мачван ска Митро ви ца са оста лих 
шест насе ље них места, као цен трал на 
шко ла, има ће могућ ност за све мешта-
не да надок на де зао ста так за град ским 
шко ла ма. Побољ ша ће мо здра вље уче-
ни ка и њихо ве спо соб но сти, обја снио 
је дирек тор Основ не шко ле „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“, Сла ђан Папић.

Мул ти функ ци о нал ни, спорт ски обје-

кат је дуго оче ки ван у овом месту, јер 
ће пру жи ти могућ ност раз во ја нових 
сек ци ја за децу, омла ди ну и одра сле.

– Неке сек ци је су до сада биле запу-
ште не, што је био један од про бле ма 
мешта на север не Мачве, који их је 
тиштио. Сем фуд бал ске сек ци је, за 
све оста ле су роди те љи мора ли децу 
да воде у Срем ску Митро ви цу, што је 
изи ски ва ло тро шко ве. Сада ћемо омо-
гу ћи ти сви ма њима да се баве спор том 
који воле, као што су кошар ка, руко мет, 
одбој ка и мно го тога дру гог, сма тра 
пред сед ник Месне зајед ни це Мачван-
ска Митро ви ца, Милош Ковач.

Вред ност радо ва, који почи њу у сеп-
тем бру, изно си око 430 мили о на дина-
ра, а финан си ра ју их зајед нич ки локал-
на само у пра ва и Упра ва за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не. 

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Пот пи си ва ње уго во ра

Про јект ни изглед спорт ске сале



324. AVGUST 2022.  M NOVINEУВОДНИК

МАЛО ИЗОШТРЕНО

Вла ди ка има моћ
да про кли ње

У мно штву сна жно обра зло же них 
мишље ња о потре би забра не 
или отка зи ва ња Еуро прај да 

нај ви ше су се чули опо зи ци о ни лидер 
др Милош Јова но вић, члан пред сед
ни штва СНС Вла ди мир Ђука но вић, 
виру со лог проф. др Милен ко Шеклер 
и епи де ми о лог проф. др Зоран Радо
ва но вић. Јова но вић каже да су у 
Срби ји зако ном зага ран то ва на иста 
пра ва за све гра ђа не, без обзи ра на 
сек су ал ну ори јен та ци ју и да с тога 
нико нема пра во, наро чи то мањи на, 
да агре сив но про мо ви ше и наме ће 
сво је вред но сти већи ни. 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.  

Пред сед ник Срби је рекао је да ће 
се о Еуро прај ду одлу чи ти пре ма без
бед но сним и дру гим про це на ма, али 
је додао да би тре ба ло да има мо у 
виду вели ку запад њач ку подр шку 
овој мани фе ста ци ји и вео ма ску чен 
про стор за још јед но нера зу ме ва ње 
са Запа дом.

Такав став тре ба ло би да буде 
одлу чу ју ћи ако се про за пад ни гесто
ви Срби је иоле награ ђу ју раз у ме ва
њем очај ног поло жа ја Срба на Косме
ту. На жалост, сва ку снис хо дљи ву 
гесту Срби је Запад раз у ме ва као 
постиг ну ће у пре ва спи та ва њу Срба, 
које је само по себи доказ да су при
ти сци испла ти ви и да их тре ба наста
ви ти. 

Чак и ако би Срби ја поред држав не 
заста ве на скуп штин ском зда њу иста
кла Запа ду милу заста ву дуги них боја, 
ЛГБ покрет не би био на њеној стра ни 
ни у јед ном од њених про бле ма. Акти

ви сти покре та у сва кој при ли ци изри
чи то одби ја ју везу са поли ти ком, иако 
се изда ле ка види да је покрет удар на 
сна га рас та ка ња тра ди ци о нал них 
вред но сти не само срп ског наро да. А 
то је већ чиста поли ти ка запад њач ког 
нео ли бе рал ног тала са.

Та се поли ти ка не задо во ља ва да 
хомо сек су а ли зам, као и пре те жни 
хете ро сек су а ли зам, оста не у про сто
ру чове ко вог интим ног живо та, и тра
жи за њега афир ма ци ју, зах те ва 
пони шта ва ње сти да којим хри шћан
ска кул ту ра, и не само она, осве шта
ва ерот ски чин као извор рађа ња. Ко 

нема ерот ског сти да тај нема ни дру
гог, и није му важно што је Срби ја 
при ти сну та гру бим наср та ји ма на 
суве ре ни тет и што је свет пред опа
сном прет њом оску ди це и рата. 

Табло ид на медиј ска мре жа Срби је 
учи ни ла је да, ипак, сву „сла ву” бор бе 
про тив Еуро прај да при гра би вла ди ка 
банат ски Ника нор. Вла ди ка је одр
жао ни мало вла ди чан ску бесе ду о 
Оној Чије Име Не Може Да Изго во ри 
јер су њего ва осве шта на уста само за 
Бож је име резер ви са на. Имам моћ да 
про кли њем, узвик нуо је Ника нор, 
убе ђен да божан ску овласт, сте че ну 

руко по ло жњем, може да кори сти као 
оруж је, па му је било при род но да у 
гово ру пожа ли што нема и ватре но 
оруж је у рука ма.

Тужно је и нела год но гле да ти и слу
ша ти јед ног вла ди ку који држи врло 
пли так говор мржње и при том, осло
њен на скип тар, маше вла ди чан ским 
крстом како би осве штао при ми ти ви
зам и раси зам, жале ћи што му ору жа
на моћ није у рука ма да кре не на свет 
друк чи је сек су ал не при пад но сти. 

Под ра зу ме ва се да би, како би узео 
оруж је да има при ли ку, морао да 
одло жи вла ди чан ски крст, јер се обо је 
не могу држа ти исто вре ме но. Можда 
је вре ме да га истин ски пра во слав ни 
вер ни ци под се те да раз ми сли  није ли 
вре ме да све ту инсиг ни ју њего вог 
вла ди чан ског досто јан ства одло жи 
како би му руке биле сло бод не.

Није спор но што је Ника нор про
тив Еуро прај да, разу мљи во је 
про тив цела срп ска црква, 

спор но је држа ти фаши стич ки говор 
са инсиг ни ја ма вла ди чан ског досто
јан ства у рука ма, јер то у осно ви зна
чи: Ја гово рим, а Христ сто ји иза 
мојих речи.

Сва ка ко је рано да се врх СПЦ 
поси па пепе лом због Ника но ро вог 
гово ра, јер је пре вас ход ни циљ 
разло жним аргу мен ти ма убе ди ти 
власт да не дозво ли одр жа ва ње сед
мо днев ног Еуро прај да, мани фе ста
ци је којој није сми сле но срби зо ва ти 
назив.

 Сада је суви ше рано, а после ће  
бити касно. Суви ше је рано, јер се и 
врх срп ске цркве упи ње да буде од 
неке помо ћи држа ви и наци ји у, с 
поља инсце ни ра ном, дра ма тич ном  
тесна цу косов ског про бле ма. После 
ће бити касно, јер ће и срп ска црква 
дели ти про бле ме са наро дом на 
Косо ву и Мето хи ји, и има ће пре ви ше 
дана шњих про бле ма да би се вра ћа
ла на јуче ра шњу сра мо ту.
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Није спор но што је вла
ди ка банат ски Ника нор 
про тив Еуро прај да, разу
мљи во је про тив цела 
срп ска црква, спор но је 
држа ти фаши стич ки говор 
са инсиг ни ја ма вла ди чан
ског досто јан ства у рука
ма, јер то у осно ви зна чи: 
Ја гово рим, а Христ сто ји 
иза мојих речи

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић



4 24. AVGUST 2022.  M NOVINE АКТУЕЛНО

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

200 годи на
Мачван ске Митро ви це

Неке про јек те смо завр ши ли, а неки су запо че ти. То су изград ња нове шко ле, нова 
фискул тур на сала, мост на Бога зу, кому нал на инфраструктура, гас, све оно што је 
њима потреб но. Наста ви ће мо и у будућ но сти да ради мо, рекла је Све тла на Мило ва
но вић, гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це

Месна зајед ни ца Мачван
ска Митро ви ца обе ле жи ла је 
два века посто ја ња, на цркве
ни пра зник Пре о бра же ња 
Господ њег, 19. авгу ста. Упри
ли че на је при год на све ча ност 
у Дому кул ту ре, којој су при
су ство ва ли како мешта ни, 
тако и пред став ни ци локал не 
само у пра ве. 

– Мачван ску и Срем ску 
Митро ви цу, јед ним име ном 
може мо да назо ве мо Сав ске 
Митро ви це, јер има ју зајед
нич ку исто ри ју. Има мо сада
шњост у којој ради мо и ства
ра мо зајед но, а исто тако 
ћемо има ти и будућ ност. 
Локал ној само у пра ви Срем
ске Митро ви це је вео ма ста
ло да људи у Мачван ској 
Митр о ви ци и у Мачви буду 
задо вољ ни сво јим живо том, 
зато смо слу ша ли њихо ве 
потре бе и зајед но са парт не
ри ма, као што је Покра јин ска 
Вла да и као што је Вла да 
Репу бли ке Срби је, ради ли 
смо про јек те, неке смо завр
ши ли, неки су запо че ти. То су 
изград ња нове шко ле, нова 
фискул тур на сала, мост на 
Бога зу, кому нал на инфра

струк ту ра, гас, све оно што је 
њима потреб но. Наста ви ће
мо и у будућ но сти да ради мо, 
рекла је Све тла на Мило ва но
вић, гра до на чел ни ца Срем
ске Митр о ви це.

Ста ри ји мешта ни Мачван
ску Митр о ви цу зову и Мала 
Митро ви ца, а њена исто ри ја 
је инте ре сант на. Поми ње се 
као варо ши ца почет ком 19. 
века.

– Каса ба Митро ви ца уста
но вље на је као варо ши ца на 

десној оба ли реке Саве, са 
само 15 кућа, а сада има мо 
пре ко хиља ду кућа са око 
чети ри хиља де ста нов ни ка. 
Изу зет но је леп и зах те ван 
посао бити на челу месне 
зајед ни це, а то изи ску је стал
но уре ђе ње и сре ђи ва ње, у 
инфраструктурном сми слу и 
међу људ ским одно си ма, са 
доста енер ги је и сна ге, обја
снио је Милош Ковач, пред
сед ник месне зајед ни це.

Као један од оних који се 

бавио про шло шћу Мачве и 
пише о њој и данас, Мио мир 
Фили по вић, дуго го ди шњи 
нови нар, био је и један од 
ини ци ја то ра обе ле жа ва ња 
јуби ле ја.

– Насе ље на про сто ру 
Мачван ске Митр о ви це дати
ра из вре ме на Римља на, али 
после 1180. нема пода та ка да 
је овде неко живео. Као насе
ље се поми ње тек 1822. и 
1823. годи не. Мачван ска 
Митро ви ца никад није била 

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.

Све тла на Мило ва но вић Мио мир Фили по вић

Обе ле жа ва ње јуби ле ја 
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село, увек је била место 
слич но варо ши, прво каса ба, 
мали град или варош. Шко ла 
посто ји више од 190 годи на и 
овде је био нај ве ћи про це нат 
писме ног ста нов ни штва за то 
вре ме. Овде била цари на, а 
Мачван ска Места је има ла 
стру ју пре него оста ла места 
у Мачви, изја вио је нови нар 
Мио мир Фили по вић.

Мала Митро ви ца се раз ви
ја у добр ом сме ру, рекао је и 
Томи слав Јан ко вић, народ ни 
посла ник, који је под се тио на 
све важне про јек те који су 
завр ше ни, за бољу будућ ност 
мешта на.

– У послед њих десет годи
на Мачван ска Митро ви ца се 
раз ви ја и ми смо састав ни 
део Срем ске Митро ви це. Нас 
Сава дели, али нас пешач ки 
мост спа ја. Гра ђа ни су пока
за ли вели ку ини ци ја ти ву да 
се овај јуби леј обе ле жи, да се 
при се ти мо исто ри је, али и да 
пока же мо захвал ност поје
дин ци ма, колек ти ви ма и уста
но ва ма који су дава ли свој 
допри нос да Мачван ска 
Митро ви ца расте и да се раз
ви ја, људи ма који су се роди
ли овде или живе, а данас је 
по чита вом све ту про мо ви шу 
кроз свој рад и актив но сти, 
рекао је Томи слав Јан ко вић.

Пово дом јуби ле ја доде ље
на су при зна ња и пла ке те 
истак ну тим поје дин ци ма, 
колек ти ви ма и уста но ва ма.

– Више од пола века сам 
остао у свом месту, а имао 
сам сре ћу у живо ту да се про
фе си о нал но оства рим у свом 
месту, да напра вим рела тив
не успе хе и у послу и у при
ват ном живо ту, изја вио је 
пред у зет ник Горан Стан ко
вић, вла сник ком па ни је „Хра
на про дукт“.

Пра во слав на црква у 
Мачван ској Митро ви ци сази
да на је 1938. годи не и носи 
назив Храм Све тог Нико ла ја. 
Пре ма послед њем попи су из 
2002. било је 3.896 ста нов ни
ка, а сада бро ји око 4.000. 

На обе ле жа ва њу јуби ле ја 
су у окви ру кул тур но  умет
нич ког про гра ма, изме ђу 
оста лог, насту пи ли Етно гру
па „Огањ”, Мили ца Јова но
вић, Тодо ра Сто ји но вић, 
Сини ша Туфег џић, Фол клор
ни ансамбл „Бран ко Ради че
вић ”... У делу про гра ма 
народ не музи ке запе ва ли су 
и засви ра ли музи ча ри из 
Мачве, који су покло ни ли 
добар про вод сво јим ком ши
ја ма и при ја те љи ма.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Милош Ковач Томи слав Јан ко вић

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Вели ко инте ре со ва ње 
мла дих брач них паро ва 
за живот на селу

Општи на Инђи ја и Аген ци ја 
за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја (АРРИ) пру жа ју све у
куп ну подр шку мла дим брач
ним паро ви ма који желе да 
оста ну на селу или да се из 
гра да пре се ле на село. Локал
на само у пра ва је пре годи ну 
дана, по први пут, опре де ли ла 
сред ства за суб вен ци о ни са
ње отку па сео ских кућа и та 
мера врло брзо поста ла је 
попу лар на. 

Како је иста кла  Ива на 
Пејо вић Шеврт, дирек то ри ца 
Аген ци је за рурал ни раз вој 

општи не Инђи ја седам мла
дих брач них паро ва до сада 
обез бе ди ло је кров над гла
вом захва љу ју ћи суб вен ци ја
ма Општи не Инђи ја.

– Општи на Инђи ја суб вен
ци о ни са ла је до 50 одсто од 
укуп не цене куће на селу коју 
су мла ди брач ни паро ви хте
ли да купе. Нисмо лими ти ра
ли коли ко та кућа може да 
кошта, али је лими ти ран 
износ од мили он дина ра по 
под но си о цу при ја ве, иста кла 
је дирек то ри ца АРРИ и дода је 
да су пра во да кон ку ри шу 
има ли мла ди брач ни паро ви 
до 40 годи на који су мора ли 
да испу не и дру ге усло ве.

– Седам брач них паро ва 
доби ло је седам мили о на 
дина ра. Ове годи не план је да 
се путем кон кур са издво је 
већа сред ства за откуп сео
ских кућа, тако да би сва ки 

брач ни пар уме сто мили он, 
добио мили он и 200 хиља да 
дина ра,  обја сни ла је Ива на 
Пејо вић Шеврт, дирек то ри ца 
Аген ци је за рурал ни раз вој и 
дода ла да ће дета љи око 
новог кон кур са зна ти када им 
стиг не пози тив но мишље ње 
ресор ног мини стар ства на 
ово го ди шњи про грам АРРИ.

– Када нам стиг не пози тив
но мишље ње мини стар ства 
тада ћемо, као и сва ке прет
ход не годи не, одр жа ти пре
зен та ци ју где ћемо пољо при
вред ни ке и оста ле заин те ре

со ва не ста нов ни ке наше 
општи не упо зна ти са свим 
кон кур си ма и под сти ца ји ма 
које ће Аген ци ја спро во ди ти, 
обја сни ла је дирек то ри ца 
АРРИ.

Пејо вић Шеврт је под се ти
ла да заин те ре со ва ни мла ди 
брач ни паро ви могу да кон ку
ри шу и код Мини стар ства за 
бри гу о селу где је акту е лан 
кон курс за откуп сео ских кућа. 

– Већ сада има мо пет брач
них паро ва који су при ба ви ли 
доку мен та ци ју и кон ку ри са ли 
код поме ну тог мини стар ства, 
каже дирек то ри ца АРРИ и за 
крај под се ћа да Аген ци ја пру
жа сву нео п ход ну помоћ мла
дим брач ним паро ви ма при 
при ку пља њу нео п ход не доку
мен та ци је за апли ци ра ње, 
како на поме ну ти кон курс 
мини стар ства, тако и на 
локал не и покра јин ске. М.Ђ.

Општи на Инђи ја суб вен ци о ни са ла је до 
50 одсто од укуп не цене куће на селу коју 
су мла ди брач ни паро ви хте ли да купе. 
Нисмо лими ти ра ли коли ко та кућа може 
да кошта, али је лими ти ран износ од 
мили он дина ра по под но си о цу при ја ве, 
иста кла је дирек то ри ца АРРИ Ива на Пејо
вић Шеврт

Ива на Пејо вић Шеврт
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МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Про сла ва Свете
мај ке Анге ли не

У мана сти ру Кру ше дол је и ове годи
не, као и рани јих, обе ле же на сла ва Св 
мај ке Анге ли не 12. авгу ста. После све те 
архи је реј ске литур ги је, коју је слу жио са 
све штен ством, Вла ди ка Васи ли је се 
обра тио оку пље ним вер ни ци ма и све
штен ству, а затим је усле дио све ча ни 
ручак који је за све штен ство и народ 
при пре ми ло брат ство мана сти ра Кру
ше до ла са сво јим ста ре ши ном игу ма
ном Савом Јован че ви ћем. Мана стир 
Кру ше дол при па да Епар хи ји срем ској 
СПЦ и пред ста вља непо крет но кул тур
но добро као спо ме ник кул ту ре од изу
зет ног зна ча ја. Мана стир је заду жби на 
поро ди це послед њих срп ских деспо та у 
Сре му  Бран ко ви ћа. Кру ше дол се 
састо ји од две цели не, мушког мана сти
ра са црквом посве ће ном Бла го ве сти ма 
који је осно вао вла ди ка Мак сим Бран ко
вић и жен ског мана сти ра са црквом 
посве ће ном Сре те њу, који је поди гла 
њего ва мај ка, замо на ше на деспо ти ца 
Анге ли на.

Поро ди ца Ђор ђа Бран ко ви ћа, два 
патри јар ха Срп ске пра во слав не цркве и 
краљ Милан Обре но вић су сахра ње ни у 
Кру ше до лу.

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Без листи чека ња
При пре ме за нову рад ну годи ну у ДУ 

„Дечи ја радост“ Ириг су у току. Након кон
кур са за упис деце у пред школ ску уста
но ву и раз го во ра са осни ва чем, обез
бе ђе на су сред ства за при јем све деце, 
тако да је фор ми ра но осам на ест гру па и 
нема листе чека ња. 

Број упи са не деце је већи него прет
ход не годи не у објек ти ма у Ири гу и 
Врд ни ку, док су под руч на оде ље ња са 
мањим бро јем деце.

 – Наша уста но ва спрем но доче ку је 
како ново у пи са ну, тако и децу која су већ 
поха ђа ла вртић. Од сеп тем бра зва нич но 
почи ње при ме на нових Осно ва про гра ма 
пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња  
„Годи не узле та“. Нови про гра ми пола
зе од посто ја ња ини ци ја ти ве дете та за 
уче њем, док су вас пи та чи дужни да пре
по зна ју и подр же њихо ву ини ци ја ти ву и 
да кроз кре и ра ње про гра ма и соп стве ну 
стра те ги ју под сти чу децу на нова пита
ња.

Пола зна осно ва новог про гра ма теме
љи се на чиње ни ци да је сва ко дете 
једин стве но и цело ви то, да је соци јал но 
и кре а тив но биће посве ће но уче њу које 
жели да учи и да тра га за одго во ри ма, 
исти че дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“ 
Јеле на Вида но вић.

Она дода је да је зада так вас пи та ча и 
пред школ ске уста но ве да при пре ме децу 
за живот, те у томе тре ба да уче ству ју и 
роди те љи и сви оста ли субјек ти. 

– Важна је сарад ња и кори шће ње свих 
ресур са, што ћемо наста ви ти да чини мо 
и у наред ном пери о ду, каже дирек тор ка 
Вида но вић. 

С. Џаку ла

ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА У ИРИ ГУ

Зах те ве под не ло 
шезде се так гра ђа на

У ири шкој општи ни је, 
по окон ча њу пози ва за 
при вред не субјек те који 
ове годи не уче ству ју у 
про јек ту енер гет ске сана
ци је поро дич них кућа и 
ста но ва, био рас пи сан и 
јав ни позив за крај ње 
кори сни ке, одно сно гра ђа
не. 

Суфи нан си ра ње се 
одно си на седам мера 
енер гет ске сана ци је, уз 
раз ли чи ту виси ну уде ла 
под сти цај них сред ста ва 
која се доде љу ју мак си
мал но до 50 про це на та вред но сти 
укуп не инве сти ци је, или номи нал но 
зави сно од мере, од 85.000 до 250.000 
дина ра.

Мере су заме на спољ них про зо ра и 
вра та, набав ка и поста вља ње мате ри
ја ла за тер мич ку изо ла ци ју згра да, 
набав ка и инста ла ци ја котло ва на при
род ни гас, грејачa про сто ра, или заме
на посто је ћег гре ја ча про сто ра, 

набав ка и инста ла ци ја котло ва на 
био ма су, заме на посто је ће или уград
ња нове цев не мре же, греј них тела
ради ја то ра и пра те ћег при бо ра,

набав ка и уград ње топлот них пум пи 
и пра те ће инста ла ци је греј ног систе ма 
и набав ка и уград ње солар них колек то
ра.

Поред два мили о на које је обез бе ди
ла Упра ве за под сти ца ње и уна пре ђе
ње ене р гет ске ефи ка сно сти, исто толи
ко је за про је кат енер гет ске ефи ка сно
сти обез бе ди ла и локал на само у пра ва, 

а пре о ста лих 50 про це на
та, одно сно чети ри мили
о на, гра ђа ни. 

То зна чи да ће ири шка 
општи на ове годи не за 
суб вен ци о ни са ње мера 
енер гет ске ефи ка сно сти 
има ти дупло више сред
ста ва него лане, укуп но 
осам мили о на дина ра.

Кон курс је био рас пи сан 
до 29. јула, а до тог рока, 
како сазна је мо од Бог дан
ке Фили по вић Лекић, која 
је руко во ди лац про јек та 
енер гет ске сана ци је поро

дич них кућа и ста но ва у ири шкој 
општи ни, јави ло се шезде се так заин те
ре со ва них гра ђа на.

Сада сле ди ран ги ра ње и бодо ва ње у 
скла ду са опре де ље ним сред стви ма 
суфи нан си ра ња и при ја ва ма. 

– На осно ву кри те ри ју ма ћемо ради
ти бодо ва ње и напра ви ће мо пре сек у 
одно су на сред ства која има мо на рас
по ла га њу. Коми си ја ће оби ћи само оне 
који буду на ранг листи. Ако се уста но
ви да ста ње на тере ну није како је при
ја вље но, онда на ранг листу иде први 
сле де ћи који је био ван листе. Потом 
се пот пи су је трој ни уго вор изме ђу 
изво ђа ча радо ва, кори сни ка и општи
не. Пла ни ра но је да се током сеп тем
бра иза ђе на терен и ура ди пре ли ми
нар на листа и одо бре сред ства, а 
посто ји и могућ ност жал бе на пре ли ми
нар ну листу, каже Бог дан ка Фили по вић 
Лекић.

С. Џаку ла

СТА РИ СЛАН КА МЕН

Шире ње гасо вод не мре же 
У току су радо ви на шире њу гасо вод

не мре же у насе љу Почен та у Ста ром 
Слан ка ме ну. Како је иста као Зоран 
Мили ће вић, дирек тор Јав ног пред у зе ћа 
„Ингас“ Инђи ја, у пита њу је про је кат 
вред но сти 7,5 мили о на дина ра а који се 
финан си ра из сред ста ва јав ног пред у зе
ћа.

– Гасо вод на мре жа у Почен ти биће 
про ду же на за 4,5 кило ме та ра. Рок за 
завр ше так радо ва је до 30 дана, након 
чега ће се при сту пи ти изра ди гасних 
при кљу ча ка за потро ша че, иста као је 
Мили ће вић и додао да ће радо ви у Ста
ром Слан ка ме ну бити окон ча ни и пре 
рока.

Након завр шет ка ових радо ва поче ће 
и шире ње мре же у Крче ви на ма у Инђи
ји. Како каже дирек тор „Ингас“а посто ји 
вели ки број зах те ва за при кључ ке у том 
делу гра да који је у јед ном делу стам бе
на, а у дру гом викенд зона.

– Поред Крче ви на пла ни ра мо да 
ради мо мре жу и при кључ ке у делу Бан
сто ла као и дело ве ули ца у Инђи ји где је 

оста ло да се ура де про ду же ци мре же од 
100,200 мета ра, каже Мили ће вић и 
дода је:

– Нама су при о ри тет насе ље на места, 
али с обзи ром да смо дистри бу тив ну 
мре жу већ ура ди ли, оста ли су само ти 
про ду же ци и викенд зоне. Викенд зоне 
су ком пли ко ва не али ћемо у наред ном 
пери о ду, у скла ду са могућ но сти ма, 
ради ти на изград њи мре же и у тим 
дело ви ма наше општи не.

Мили ће вић је под се тио да у току лета 
врше ремонт дистри бу тив ног систе ма 
као при пре му за пред сто је ћу греј ну 
сезо ну.

– Про ве ра ва мо мре жу у цело сти и 
врши мо ремонт оних дело ва дистри бу
тив не мре же где је то нео п ход но. Вео ма 
је важно тај посао ура ди ти како тре ба да 
би греј на сезо на про шла без ика квих 
засто ја у снаб де ва њу гасом. Када се 
ура ди добар ремонт, тада буде нај ма ње 
про бле ма у греј ној сезо ни, обја снио је 
дирек тор ЈП „Ингас“. 

М.Ђ.

Бог дан ка Фили по вић Лекић
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РУМА

Асфал ти ра ње дело ва пута 
на ула зу у град

У Руми су, на пут ним прав ци ма на ула зу у град, 
асфал ти ра ни дело ви коло во за, све у скло пу теку ћег 
одр жа ва ња пут не инфра струк ту ре.

Тако је про ши ре на сао бра ћај ни ца на ула зу у град 
из прав ца Вог ња, код Риго вог мли на. Тако ђе, биће 
уре ђен и асфал ти ран и пар кинг испред Тех нич ке 
шко ле „Милен ко Брзак Уча“, као и пар кинг испред 
ста ди о на на коме игра ФК „1. мај“. 

Асфал ти ран је и део пута кроз Бор ко вач ку доли ну 
који је био у јако лошем ста њу, па тако и небе збе дан 
за гра ђа не и уче сни ке у сао бра ћа ју. Овај пут про ла
зи поред ста ди о на ГФК „Сло вен“.

Када је реч о поме ну том про ши ре њу пута који се 
нала зи код Риго вог мли на у прав цу Вог ња и Срем
ске Митро ви це, ту је фре квент на рас кр сни ца на 
којој често буде и сао бра ћај них незго да, па је у пла
ну изград ња кру жног тока. 

Међу тим, овај пут је у над ле жно сти ЈП „Путе ва 
Срби је“ . Постиг ну та је сагла сност да се овај кру жни 
ток ради, али када ће то бити зави си ће од инве сти
то ра, одно сно овог Јав ног пред у зе ћа.

Рум ска општи на је има ла оба ве зу да ура ди про
јект ну доку мен та ци ју, што је и учи ни ла, а исхо до ва
на је и гра ђе вин ска дозво ла, још у новем бру про
шле годи не.

С. Џаку ла
Нови асфалт код Риго вог мли на

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Позо ри шна пред ста ва и кон цер ти 
за мла ђе сугра ђа не

У окви ру Кул тур ног лета рум ска 
публи ка је има ла при ли ку да 18. авгу
ста погле да пред ста ву „Ноћ у кући 
госпо ди на Кола ка“ коју је, по тек сту 
Вла ди ми ра Ђур ђе ви ћа, режи рао 
Ирфан Мен сур. У пред ста ви поред 
Мен су ра, глу ме још и Бода Нин ко вић и 
Вла ди мир Кер кез. 

„Ноћ у кући госпо ди на Кола ка“ је, по 
речи ма самог писца, комад о три анти
хе ро ја после ког мушкар ци ма није удоб
но, а жена ма је све јасно.

У пред ста ви ова три мушкар ца, од 
којих је један пен зи о нер, дру ги сред њо

ве чан, а тре ћи мла ђи добро сто је ћи 
„бизни смен“, уз успо не и падо ве, пре и
спи ту ју свој живот, однос пре ма жена
ма, дру штву, при ја тељ ству...

Зани мљив је и пода так да је музи ку 
за ову пред ста ву писао попу лар ни Зијо 
Вален ти но, а за хор Леон ти на Вуко ма
но вић.

Пред ста ва је игра на у пуној био скоп
ској сали буду ћи да су у вели кој у току 
радо ви на сре ђи ва њу сто ли ца и подо
ва.

Дан касни је одр жан је кон церт за 
мла ђе љуби те ље музи ке, тако да су, 

после неиз ве сно сти због лошег вре ме
на и кише, пред рум ску публи ку иза шли 
Анге ли на, а потом и Газда Паја. 

Иза име на Анге ли на под којим насту
па, је мла да Бео гра ђан ка Анђе ла Вујо
вић која је поста ла попу лар на по извед
би туђих хито ва, а потом почи ње и са 
изда ва њем сво јих син гло ва који поста ју 
попу лар ни међу мла дом публи ком.

Иза Павла Бошко ви ћа је знат но дужа 
музич ка кари је ра, с обзи ром да је и 
нешто ста ри ји, а сара ђи вао је и са број
ним нашим, али и маке дон ским позна
тим музи ча ри ма. С. Џаку ла

Анге ли наПред ста ва „Ноћ у кући госпо ди на Кола ка“
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ШЕСТИ МОТО СКУП У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ

Вели ко дру же ње
Шести Мото скуп у Доњем 

Товар ни ку оку пио је пре ко сто
ти ну бај ке ра из 27 мото клу бо
ва из целе Вој во ди не и Мачве, 
али и из Репу бли ке Срп ске. 
Скуп је одр жан 13. авгу ста 
у орга ни за ци ји Мото клу ба 
„Свра чи њак“, а почео је вели
ким дефи ле ом ули ца ма Доњег 
Товар ни ка.

Након дефи леа поче ле су 
бај кер ске игре у окви ру којих 
су се мото ци кли сти над ме та ли 
у повла че њу коноп ца, спо рој 
вожњи и баца њу гума, а орга
ни за тор је за све уче сни ке при
пре мио ручак.

Како нам је рекао један од 
орга ни за то ра, Јелен ко Гор дић 

из Мото клу ба „Свра чи њак“, 
одзив бај ке ра, али и посе ти
ла ца у Доњем Товар ни ку је из 
годи не у годи ну све бољи.

– Наш мото скуп је јед но 
вели ко дру же ње, не само бај
ке ра, већ и мешта на Доњег 
Товар ни ка и посе ти ла ца из 
окол них насе ља. Тако се и ове 
годи не у вечер њим сати ма оку
пи ло више сто ти на посе ти ла
ца, а атмос фе ра је била сјај на, 
рекао је Гор дић, који се ујед но 
захва лио пећи нач кој локал ној 
само у пра ви на подр шци у орга
ни за ци ји мото ску па.

За музич ки део про гра ма 
били су заду же ни ДЈ Дар ко и 
бенд „Неу ни шти ви“. С. Ђ.

Вели ко дру же ње бај ке ра, мешта на и посе ти ла ца

ШИМАНОВЦИ

Кон цер том завр ше но
Пећи нач ко кул тур но лето 

Нај ве ћа кул тур на мани фе ста ци ја у 
општи ни Пећин ци, Пећи нач ко кул тур но 
лето, завр ше на је 20. авгу ста у Шима нов
ци ма цело ве чер њим кон цер том ново сад
ског кан та у то ра Ђор ђа Чави ћа, уз прат
њу орке стра Ива на Маке ви ћа. 

У спле ту варо шких, тра ди ци о нал них 
сре мач ких и аутор ских песа ма Чави ћа 
ужи ва ла је пуна сала Дома кул ту ре у 
Шима нов ци ма. Дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња се у име 
орга ни за то ра обра тио публи ци и том при
ли ком је иста као да му је вели ко задо
вољ ство што је и ове годи не нај ве ћа 
кул тур на мани фе ста ци ја општи не Пећин
ци завр ше на упра во у Шима нов ци ма.

– Уз подр шку нашег покро ви те ља, 
пећи нач ке локал не само у пра ве, успе ли 
смо да орга ни зу је мо три вели ка дога ђа ја. 
Кул тур но лето је поче ло у Купи но ву, 
вели ким кон цер том у скло пу Сабо ра мај
ке Анге ли не. На цен трал ној мани фе ста
ци ји у Пећин ци ма при пре мљен је богат 
више сат ни про грам и чак два кон цер та, а 
овде у Шима нов ци ма смо кон цер том обо
га ти ли мани фе ста ци ју Дани Шима но ва
ца, рекао је Девр ња.

Алек сан дар Ман дић, пред сед ник Саве
та месне зајед ни це Шима нов ци, изра зио 
је задо вољ ство због одр жа ва ња кон цер
та пара лел но са обе ле жа ва њем сео ске 
сла ве.

– Већ дру гу годи ну заре дом, Пећи нач ко 
кул тур но лето се код нас одви ја током 
„Дана Шима но ва ца“. То све до чи о одлич
ној сарад њи изме ђу Кул тур ног цен тра 
Пећин ци и Месне зајед ни це Шима нов ци. 
Због тога се захва љу јем орга ни за то ри ма 
овог кон цер та, дирек то ру Кул тур ног цен
тра Пећин ци Јова ну Девр њи и њего вим 
сарад ни ци ма, изја вио је Ман дић.

Пећи нач ком кул тур ном лету прет хо ди
ло је Дечи је кул тур но лето, у окви ру којег 
су током јула, тако ђе у орга ни за ци ји Кул
тур ног цен тра Пећин ци, у свих 15 насе
ља пећи нач ке општи не оди гра не пред
ста ве за децу.

Д. С.
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ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ

Апел ком па ни ја ма
У лет њем пери о ду сма њен је одзив 

добро вољ них дава ла ца крви, па су сма
ње не и резер ве крви свих крв них гру па. 
Црве ни крст Пећин ци у сарад њи са Заво
дом за тран сфу зи ју крви Вој во ди не пози ва 
све дру штве но одго вор не ком па ни је, које 
послу ју на тери то ри ји пећи нач ке општи не, 
да се укљу че у Наци о нал ни про грам обез
бе ђи ва ња довољ них коли чи на крви.

– Важност ста бил ног одр жа ва ња зали
ха крви је од изу зет не важно сти за функ
ци о ни са ње чита вог здрав стве ног систе ма 
јер само ста бил ним снаб де ва њем кли ни
ка, неће бити угро жен ни одло жен опе ра
тив ни про грам и хема то ло шко збри ња ва
ње витал но угро же них паци је на та. Акци ја 
дава ња крви би се орга ни зо ва ла у тер ми
ну који ком па ни ји нај ви ше одго ва ра, како 
не би угро жа ва ла про цес рада ком па ни је, 
уз пошто ва ње свих мера про тив пре но са 
коро на виру са. Сви зајед но мора мо да 
учи ни мо додат ни напор и да обез бе ди мо 
довољ не коли чи не крви, јер сва ко од нас 
може доћи у ситу а ци ју да му је крв потреб
на, пору чи ла је секре тар пећи нач ког ЦК 
Гор да на Коње вић и ујед но се захва ли ла 
свим ком па ни ја ма које су се већ ода зва ле 
њихо вом апе лу и орга ни зо ва ле ван ред не 
акци је добро вољ ног дава ња крви.

Више инфор ма ци ја о орга ни зо ва њу 
ван ред не акци је ДДК могу се доби ти на 
теле фон Црве ног крста Пећин ци 
022/2436503 или путем меј ла: pecin ci@ 
red cross.org.rs. С. Ђ.

ЕКОЛ ОЗИ У КУПИ НО ВУ

На кам пу 11 волон те ра

У Купи но ву је у току 23. Волон тер ски 
еко ло шки камп који се ове годи не одр жа
ва под нази вом „Птич ји Елдо ра до“, а 
ово га пута на кам пу уче ству је 11 мла дих 
волон те ра из целе Срби је. Камп је зва
нич но почео 14. авгу ста дола ском волон
те ра у Купи но во, а наред не две неде ље 
волон те ри ће ради ти на сана ци ји дело ва 
кори та Спе ци јал ног резер ва та при ро де 
Обед ска бара.

Волон тер ски еко ло шки камп у Купи но
ву је први пут одр жан 1997. годи не. Орга
ни за то ри ово го ди шњег кам па су Удру же
ње „Зеле ни поглед“ из Купи но ва и Мла ди 
истра жи ва чи Срби је, покро ви те љи су 
Општи на Пећин ци и Мини стар ство омла
ди не и спор та, а парт не ри на про јек ту су 
Покра јин ски завод за зашти ту при ро де и 
ЈП Вој во ди на шуме.

С. Ђ.

Еколошки камп у Купинову

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

Пола га њем вен ца на спо
ме ник палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма у Дру гом 
свет ском рату у Сиба чу је 19. 
авгу ста поче ло обе ле жа ва ње 
сео ске сла ве. У при су ству 
мешта на Сиба ча и гости ју, 
венац су поло жи ли помоћ ник 
пред сед ни ка општи не Пећин
ци Дејан Жива но вић и пред
сед ник Саве та месне зајед ни
це Сибач Ђор ђе Сми ља нић.

Жива но вић је у име пећи
нач ке локал не само у пра ве 
Сиба ча ни ма чести тао сла ву и 
том при ли ком је иста као да је 
Сибач гео граф ски мало 
место, али вели ко место по 
жртва ма које је под не ло за 
сло бо ду.

– Јед на пети на укуп ног бро
ја ста нов ни ка Сиба ча је у Дру
гом свет ском рату поло жи ла 
сво је живо те да бисмо ми 
данас ужи ва ли у сло бо ди. 
Зато је Сибач велик. Наше 
сећа ње ће учи ни ти да пали 
бор ци и жртве  зау век живе  и 
да њихов сло бо дар ски дух 

живи у нама, пору чио је Жива
но вић.

На коме мо ра ци ји су гово ри
ли и покра јин ски посла ник 
Алек сан дар Ман дић и пен зи
о нер из Пећи на ца Лазар 
Чикић, рође ни Сиба ча нин, а 
помен палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма слу жио је 

месни парох Милан Гла ва ше
вић. Чла ни ца драм ске сек ци је 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра 
Алек сан дра Опа чић гово ри ла 
је Прко сну песму Добри це 
Ери ћа.

Обе ле жа ва ње сла ве у 
Сиба чу је наста вље но у петак 
тра ди ци о нал ним ноћ ним тур

ни ром у малом фуд ба лу, а у 
субо ту је Сиба ча не и њихо ве 
госте ужи во заба вљао бен да 
„Матрикс“ (Matrix). У неде љу 
је на ста ди о ну ФК „Сло вен“ 
оди гра на при ја тељ ска утак
ми ца изме ђу дома ћег тима и 
гости ју из Прхо ва ФК „Мла
дост 1935“. Д. С.

СИБАЧ ПРО ТЕ КЛОГ ВИКЕН ДА ОБЕ ЛЕ ЖИО СЕО СКУ СЛА ВУ

Сибач је велик

Пола га ње вен ца на спо ме ник палим бор ци ма и жртва ма фаши зма у Дру гом свет ском рату
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КОРО НА СИТУ А ЦИ ЈА

Днев но до
120 паци је на та
   

У Ковид амбу лан ти у Ста рој Пазо ви 
днев но пре гле да ју око 120  паци је на та 
од којих се у про се ку тести ра око 90,  а 
поло ви на тести ра них буде пози тив на на 
коро на ви рус. Како каже др Сне жа на 
Таба ко вић, дирек тор ка Дома здра вља 
Др Ј.Ј. Змај, охра бру ју ће је то, што сви 
обо ле ли има ју лак шу кли нич ку сли ку са 
бла жим симп то ми ма тако да се мали 
број упу ћу је на ренд ген, а и ови сним ци 
углав ном пока зу ју чиста плу ћа. Опо ра
вак тра је у про се ку неде љу дана. Оста
ли паци јен ти дола зе због нео п ход ног 
пре гле да и тести ра ња зарад хоспи та ли

за ци је због неких дру гих здрав стве них 
про бле ма.  На месеч ном нивоу се по  
један паци јент са кови дом 19 упу ћу је у 
бол ни цу, и то  су углав ном хро нич ни 
боле сни ци, чије се ста ње погор ша ло 
због њихо ве основ не боле сти.  Ковид 
амбу лан та у Ста рој Пазо ви ради у две 
сме не рад ним дани ма од 7 до 20 часо ва 
а субо том до 13,30. 

ЗДРА ВЉЕ

Има ли виру са 
Запад ног Нила
 

Вирус Запад ног Нила је сезон ска 
зара зна болест, чији је глав ни пре но си
лац врста комар ца одо ма ће на и код нас.  
Нај ва жни ји изво ри боле сти су раз ли чи

те врсте дома ћих и дивљих пти ца, обја
шња ва др Петар Јова но вић из ста ро па
зо вач ког Дома здра вља, дода ју ћи да је 
август месец нај ве ће актив но сти кома
ра ца, што узро ку је пораст бро ја зара же
них.  У слу ча ју лак ших кли нич ких сли ка 
болест про ла зи за 7 дана, док се поме
ну те теже кли нич ке сли ке, јавља ју рет
ко, нај че шће код ста ри јих сугра ђа на са 
хро нич ним боле сти ма. Такви слу ча је ви, 
каже наш саго вор ник, зах те ва ју интен
зив но бол нич ко лече ње. Др Петар Јова
но вић дода је да је у послед њем пери о
ду иден ти фи ко ван један слу чај упра во 
на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не. 
Ради спре ча ва ња зара зе, нај ва жни ја је, 
пре вен ци ја, која осим ису ши ва ња вода 
и дез ин сек ци је – сво ђе ња кома ра ца на 
био ло шки мини мум, обу хва та и лич не 
мере опре за. З. К. 

УСЛЕД ВЕЛИ КЕ СУШЕ ГРО ЖЂЕ СЛА БИ ЈЕГ КВА ЛИ ТЕ ТА, А БЕР БА РАНИ ЈА

И лоза пати на вели кој суши

Иако вино ва лоза воли сун це и сун ча ни 
при ја ју пло до ви ма, дуго трај на суша узи
ма данак. Заса ди вино гра да у Слан ка ме
нач ким Вино гра ди ма за сада изгле да ју 
лепо зеле но, али ово го ди шња бер ба се 
оче ку је већ почет ком сеп тем бра са ума
ње ним при но си ма и сла би јим ква ли те
том. Ни наја вље на киша не може да 
попра ви ситу а ци ју.

– У недо стат ку пада ви на, једи но хлад
не ноћи допри но се опстан ку вино ве лозе, 
која у том пери о ду мало ожи ви а у 
супрот ном би се већ дале ко више осу ши
ло. Пре јед но неде љу дана било је лепо, 
све је изгле да ло одлич но, али пошто 
нема киша, земља је сува, гро жђе сла би
је сазре ва и вене. После ди ца суше је и 
сит ни је гро жђе, а пошто нема пада ви на, 

без обзи ра на мно го сун ца, ни сласт неће 
бити како би тре ба ло, при ча дуго го ди
шњи вино гра дар из Ста ре Пазо ве Јан 
Филип. 

Он је пред у зео све агро тех нич ке мере, 
сачу вао здрав засад који се про сти ре на 
око 700 ква дра та у Слан ка ме нач ким 
Вино гра ди ма и надао се доброј годи ни, 
али на вре мен ске усло ве се не може ути
ца ти.

Вино град је изгле да ло одлич но с про
ле ћа, али пре ма тре нут ном ста њу, иако 
су чоко ти зеле ни, род не обе ћа ва ни код 
Раше Иван че ви ћа у Слан ка ме нач ким 
Вино гра ди ма. Како је обја снио и овај 
вино гра дар из Ста ре Пазо ве, чокот црпи 
вла гу из пло до ва тако да оче ку је дра
стич но ума ње ње при но са, и за 50 одсто.

– У одно су на прет ход ну годи ну како је 
било са ове пар це ле где је око 500 чоко ти 
тре ба ло би имам и пре ко јед не тоне, али 
с обзи ром на тре нут но ста ње, ако буде 
мак си мум 400 кило гра ма биће мо задо
вољ ни. Ком плет но је ура ђе на зашти та, 
про тив пла ме ња че, пепел ни це, тру ле жи, 
али не вре ди ништа с обзи ром на вре
мен ске при ли ке, каже Иван че вић.

Ово го ди шња бер ба гро жђа ће сигур но 
поче ти знат но ради је, веро ват но већ 
почет ком сеп тем бра, оце њу ју про из во ђа
чи. Недо ста так вла ге оста вља после ди це 
и на воћу, које не сазре ва како би тре ба
ло а доста пло до ва пада доле. Воћа ри и 
вино гра да ри кажу да је ште та то баци ти, 
тако да ску пља ју бре скве, кру шке и шљи
ве, од којих ће пећи раки ју.  З. Кожик

Пре јед но неде љу дана било је лепо, све је изгле да ло одлич но, али пошто нема 
киша, земља је сува, гро жђе сла би је сазре ва и вене. После ди ца суше је и сит ни је гро
жђе, а пошто нема пада ви на, без обзи ра на мно го сун ца, ни сласт неће бити како би 
тре ба ло, при ча дуго го ди шњи вино гра дар из Ста ре Пазо ве Јан Филип

Јан Филип Раша Иван че вић

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

ПУТ ИРИГ  МАРА ДИК

При во де се кра ју радо ви
на реви та ли за ци ји пута

На држав ном путу II Б реда број 313, 
Ириг – Мара дик, при во де се кра ју радо ви 
на сана ци ји коло во за на део ни ци у дужи
ни 4,7 кило ме та ра, од Ири га до изво ра 
Св. Нико ле, одно сно Нера дин ске чесме. 
Радо ви су поче ли 20. јуна, а рок за завр
ше так радо ва, које изво ди рум ско пред у
зе ће „Срем пут” а. д. је 90 дана, што зна
чи да би се ком плет но тре ба ли завр ши ти 
почет ком сеп тем бра. Сао бра ћај се одви ја 
несме та но, само се на неким дело ви ма 
пута где се још ради, а то је код две ћупри
је, одви ја мало успо ре но, због наиз ме нич
ног про пу шта ња.

Асфалт је 22. авгу ста ура ђен до Ири
га, тако да је ове радо ве тог дана оби шао 
Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник Општи
не са сарад ни ци ма. 

–Завр шен је газе ћи слој асфал та до 
Поли циј ске ста ни це у Ири гу, до укр шта

ња са путем М21. На овој део ни ци има мо 
још да се ура де про ши ре ња две ћупри је 
како би ками о ни могли да се несме та но 
мимо и ла зе. Ура ђен је и пар кинг испред 
Поли циј ске ста ни це, као и при лаз ка спо
мен обе леж ју где је 36 Ири жа на стре ља
но 24. авгу ста 1942. годи не, каже Тихо мир 
Сто ја ко вић.

Под се ти мо, на поме ну тој део ни ци се 
оба вља ски да ње посто је ћег сло ја асфал
та, врши се оја ча ње коло во зне кон струк
ци је дро бље ним каме ном и асфал ти ра ње 
са два сло ја асфал та: носе ћи слој  БНС 9 
цм и завр шни, хаба ју ћи слој АБ 5цм. 

Пре ма инфор ма ци ја ма доби је ним из ЈП 
„Путе ви Срби је“, које је инве сти тор радо
ва, бан ки не пута ће бити оја ча не каме ним 
мате ри ја лом, поред тра се пута биће иско
па ни кана ли, а у усе ци ма ће бити напра
вље не асфалт не риго ле. 

Сто ја ко вић исти че да је реви та ли за ци
ја овог пута изу зет но зна чај на за ири шку 
општи ну, а још више за мешта не источ ног 
дела општи не. 

– Ово је прва фаза реха би ли та ци је , 
тако да се неће одмах ради ти пут у укуп
ној дужи ни од 12 кило ме та ра до Мара
ди ка. На овој тра си пута се нала зе и три 
изу зет но зна чај на ман сти ра: Грге тег, Кру
ше дол и Вели ка Реме та, као и три језе
ра: Добро дол, Шатрин ци и Шеле вре нац, 
вели ког тури стич ког потен ци ја ла. Ово је 
и нај бр жи пут до изла за на аутопут ка 
Бео гра ду, на петљи Мара дик. Људи ће 
доби ти на вре ме ну јер ће моћи да се кре
ћу брже и без бед ни је. Има ли смо рани је 
шири ну пута од шест мета ра, где је јед
на поло ви на била добра, дру га није, тако 
да је мимо и ла же ње било оте жа но, што ће 
овом реви та ли за ци јом бити пре ва зи ђе но, 
исти че Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џаку ла

Тихо мир Стја ко вић

Оби ла зак радо ва

При во де се кра ју радо ви на путу ИригМара дик
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ПОЉОПРИВРЕДА

Директна помоћ пољопривредницима

Чла но ви Општин ског већа су, на сед
ни ци одр жа ној поло ви ном авгу ста, дали 
сагла сност на изве штај о спро ве де ним 
мера ма суб вен ци о ни са ња актив них 
пољо при вред них газдин ста ва са тери
то ри је рум ске општи не за набав ку 
репро ма те ри ја ла. Овај изве штај је сачи
ни ла Коми си ја за доде лу под сти цај них 
сред ста ва у пољо при вре ди коју је обра
зо ва ло Општин ско веће, а чији је пред
сед ник био Бран ко Шијач ки. Чла но ви 
Коми си је су, поред кон сти ту тив не, одр
жа ли још 15 рад них сед ни ца на који ма 
су раз ма тра ли под не те при ја ве, врши ли 
кон тро лу и оце њи ва ли при сти гле при ја
ве.

Нарав но, пре тога је донет пра вил ник 
за суб вен ци о ни са ње актив них пољо
при вред них газдин ста ва и пред лог за 
јав ни позив заин те ре со ва ни ма који је 
касни је и обја вљен.

У току тра ја ња јав ног пози ва под не то 
је 1.178 при ја ва, од тога је доне то 1.146 
реше ња на при ја ве које испу ња ва ју 
усло ве за доби ја ње сред ста ва. 

За овај вид помо ћи је утро ше но укуп
но 34.364.365 дина ра. 

– Мера је јако добро про шла и било је 
вели ко инте ре со ва ње за њу. Поче ли 
смо са 15 мили о на а на кра ју завр ши ли 
са дупло већим изно сом, одно сно пре ко 
30 мили о на дина ра. Вели ки број пољо

У току тра ја ња јав ног пози ва под не то је 1.178 при ја ва, 
од тога је доне то 1.146 реше ња на при ја ве које испу ња
ва ју усло ве за доби ја ње сред ста ва. За овај вид помо ћи 
је утро ше но укуп но 34.364.365 дина ра

Биља на Попо вић Јова но вић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Одабране куће
које ће се прве рено ви ра ти

Одлу ка о одре ђи ва њу урба ни стич ке 
зоне у којој ће се врши ти бес по врат но 
суфи нан си ра ње актив но сти на инве сти
ци о ном одр жа ва њу и уна пре ђе њу свој
ста ва згра да на тери то ри ји Општи не 
Рума за теку ћу годи ну усво је на је на 
сед ни ци Општин ског већа која је одр жа
на 15. авгу ста.

Лока ци ја, која при па да Цен трал ној 

зони, која ће прва бити обу хва ће на овом 
одлу ком пред ви ђе на је пла ном гене рал
не регу ла ци је Рума и обу хва та згра де у 
град ској Глав ној ули ци број 137, број 139 
и број 174, као и згра ду у Желе знич кој 
ули ци број 1.

Овом одлу ком су пред ви ђе на и сред
ства у виси ни од 12 мили о на дина ра.

– Циљ нам је да сачу ва мо и уре ди мо 

цен трал ну град ску зону, а поред фаса да 
ће се ради ти и кро во ви, јер су они у заи
ста лошем ста њу. Локал на само у пра ва 
ће финан си ра ти до 95 про це на та те 
радо ве, а пре о ста ли износ ста на ри, 
иста кла је заме ни ца пред сед ни це 
Општи не Биља на Попо вић Јова но вић. 

Она је дода ла да је ово само поче так, 
јер ће се сред ства и убу ду ће издва ја ти 

Кућа Кри то вац
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при вред ни ка који су има ли актив но 
пољо при вред но газдин ство се јави ло и 
доби ли су сред ства у виси ни од 30.000 
дина ра. Виде ли смо да се доста њих 
јави ло и да им доста зна чио овај вид 
помо ћи, тако да ћемо гле да ти да са 
овом мером наста ви мо и наред не годи
не, каже Биља на Попо вић Јова но вић, 
заме ни ца пред сед ни це Општи не.

Већ ни ци су доне ли и реше ње о упо
тре би теку ће буџет ске резер ве у изно су 
од 3,6 мили о на дина ра, а сред ста ва су 
наме ње на за све месне зајед ни це и 
финан си ра ње радо ва на одр жа ва њу 
јав них повр ши на. 

За сва ку од 20 месних зајед ни ца биће 
издво је но по 180.000 дина ра за још три 
месе ца про ду жет ка ових радо ва. 

– Ми има мо људе који у МЗ воде рачу
на пре ко лета о коше њу гро ба ља, 
посеб но у сели ма, као и одр жа ва ње јав
них повр ши на. Како су јав ни радо ви у 
овој обла сти завр ше ни 8. авгу ста, нама 
је циљ да села буду чиста тако да ће се 
овим сред стви ма за још три месе ца 
про ду жи ти уго вор са тим људи ма, каже 
Биља на Попо вић Јова но вић.

С. Џаку ла

са жељом да се град и даље сре ђу је и 
сачу ва његов дух. Прва згра да је обје кат 
на углу ули ца Глав на и Желе знич ка, 
дакле на самој град ској рас кр сни ци, која 
је при па да ла поро ди ци Кри то вац о којој 
смо и ми писа ли у нашем фељ то ну о 
позна тим рум ским кућа ма и поро ди ца ма.

Под се ти мо, пре ове, доне та је и одлу
ка о бес по врат ном суфи нан си ра њу 
актив но сти на инве сти ци о ном одр жа ва
њу и уна пре ђе њу свој ста ва згра да на 
тери то ри ји Општи не Рума. Она је усво је
на на сед ни ци СО Рума и била је основ 
за доно ше ње ове нове, која пре ци зи ра 
зону у којој запо чи њу актив но сти на уре
ђе њу фаса да. 

Алек сан дра Ћирић, пред сед ни ца 
Општи не је тада под се ти ла да рани је 
није посто ја ла прак са уре ђе ња цен трал
ног град ског језгра где се нала зе и нај
леп ше гра ђан ске куће наста ле с кра ја 
19. века. 

 – Ми смо одлу чи ли да иза ђе мо у 
сусрет ста на ри ма стам бе них зајед ни ца и 
самим тим улеп ша мо наш град и очу
вамо наше кул тур но насле ђе тако што 
ћемо уло жи ти у рено вира ње фаса да 
стам бе них згра да и гра ђан ских кућа у 
град ском језгру. Нама је само у циљу да 
очу ва мо цен трал но град ско језгро, да и 
Рума доби је изглед какав заслу жу је, 
какав је нека да има ла, рекла је тада 
пред сед ни ца Ђирић.

На згра да ма које се нала зе на лока ци
ји одре ђе ној овом одлу ком врши ће се 
бес по врат но суфи нан си ра ње актив но
сти на инве сти ци о ном одр жа ва њу и уна
пре ђе њу свој ста ва згра да по спро ве де
ном јав ном пози ву. 

Посту пак јав ног пози ва спро во ди 
Коми си ја за избор про је ка та за бес по
врат но суфи нан си ра ње актив но сти 
инве сти ци о ног одр жа ва ња и уна пре ђе
ња свој ста ва згра да коју обра зу је 
ппредседник општи не. 

Јав ни позив је рас пи сан 15. авгу ста и 
тра је 21 дан, тако да је рок за под но ше
ње при ја ва 6. сеп тем бар. С. Џаку ла

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Сти гло 17 нових
кон теј не ра

Поло ви ном авгу ста у ЈП „Кому на лац“ 
је сти гло, како је и наја вљи ва но, 17 
нових кон теј не ра веће запре ми не, одно
сно од седам куб них мета ра, за које је 
била спро ве де на јав на набав ка.

Вред ност набав ке је била 2,6 мили о на 
дина ра без ПДВ, а сред ства еј обез бе ди
ла локал на само у пра ва. 

– Ови кон теј не ри ће бити рас по ре ђе
ни по сели ма, као допу на уз оне посто
је ће кон теј не ре који су већ на рас по ла га
њу жите љи ма. Под се ти ћу да је пре пар 
месе ци реа ли зо ва на набав ка кон теј не ра 
запре ми не од пет мета ра куб них који су 
поде ље ни по сели ма. У те кон теј не ре ће 
се одла га ти отпад, ми ћемо их одво зи
ти и вра ћа ти пра зне, каже Дра ган Панић, 
дирек тор ЈП „Кому на лац“ Рума.

При во де се кра ју и радо ви на пре то
вар ној ста ни ци која ће уско ро бити завр
ше на, јер се пошту је пла ни ра на дина ми
ка радо ва. 

– Када се она отво ри, сме ће ће се 
доно си ти у ову ста ни цу и пре то ва ра ти 
у аброл кон теј не ре и носи ти на Реги о
нал ну депо ни ју „СремМачва“, рекао је 
дирек тор Дра ган Панић.

С. Џаку ла

Дра ган Панић

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

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ 

У току пре се ље ње
у нови про стор

Пре се ље ње библи о теч ког фон да и 
наме шта ја Град ске библи о те ке „Ата на си
је Стој ко вић“ у нови про стор у згра ду 
бив шег Дома вој ске је у току и оче ку је се 
да се оно окон ча у првој поло ви ни сеп
тем бра. 

– Пре се ље ње је поче ло 21. јула, а пре 
тога смо ура ди ли и све при пре ме за овај 
вели ки посао. Наи ме, потреб но је пре ба
ци ти око 95.000 публи ка ци ја, поли це , 
ситан и кру пан инвен тар. О каквом се 
послу ради све до чи и пода так да је првог 
дана, када је пре се ље ње поче ло, пре не
то неко ли ко поли ца и око 5.000 књи га, 
каже дирек тор ове уста но ве Дамир Васи
ље вић Тоскић. 

Он исти че да ће Град ска библи о те ка у 
новом објек ту има ти гото во диу пло већи 

про стор што ће се сва ка ко одра зи ти и на 
буду ће актив но сти уста но ве, у сми слу да 
може бити знат но више раз ли чи тих, ква
ли тет них про гра ма. 

Дирек тор Дамир Васи ље вић Тоскић 
каже да је захва лан локал ној само у пра ви 
на подр шци у про це су пре се ље ња, као и 
јав ним пред у зе ћи ма „Кому на лац“ и 
„Водо вод“, рум ским спор ти сти ма, волон
те ри ма и нарав но запо сле ни ма у самој 
уста но ви, који су изу зет но анга жо ва ни у 
пре се ље њу фон да Град ске библи о те ке. 

Нарав но, сви чла но ви који код себе 
има ју неке књи ге за чита ње, чак и да их 
не вра те до почет ка рада у новом про сто
ру, неће им бити напла ћи ва не ника кве 
казне за кашње ње у вра ћа њу узе тих 
насло ва. С. Џаку ла

Пре се ље ње у току – помоћ мла дих кошар ка ша
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САН ДРА МАРИН КО ВИЋ ИЗ РУМЕ ЋЕ ЦЕО ОВО ГО ДИ ШЊИ РОД ПАРА ДАЈ ЗА
ПРЕ РА ДИ ТИ И ПРО ДА ТИ КАО КУВА НИ ИЛИ ТЕК ИСЦЕ ЂЕ НИ СОК

Скра ће на сезо на због суше
Ове годи не иако је било мало кише, пара дајз је добро родио. Онда када му је киша 

била нај по треб ни ја пада ви на је било тако да нас је то изву кло. Род је задо во ља ва ју
ћи, а ква ли тет је изу зет но добар што је негде и нај ва жни је како не бисмо има ли про
бле ма са пла сма ном, каже Сан дра Марин ко вић

Послед њих годи на у реги о
ну Сре ма зна чај не повр ши не 
зау зи ма и пара дајз. Гаји се 
како у пла сте ни ци ма тако и 
на отво ре ном пољу. Посто је 
дома ћин ства која се годи на
ма баве овом врстом про из
вод ње, а да би зао кру жи ли 
про из вод ни циклус мно ги су 
се одлу чи ли и на пре ра ду 
пара дај за. Јед но од таквих 
газдин ста ва је и газдин ство 
Сан дре Марин ко вић из Руме.

Ова Румљан ка која ради и 
као вас пи та чи ца у пред школ
ској уста но ви у Руми, сво је 
сло бод но вре ме про во ди 
про из во де ћи ква ли те тан 
пара дајз, који у овим месе ци
ма пре ра ђу је и про да га 
спрем ног за зиму. 

– Морам вам при зна ти да 
посао око про из вод ње пара
дај за није нима ло лак. Доста 
се ради јер прво мора мо да 
про из ве де мо раса ду у пла
сте ни ку. Она се касни је пики
ра и на кра ју изно си на отво
ре но поље. Свих ових прет
ход них годи на гаји мо пара
дајз искљу чи во на њиви и 
раса ђу је мо га на фоли ју. 
Само око тога има доста 
посла, а после тога дола зи и 
зашти та коју тре ба ура ди ти 
ква ли тет но и на вре ме, како 
би се обез бе дио ква ли тет, јер 
без ква ли тет не робе нема 
тржи шта, а онда ни зара де, 
каже Сан дра.

Пара дајз који сада про да је 
као све же исце ђе ни или кува
ни про из во ди на поро дич ном 
има њу у Риви ци, фру шко гор
ском селу које је позна то како 
по про из вод њи боста на и гро
жђа, тако и по про из вод њи 
пара дај за.

– Брат и ја зајед но про из во

ди мо пара дајз на поро дич
ном има њу, а ове годи не смо 
раса ди ли два јутра. Брат 
Бра ни слав је одго во ран за 
нај ве ћи део посла око про из
вод ње и тешко да бих успе ла 
без њего ве помо ћи. Под руч је 
Риви це је као богом дано за 
про из вод њу воћа, посеб но 
гро жђа, али и пара дајз вео ма 
добро успе ва. Једи но што је 
незгод но је што нема мо зали
ва ње на њиви па се узда мо у 
пада ви не. Ове годи не иако је 
било мало кише, пара дајз је 
добро родио. Онда када му је 
киша била нај по треб ни ја 
пада ви на је било тако да нас 
је то изву кло. Род је задо во
ља ва ју ћи, а ква ли тет је изу
зет но добар што је негде и 
нај ва жни је како не бисмо 
има ли про бле ма са пла сма

ном, дода је Сан дра Марин ко
вић.

Због недо стат ка пада ви на 
пара дајз је сазрео рани је, 
што зна чи да ће и сезо на 
рани је бити завр ше на. Било 
би добро када би у наред ном 
пери о ду поно во било кише, 
биљ ка би се реге не ри са ла па 
би рода било још.

– Ште та што ће ово го ди
шња сезо на брзо бити завр
ше на, јер висо ке тем пе ра ту ре 
послед њих неде ља дово де 
до бржег сазре ва ња пло да. 
Можда је зато ђ цена ових 
дана изу зет но добра за нас 
про из во ђа че јер је на пија ци 
пара дајз од 130 до 150 дина
ра за кило грам, каже Сан дра.

Он дода је да ће она цело ку
пан ово го ди шњи род пре ра
ди ти и про да ти као кува ни 

или тек исце ђе ни сок.
– Моја жеља је била да 

нешто више зара дим а то је 
било могу ће само пре ра дом. 
Зао кру жи ла сам један про из
вод ни циклус тако да сада 
пара дајз про да јем као тек 
исце ђе ни сок, или ску ван, 
спре ман за зиму. Цене су при
сту пач не. Цена тек исце ђе ног 
сока од пара дај за је 80 дина
ра за литар, док је кува ни 0,75 
лита ра 170 дина ра. Поред 
тога ради мо и услу жно цеђе
ње по 30 дина ра за литар, 
каже наша саго вор ни ца и 
дода је да је инте ре со ва ње 
вео ма вели ко што само потвр
ђу је чиње ни цу да ква ли тет 
има тржи ште, али и чиње ни цу 
да зара да може бити већа 
уко ли ко се не про да је само 
сиро ви на. З. Мар ко ви но вић

Сан дра Марин ко вић на њиви у Риви ци

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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КАР ЛО ВАЧ КА ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ОДР ЖА НА У МИТРО ВИ ЦИ

Ради о ни ца латин ског јези ка
Од 15. до 22. авгу ста је у Срем ској 

Митро ви ци реа ли зо ва на лет ња шко ла 
ста рих јези ка и кул ту ра, у орга ни за ци ји 
Кар ло вач ке гим на зи је. Уче ство ва ло је 
око четр де сет гим на зи ја ла ца, сту де на та 
и настав ни ка кла сич них јези ка из Срби
је и реги о на. Про грам лет ње шко ле је 
реа ли зо ван на латин ском јези ку, али су 
пола зни ци има ли при ли ку да поха ђа ју и 
библиј ски хебреј ски, стса ро сло вен ски и 
кла сич ни кине ски језик. 

Поред сва ко днев них актив но сти, мла
ди су има ли и музич ке сек ци је, драм ске 
сек ци је и вечер ња пре да ва ња о ста рим 
кул ту ра ма. 

– Увек смо у окви ру лет ње шко ле 
посе ћи ва ли Музеј Сре ма, Цар ску пала
ту и Лапи да ри јум. Нај за ни мљи ви ји буде 
час у Лапи да ри ју му, када се латин ски 
нази ви на сар ко фа зи ма и над гроб ним 
спо ме ни ци ма тума че на самом латин
ском јези ку. То је ново и неу о би ча је но, 
не само у Срби ји, већ и у реги о ну. Ми 
смо прва лет ња латин ска шко ла у реги
о ну, а од прет про шле годи не посто ји и у 
Хрват ској. Латин ске лет ње шко ле се 
одр жа ва ју у целој Евро пи већ више од 
20 годи на, а у њима се при ме њу је дру
га чи ја мето да уче ња јези ка, у одно су на 
шко лу. Уче сни ци дола зе из чита ве 
Срби је и из Маке до ни је, обја сни ла је 
Јеле на Рудо вић, настав ник кла сич них 
јези ка у Кар ло вач кој гим на зи ји.

Музеј Сре ма, као дома ћин мла ди ма 
који су заин те ре со ва ни за кла сич не 

јези ке, сва ке годи не се радо ода зо ве на 
позив да буде део лет ње шко ле.

– Ми увек пру жа мо руку и жели мо 
сарад њу са обра зов ним уста но ва ма и 
уста но ва ма кул ту ре. Нада мо се да је 
пола зни ци ма лет ње шко ле бора вак у 
нашем Лапи да ри ју му заба ван и поу чан, 
рекао је в. д. дирек то ра Музе ја Сре ма, 
Андри ја Попо вић. 

Да про грам буде разно вр стан, богат и 
инте ре сан тан, потру ди ли су се про фе
со ри Кар ло вач ке гим на зи је, струч ња ци 
из митро вач ког музе ја, као и про фе со ри 
Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду.

– Ђаке упу ћу је мо у латин ске нази ве 
као непо сред на све до чан ства рим ских 
ста ри на у Срби ји. На нат пи си ма човек, 
када то уме да учи ни, нај ра зли чи ти је 
аспек те антич ке циви ли за ци је. Они 

гово ре о живо ту, смр ти, ста нов ни штву, 
покре ти ма, кари је ра ма, вој ни ци ма, 
локал ним моћ ни ци ма, слу жбе ни ци ма... 
То је текст који су они оста ви ли иза 
себе. Ми иде мо од нат пи са до нат пи са, 
чита мо, тума чи мо и зала зи мо у дета ље, 
пип ка мо, ква си мо нат пи се, јер се то 
тако ради. Потом са неких нат пи са узи
ма мо и оти ске, на дебе лим хар ти ја ма, 
које може мо после поне ти као успо ме ну, 
обја снио је Војин Недељ ко вић, про фе
сор Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду.

За уче ни ке који су прет ход но награ ђе
ни на држав ном так ми че њу из латин ског 
и кла сич ног грч ког јези ка, лет ња шко ла 
је бес плат на, а за оста ле уче сни ке су 
тро шко ви суб вен ци о ни са ни од стра не 
општи не Срем ски Кар лов ци и Рота ри 
клу ба „Алма монс“. А. Плав шић

Проф. Војин Недељ ко вић са пола зни ци ма лет ње шко ле

БЕ О ЧИН

Дан ме сне за јед ни це Бе о чин се ла

У пе так, 19. ав гу ста, обе ле жен је Дан 
ме сне за јед ни це у Бе о чин се лу и цр кве
на сла ва Све тог Пре о бра же ња Го спод
њег. Обе ле жа ва ње је по че ло дан ра ни је, 
ве чер њом слу жбом у цр кви и по ла га њем 
ве на ца и цве ћа на спо ме ни ке па лим 
бор ци ма и жр тва ма Дру гог свет ског 
ра та. Све ча но сти је при су ство ва ла и 

пред сед ни ца Оп шти не Бе о чин, Би ља на 
Јан ко вић. И у пе так је ве ли ки број 
ме шта на при су ство вао ли тур ги ји у 
цр кви. 

– По мо ли ли смо се Бо гу за ме шта не 
се ла, али и за ме шта не це ле Оп шти не 
Бе о чин, у на ди да ће нам по да ри ти 
ми лост и здра вље, из ја ви ла је пред сед

ни ца Би ља на Јан ко вић.
Ло кал на са мо у пра ва је у прет ход ном 

пе ри о ду из дво ји ла зна чај на сред ства за 
об но ву хра мо ва на те ри то ри ји оп шти не, 
а са ула га њи ма ће на ста ви ти и у на ред
ном пе ри о ду.

А.П.
Фо то: Исмет Аде мов ски
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КАКО СУ СЕ МИТРОВ ЧА НИ УЧИ ЛИ ГРАД СКОМ ЖИВО ТУ? (9)

Мло ги у овом гра ду зида ју куће
и згра де а нема ју од овог
погла вар ства дозво ле

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

Про гла сом Град ског 
погла вар ства број 61 од 
11. децем бра  1881. годи
не пози ва ју се лица која су 
заин те ре со ва на да врше 
паље ње град ских лам пи 
(јав не град ске расве те) да 
се при ја ве код изве сног 
гра ђа ни на Косте Иса ко ви
ћа, при чему су потреб на и 
два мер ни ка, одно сно 
лица која ће изра чу на ва ти 
тач ну сат ни цу паље ња 
град ских лам пи.

„Тко лам пих град ских 
пале ње на себе узе ти 
хоће нека се јави код 
госпо ди на Косте Иса ко
ви ћа и то да потре бу је 
два мер ни ка који ће пале
ње изра чу на ти“

Про гла си број 64 и 70 од 
22. децем бра 1881. годи не 
при па да ју низу мно гих 
обја ва које све до че о 
добро уре ђе ним пита њи
ма кому нал не чисто ће и 
оба ве зе гра ђа на да под 
прет њом закон ских казни 
воде рачу на где одла жу 
отпад и ђубре, воде ћи 
рачу на да не зага ђу ју јав
ни про стор.

„Послед њи пут нај
стро жи је забра њу је се да 
се нитко није усу дио 
ђубре из авли је носи ти 
или ђубре макар какво код 
Цар ског мага ци на ни код 
бару та не цар ске, него 
може у ону дољу изме ђу 
мага ци на и гро бља наси
па ти. Ко се уфа ти да код 
мага ци на или код бару та
не ђубре вози хоће се без 

ика кве истра ге одма нов
ча ном гло бом казни ти. 
Тако ђер, забра њу је се 
ђубре изно си ти у обо ре 
на ске ли....“

„Да се у овом гра ду 
чисто ћа по ули ца ма сте
ћи може, опо ми њу се још 
посљед њи пут сви гра ђа
ни, да стро го сво јој мла
дје ши ни нало жи, да цеђ, 
поми је, прља ву и чисту 
воду не про си па ју по дво
ри шту, да иста вода на 
ули цу не исти че. Тко не 
би овој опо ме ни удо во
љио, биће стро го 
кажњен.

Про гла сом број 111 од 2. 
мар та 1882. годи не упо зо
ра ва ју се сви који у Митро
ви ци зида ју куће без 
дозво ле над ле жних вла
сти да се пре било какве 
изград ње мора обез бе ди
ти гра ђе вин ска дозво ла 

(као и данас)  јер у про тив
ном сле ди закон ска казна.

 „Почем мло ги у овом 
гра ду зида ју куће и згра де 
а нема ју од овог погла
вар ства дозво ле, то се 
све ко ли ки опо ми њу да 
који год како ву згра ду 
намје ра ва гра ди ти мора 
нај прие од овог погла вар
ства дозво лу исхо ди ти. У 
про тив ном слу ча ју биће 
по посто је ћим зако ни ма 
кажњен“

У про гла су  број 29 с 
почет ка 1882. годи не  
Град ско погла вар ство упо
зо ра ва лица која у гра ду 
Митро ви ци желе да кољу 
сто ку за про да ју на њихо
ву дужност да то  при ја ве 
лека ру.

„ Зад њи пут се опо ми
њу сви они који у овом 
гра ду мар ву на про да ју 
кољу, да не сми ју мар вин

че пре закла ти док госпо
ди ну лиеч ни ку не при ја ве. 
Тко се ува ти про ти ово му 
одре ђе њу иде, биће стро
го кажњен “

Про гла сом број 21 од 
15. новем бра 1881. годи не 
пози ва ју се сви пољо при
вред ни ци који су током 
1881. годи не има ли ште те 
у пољу да се обра те Град
ском погла вар ству ради 
накна де ште те.

„Сва ки онај који је ове 
годи не у пољу ште ту 
имо, нека се одмах код 
ово га погла вар ства при
ја ви за да се узмог не 
ште та од пла ће суба ша 
изми ри ти. Који пак до 
неде ље тј. 20. о.м не би 
се при ја вио, неће моћи 
више накна ду за ште ту 
потра жи ва ти, јер ће се 
тај дан пла ћа суба ша ма 
изда ти“.

Ко жели да пали град ску расве ту нека се јави....
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106 ГО ДИ НА ОД СМР ТИ ВЕ ЛИ КА НА 

Пе тар Ко чић про тив ве тре ња ча
У су рет го ди шњи ци смр ти Пе тра Ко чи ћа, а умро је 27. ав гу ста 1916. у ду шев ној бол

ни ци у Бе о гра ду, тре ба про ми сли ти ка ква је то срп ска гла ва би ла чи ја је из го во ре на 
ми сао би ла то ли ко опа сна, да су га при ја те љи мо ли ли да ћу ти

Да ли сте не ка да раз ми сли ли ко ли
ко је ви ђе них љу ди из на ше кул ту
ре и дру штва по те кло из Кра ји не, 

Бо сне, Хер це го ви не, Ли ке, При мор ја, 
Дал ма ци је са оне стра не Дри не, те 
ни кад не пре мо шће не ре ке? Мех мед
па ша Со ко ло вић, Си мо Ма та вуљ, Алек
са Шан тић, Ни ко ла Те сла, Јо ван Ду чић, 
Иво Ан дрић, Ра де Шер бе џи ја, Ру ђер 
Бо шко ви ћа, Ни ко ла Пле ћаш, то ли ко их 
је. То ме не где под се ћа на ре че ни цу из 
фил ма „Тре ћи чо век“ ка да Ор сон Велс 
ка же Џо зе фу Ко те ну: „Швај цар ска је 
има ла три ста го ди на ми ра, док је Ита
ла и ја има ла Бор џи је, па пе, ра то ве, тро
ва ња, сплет ке. Ита ли ја је из све га то га 
ство ри ла гра до ве, ар хи тет ку ру, ре не
сан су, а Швај цар ска сат са ку ка ви цом“. 
На жа лост, то је под руч је ко је је у ра то
ви ма нај ви ше про па ти ло, ко је су сва ко
ја ке си ле оку пи ра ле, око ко јих се ра то
ва ло и на пра гу 21. ве ка, али је на ше 
дру штво бо га то за све љу де из тих 
кра је ва. Ме ђу сви ма њи ма ко ји су нас 
кроз ве ко ве чи ни ли бо га ти ма на шао се 
и је дан Ја за вац пред су дом, је дан Сле
пи пут ник на бро ду лу да ка ка ко га је 
Ву ле Жу рић на звао у ТВ дра ми Го ра на 
Мар ко ви ћа  Пе тар Ко чић од Стри чи ћа 
са Ма ња че код Ба ње Лу ке. 

У су рет го ди шњи ци смр ти Пе тра 
Ко чи ћа, а умро је 27. ав гу ста 1916. у 
ду шев ној бол ни ци у Бе о гра ду, тре ба 
про ми сли ти ка ква је то срп ска гла ва 
би ла чи ја је из го во ре на ми сао би ла 
то ли ко опа сна, да су га при ја те љи 
мо ли ли да ћу ти. Из гле да да је ан та го ни
ста Пе тру Ко чи ћу би ло Ау стриј ско цар
ство, а да по бед ни ка не ма, јер ни ти се 
Пе тар пре дао Ау стри ји ни ти је она 
по пу сти ла ње му, а и Пе тар и Ау стри ја 
су не ста ли у две го ди не раз ли ке. Ипак, 
ко ли ко год да је Ау стри ја гло би ла и про
го ни ла Пе тра Ко чи ћа, ни су мо гли да 
су стиг ну оштру пи шче ву реч, про тив 
ко је ни ти је дан си стем не ма ре ше ња и 
от по ра. Ње го ва Ау стри ја је би ла и 
мо ти ва ци ја ње го вог ра да, али и Бен ја
мин Ка лај под ко јим ће се окли зну ти и 
Да вид Штр бац и Си ме ун Ђак, па да се 
ни је ње го ва сло бод на ми сао су сре ла са 
та ко ре пре сив ним ре жи мом, да ли 
би смо да нас има ли Пе тра Ко чи ћа, ко ји 
је за ма ло жи во та, све га че тр де се так 
го ди на оста вио мно го и учи нио ве ли ко 
за на род и је зик Бо сан ске Кра ји не и 
увео их у срп ски књи жев ни кор пус.

Пе тар Ко чић се ро дио у ме сту Стри
чи ћи, 29. ју на 1877. го ди не, у обла сти 
Зми ја ња, у по ро ди ци пра во слав ног све
ште ни ка. Са го ди ну да на сти че свог 
це ло жи вот ног не при ја те ља и са пут ни
ка, Ау стро у гар ску. Мај ка му је умр ла на 
по ро ђа ју, а отац се од жа ло сти за мо на
шио у ма на сти ру Го ми но ни ца. Пе тар је 

од ра стао по па три јар хал ним на че ли ма 
кра ји шких гор шта ка са ба бом и де дом. 
Отац га је по звао на шко ло ва ње у Го ми
о ни цу ка да му је би ло де сет го ди на, а 
ма на стир ско окру же ње ко је је би ло 
не го ва ло на ци о нал ну ро ман тич ну тра
ди ци ју до дат но је ути ца ло на ње го ва 
бу ду ћа ја ка на ци о нал на осе ћа ња, 
по ред од ра ста ња сна жном тра ди ци о
нал ном ок њу же њу Ср ба Кра ји шни ка. У 
то вре ме га Ау стро у гар ско цар сто и 
пр ви пут „на че пи ло“, ухап сив ши и осу
див ши му оца на се дам ме се ци ро би је 
под оп ту жбом да је од вра ћао се ља ке 
да од ла ска на до чек прин ца Ру дол фа. 
Оти шао је у Са ра је во да учи гим на зи ју 
и у по чет ку био ме ђу нај бо љим и нај
при мер ни јим ђа ци ма, а он да му се 
по ма ло и ма ло ви ше до пао да шак и дух 
ка фа не, а ка ко је ка фа на ме сто где се 
сва иде о ло ги ја пред са го вор ни ке ба ца 
на ка ри ра ну ма пу, ње го во школ ско вла
да ње је до ве де но у пи та ње. То би био 
ње гов дру ги не при ја тељ ски су срет са 
Ау стри јом, где ди рек тор Гим на зи је оба
ве шта ва зе маљ ску вла ду о по на ша њу 
уче ни ка пра во слав не ве ро и спо све сти, 
а по себ но о Ко чи ће вом слу ча ју, што на 
кра ју ре зул ти ра ње го вим из ба ци ва њем 
из шко ле. Од ла зи у Бе о град, а оцу 
пи ше да је та мо ви ше гла дан не го сит, 
где је че сто спа вао по пар ко ви ма и 
да ни ма гла до ва, но оцу пи ше да се 
ни ти јед ном ни је по сра мио, гла ву по вио 
или мо ља као, јер Ко чи ћи не мо ле за 
ми ло сти њу. У Бе о гра ду се пр ви пут оку

шао као пи сац, али је на и шао на не ра
зу ме ва ња Јан ка Ве се ли о но ви ћа, ко ји је 
ње го ву про зу оце нио као „пре ви ше 
ра па ву“. Сре ћом, од пе ра ни је од у стао.

Ка да од ла зи на сту ди је у Беч, Пе тар 
Ко чић се у ср цу свог не при ја те ља 
Ау стри је осе ћа по бе до но сно, та ко и 
де лу је. Ње го ва иде о ло ги ја се из о штра
ва, а књи жев ни рад до би ја пр ве пло до
ве. Го ди не 1902. му из ла зи пр ва збир ка 
при по ве да ка „С пла ни не и ис под пла ни
не“ а наш нај ве ћи књи жев ни кри ти чар 
Јо ван Скер ли ћа ка зу је да је то истин ски 
до бра књи га, све жа и ле па сли ка јед ног 
де ла на ше че сти те Бо сне, то пла и уз бу
ђе на пре ма жи во ту, и као та ква би ће 
дра га сва ко ме ко је про чи та. У Бе чу је 
Ко чић исту пао про тив иде је Хр ва та за 
при са је ди ње ње Бо сне, гла сно је устао 
про тив аграр не ре фор ме но вих вла сти, 
ко ји ни шта ни су про ме ни ли од до ба 
Осман ли ја, ка да су се ља ци пла ћа ли 
ку лук зва ни де се ти на у на ту ри, а са да 
пла ћа ју у нов цу. На кон же нид бе и жи во
та у Ско пљу, где је то ком слу жбо ва ња у 
му шкој гим на зи ји, пот ка чио срп ског кон
зу ла у том гра ду због ње го ве не спо соб
но сти и тра ља вог по ло жа ја Ср ба у 
Ма ће до ни ји. По сле ово га Ко чић се 
на ста нио у Са ра је ву, где је си ту а ци ја 
би ла по вољ ни ја по сле Ка ла је ве смр ти. 
За ла гао се за де мо кра ти за ци ју и сло бо
ду штам пе. По но во од ла зи из Са ра је ва 
у Ба ња Лу ку и по кре ће лист Отаџ би на, 
а бу ду ћи да су ау стриј ске вла сти мо три
ле на ње га, због тек ста у јед ном бро ју 
би ва осу ђен због увре де вла да ра, а 
то ком ње го вог там вно ва ња Ау стро у гар
ска вр ши анек си ју Бо сне и Хер це го ви
не. 

По из ла ску са ро би је, Ко чић по ста
је и по сла ник у Са бо ру, али као и 
ва зда опо зи ци ја сва кој вла сти. 

Кра јем 1912. го ди не, код Ко чи ћа се 
ја вља ју пр ви зна ци на ру ше ног ду шев
ног ста ња, па се пр во ле чи на Иван 
пла ни ни. Ста ње је до дат но по гор ша ла 
си но вље ва смрт од ту бер ку ло зе. Од ла
зи у Бе о град 1914. где је при мљен у 
ду шев ну бол ни цу, а ста ње на ци о нал ног 
пр ва ка у ми сли и ре чи од јек ну ло је сву
да где Ср ба има. По чи ње Пр ви свет ски 
рат и у бол ни цу до ла зе они ко ји се кри
ју од ин тер на ци је. Ње го во ста ње се 
по гор ша ва све ви ше и уми ре 1916. а 
по што се бол нич ка ка пе ла кре чи ла, 
те ло му је из ло же но у ку па ти лу. Био би 
са хра њен без ков че га, да је дан па ци
јент ко ји је уми слио ка ко је Бог ни је 
ис те сао сан дук, за шта је на гра ђен 
Ко чи ће вим ка пу том. Ба ња Лу ка му се 
оду жи ла одр жа ва њем Ко чи ће вог збо ра, 
а Ко чи ће је је дан од два чу ва ра шти та 
на гр бу Ба ње Лу ке.

Чи тан ка

Пе тар Ко чи ћ (фото: wikipedia)
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РАЗГОВОР СА ЗОРИ ЦОМ БРУН ЦЛИК

Пала је нека магич на
пра ши на на мене

Ја сама не волим израз аме рич ки сан, али нам Аме ри кан ци сни ма ју те бај ко ви те 
фил мо ве где ствар но кре неш одо здо па стиг неш на врх, е ја сам такво дете. Ја дола
зим из јед не врло сиро ма шне поро ди це и сва моја бра ћа су била тален то ва на и сви 
лепо пева ју, али ја сам веро ват но била без кишо бра на тада када је та пра ши на пала 
и онда је неко рекао – то си ти ...

Јед на од наших нај по зна ти
јих и нај ду го веч ни јих пева чи
ца народ не музи ке је сва ка ко 
Зори ца Брун цлик. Она је вла
сни ца број них хито ва и дуге 
успе шне кари је ре, а свој први 
кон церт у Руми одр жа ла је 12. 
авгу ста у окви ру Кул тур ног 
лета. То је била при ли ка за 
кра ћи интер вју на који је Зори
ца радо при ста ла. И током 
овог крат ког раз го во ра може 
се уочи ти њена вели ка пози
тив на енер ги ја и добро рас по
ло же ње.

М НОВИ НЕ: Доста се гово
ри о тој весе лој атмос фе ри 
и Вашем одлич ном кон так
ту са публи ком. Како до ње 
дола зи?

ЗОРИ ЦА БРУН ЦЛИК: Ја не 
пра вим раз ли ку међу публи
ком, мени је публи ка пот пу но 
бли ска и у Сре му, Бач кој или 
доле „јужна пру га“, где год, 
зато што музи ка спа ја све. 
Овде нико није дошао на кон
церт ко ме не воли, ко је луд 
да дође овде и да се доса ђу је 
ско ро два сата зато да би 
видео Зори цу Брун цлик, баш 
га бри га. Овде дола зе људи, 
омла ди на и деца који ме 
воле, и та енер ги ја коју ми 
шири мо и раз ме њу је мо, то је 
та интер ак ци ја која дово ди до 
те атмос фе ре коју сви дожи
вља ва ју када ја имам кон церт 
и коју при пи су ју мени, као 
неку пози тив ну енер ги ју. 
Међу тим, када вас неко гре је, 
па ви мора те да иси ја ва те.

Током кари је ре сте има ли 
број не и изу зет но вели ке 
хито ве. Како одлу чу је те 
које песме ћете пева ти на 
неком и кон цер ту?

– Про грам је исти сву да, 
нема раз ли ке кон церт ни про
грам је исти за ову годи ну. 
Пона вља мо кон церт на ТАШ
у, само мало скра ћен.Сада је 
то лак ше него рани је –дру
штве не мре же су неки репер 
где ви види те пре гле де поје
ди них песа ма. Зна те да ста
ди он, трг, отво рен про стор не 
трпи мно го сен ти мен тал них 

песа ма, неких бала да... Зато 
што су ту деца, мла ди или 
моја гене ра ци ја, али сви који 
су дошли, дошли су да се 
изђу ска ју, потро ше енер ги ју и 
оду рас те ре ће ни и срећ ни на 
спа ва ње.

То је тај неки репер кога се 
ми држи мо, али ако је нешто 
као Сава цен тар, ја сам се 
заже ле ла неког тако репер то
а ра, толи ко ми је жао што 
2030 мојих песа ма као што је 
„Све је љубав“, све те лепе 
песме не само бала де, него и 
народ не песме које тра же да 
се сед не у сто ли цу и ужи ва, 
без ђуска ња, мало је про сто
ра за такве кон цер те. Срећ на 
сам кад ми дође 2030.000 
људи, онда ви гле да те њима 
да удо во љи те, мада увек 
буде неко ко каже „а што 
нисте пева ли ову песму“ , али 

ми смо на то нави кли. Када 
бих пева ла све моје песме 
тре ба ло би да поч нем у девет 
уве че, па да негде у пет ују тро 
неко да доне се бурек, а ми да 
наста ви мо са песмом.

Дуга кари је ра је иза Вас. 
Успе шна, са број ним хито
ви ма, шта неког пева ча 
издво ји и учи ни зве здом, по 
чему одско чи од дру гих 
пева ча?

– Пра во да вам кажем, који 
год одго вор да вам дам биће 
глуп. Ту паме ти нема, нити 
неких памет них ана ли за. Мој 
неки закљу чак је ипак, с обзи
ром на иску ство, да прво 
мора неко одо зго да пошаље 
неку пра ши ну и баш на тебе 
да падне. То је први раз лог, 
да си ода бран. Потом да 
будеш на пра вом месту у пра

вом тре нут ку са пра вим 
људи ма. Да срет неш пра вог 
ком по зи то ра, срет неш пра ве 
људе који те неће зло у по тре
би ти и неће од тебе тра жи ти 
ништа дру го осим фор си ра ња 
да будеш попу ла ран. Гово рим 
о вре ме ну кад сам ја почи ња
ла, а пра во место је да дође
те где публи ка воли то, да вас 
озбиљ но слу ша, запам ти. Ја 
сам веро ват но на вре ме схва
ти ла и да је бренд све, па и 
поја ва, то што сам се ја пре 
30 годи на офар ба ла у ову 
боју косе, прво је наи шло на 
згра жа ва ње, па чуђе ње, али 
су углав ном, сви при ча ли, 
нико није био рав но ду шан, 
чак ни мој муж. Сви су има ли 
нешто да при ди ку ју, али сам 
ја напра ви ла од себе бренд. 
Ви кад погле да те у мору 
људи, ви зна те да је то Зори
ца Брун цлик. Сад је то кре ну
ло, узи ма и у Евро пи маха, не 
само овде нешто и ви мора те, 
што би рекао народ „да погу
ра те“. То би у нај кра ће било, 
да ли сам ја успе ла у томе  
јесам. Ја сама не волим тај 
израз аме рич ки сан, али нам 
Аме ри кан ци сни ма ју те бај ко
ви те фил мо ве где ствар но 
кре неш одо здо па стиг неш на 
врх, е ја сам такво дете. Ја 
дола зим из јед не врло сиро
ма шне поро ди це и сва моја 
бра ћа су била тален то ва на и 
сви лепо пева ју, али ја сам 
веро ват но била без кишо бра
на тада када је та пра ши на 
пала и онда је неко рекао то 
си ти. Имам тог анђе ла чува
ра који кад ја хоћу да пото
нем, он ме диже, кад се мно го 
диг нем он каже  спу сти се. 
Има ла сам сре ће у све му у 
живо ту, а немам неке вели ке 
прох те ве. Моји живот ни прох
те ви су били да ми је живот ни 
парт нер неко ко уме да ме 
пра ти и ко уме да ме подр жа
ва, кога ја могу да пра тим и да 
буде нај бо љи. И то имам. И 
када све то спо ји те што сам 
рекла и још мало зачи ни те са 
нечим, доби је те Зори цу Брун
цлик.

С. Џаку ла

Зори ца Брун цлик

M NOVINE :
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ЗАПО ЧЕО ЈЕ АМБИ ЦИ О ЗАН ПРО ЈЕ КАТ СПА СА ВА ЊА КУПИ НИ КА

Послед ња пре сто ни ца
срп ских деспо та

Купи ник, послед ња пре сто ни ца срп ских 
деспо та, конач но ће поста ти тури стич ка 
атрак ци ја Срби је! Ини ци ја ти вом струч ња
ка запо чео је амби ци о зан про је кат спа са
ва ња Купи ни ка, од кога су оста ли само 
беде ми зара сли у коров!

Мада је сред ње ве ков на твр ђа ва Купи
ник, исто риј ски бисер Сре ма, кате го ри сан 
као непо крет но кул тур но добро од изу зет
ног зна ча ја и под зашти том је држа ве, о 
њему веко ви ма нико не води рачу на. 

Нала зи се у југо и сточ ном делу Обед ске 
баре неда ле ко од села Купи но ва, на 
малом остр ву окру жен мочва ром, због 
чега је у про шло сти имао изу зе тан 
одбрам бе но  стра те гиј ски поло жај.

Уме сто тури стич ке атрак ци је деце ниј
ском небри гом над ле жних зара стао је у 
коров и расти ње, које крче наши и стра ни 
сту ден ти архе о ло ги је уче сни ци Међу на
род них волон тер ских кам по ва, не могав
ши да се начу де зашто ово исто риј ско 
бла го про па да!

– Исто риј ски зна чај овог места је непро
це њив, јер је након пада Сме де ре ва 1459. 
годи не упра во Куп ник наред них седам 
деце ни ја био не само рези ден ци ја, већ и 
пре сто ни ца срп ских деспо та и цен тар 
срп ства, око кога се оку пља ло плем ство, 
све штен ство и народ чува ју ћи иден ти тет 
и тра ди ци ју. Уме сто изре ке пет до 12 ми 
струч ња ци упо зо ра ва мо да је чети ри до 
12 ука зу ју ћи да озбиљ ност ситу а ци је и 
алар мант ност да се конач но покре ну 
темељ на архе о ло шка истра жи ва ња овог 
све тог места, нагла ша ва архе о лог Петар 
Одо ба шић из Аген ци је за раз вој Општи не 
Пећин ци и пред сед ник Удру же ња „Зеле ни 
поглед“.

Ста ри град Купи ник први пут поми ње 
се у две пове ље угар ског кра ља Жиг мун
да из 14. века и то као угар ско кра љев ско 
утвр ђе ње.

 Од почет ка 15. века поста је рези ден ци
ја срп ских деспо та у коме су сто ло ва ли 
деспо ти Сте фан Лаза ре вић, Ђурађ Бран
ко вић, Вук Гргу ре вић, у наро ду позна ти ји 
као Змај Огње ни Вук, Ђор ђе и Јован 
Бран ко вић са њихо вом мај ком Анге ли
ном. 

Као послед њи госпо да ри Купи но ва, 
кога је у вели ком вој ном похо ду на Бео
град 1521. годи не осво јио Сулеј ман Вели
чан стве ни, поми њу се удо ви ца Јова на 
Бран ко ви ћа Јеле на и њен син деспот 
Сте фан Бери сла вић.

– Не зна се тач но вре ме изград ње 
Купи ни ка, који није био пре ве лик. Твр ђа
ва је непра вил не четво ро у га о не осно ве 
димен зи ја 57x52 метра и пред ста вља 
тако зва ни „воде ни град“. Гра ђен је од 
ломље ног каме на обло же ног опе ком, са 
масив ним беде ми ма око којих је про ко пан 
ров дубок три метра. Твр ђа ва је про ла зи
ла кроз две фазе град ње, од јед но став ног 
угар ског утвр ђе ња до утвр ђе ња срп ске 
вла сте ле са топов ским кула ма и добро 
обез бе ђе ном капи јом са покрет ним 
мостом, обја шња ва Биља на Лучић, архе
о ло шки ња Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре у Срем ској Митро ви ци.

Поред ста рог гра да Куп ни ка са исто риј
ског и кул тур ног ста но ви шта вео ма су 
важни и обли жња црква Све тог Луке и 
мана стир Обед или црква Мај ке Анге ли
не, који чине кул тур ну цели ну.

Зани мљи во је да су све чети ри куле 

Купи ни ка раз ли чи тог обли ка  кру жног, 
осмо у га о ног, шесто у га о ног и ква драт ног. 
За ту поја ву посто је два обја шње ња: да 
су тако пра вље не због одбра не од раз ли
чи те врсте тада шњег нао ру жа ња, а дру го 
је роман тич ни је, да је сва ка кула у Купи
ни ку била вер на копи ја неке од кула из 
срп ских пре сто ни ца Бео гра да и Сме де ре
ва.

У насто ја њу да осве тли овај недо вољ
но познат део срп ске исто ри је и у циљу 
очу ва ња кул тур не башти не струч ни тим 
Зави чај ног музе ја у Руми у сарад њи са 
Аген ци јом за раз вој Општи не Пећин ци и 
Вој ним музе јом у Бео гра ду орга ни зо ва ли 
су путу ју ћу Исто риј ску изло жбу „Купи ник 
 послед ња пре сто ни ца срп ских деспо та“ 
која је иза зва ла вели ко инте ре со ва ње у 
Срби ји.

У окви ру изло жбе при ка за на је и 3Д 
ани ма ци ја сред ње ве ков ног Купи ни ка.

Музеј Вој во ди не је са САНУ покре нуо 
про је кат спа са ва ња Купи ни ка за шта од 
Мини стар ству кул ту ре тре ба да се обез
бе де сред ства за архе о ло шка и исто ри о
граф ска истра жи ва ња.

Нар ци са Божић
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ФЕЉ ТОН: СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (16) ЈЕ ЛЕ НА (ЈЕ ФИ МИ ЈА), ЖЕ НА ДЕ СПО ТА УГЉЕ ШЕ МРЊАВ ЧЕ ВИ ЋА

Де спо ти ца и пр ва
срп ска пе сни ки ња

Пише: др Сне жа на Булат

Кћи ће са ра Во јихне, би ла 
је Је ле на, у мо на штву 
на зва на Је фи ми ја. Ву ки

ће вић ве ли да je „ку ћа ве ли ког 
вла сте ли на би ла виђeна и 
зна ме ни та. То до ка зу је обра
зо ва ност, вас пи та ње и спре
ма го спо ђе Је фи ми је, ко је је 
до би ла код оца сво је га. Ке сар 
се по ста рао да му кћер зна не 
са мо чи та ти и пи са ти, већ да 
се раз би ра у мно гим по сло ви
ма и зна њи ма. Је фи ми ја као 
дје вој ка у нај ра ни јој мла до
сти, вас пи та ла се она ко ка ко 
се вас пи та ва ху ви зан тиј ске 
дjевојке [...] Та ле по та мо жда 
је про дира ла и кроз сте не 
вла сте лин ског зам ка, па је 
по шла ли је том по сви је ту. За 
њу је мо гао чу ти мно ги ви тез, 
мно ги ју нак, мно ги вла сте
лин“. Та ко је за ле пу де вој ку 
чуо и де спот Угље ша Мр њав
че вић, те је од мах и за тра жио 
ње ну ру ку.

На кон рас па да Ду ша но ве 
тво ре ви не, Ву ка шин се про
гла сио за кра ља, кра јем 1365. 
го ди не. Ћо ро вић ка же да је 
„ње гов при мер де ло вао за ра
зно и иза звао прох те ве и свих 
дру гих; од 1365. Ср би ја, и 
по ред очи глед не опа сно сти 
од Ту ра ка по чи ње да се ра си
па. Ву ка шин је ску пио под 
сво јом вла шћу углав ном Ста
ру Ср би ју и се вер ну и за пад ну 
Ма ке до ни ју, с гра до ви ма При
зре ном, Ско пљем, При ле пом 
и Охри дом. Он сам ка зу је, да 
је ‘го спо дин зе мљи срп ској и 
грч ком и за пад ним стра нам’. 
У сво јим по ве ља ма он ниг де 
не по ми ње свој од нос пре ма 
ца ру, а у це лом свом ра ду он 
се по на ша као пот пу но са мо
ста лан вла да лац. Ње гов брат 
Угље ша про гла ша ва се 
де спо том у обла сти грч ке 
Ма ће до ни је, ко ја је по чи ња ла 
ис под При ле па и об у хва та ла 
сер ску област“. 

Је ле на и Угље ша, да кле, 
по ста ли су вла да ри јед ног 
де ла Ду ша но вог цар ства. 
Жи ве ли су у Се ру на дво ру и 
ужи ва ли у бла го де ти ма бра
ка. Не ду го за тим, Је ле на је 
по да ри ла Угље ши си на. 
Ме ђу тим, ње на сре ћа, би ла је 
крат ког ве ка. Пр ви жи вот ни 
уда рац, до жи ве ла је Је ле на 

на кон из не над не смр ти свог 
си на. Си ро то де те, са хра ње
но је у Хи лан да ру ко ји су 
по ди гли пре ци пре сту па сво
јих ра ди. Ка ко же на ма ни је 
до пу ште но да кро че на тло 
Све те го ре, Је ле на ни ка да 
ни је по се ти ла гроб сво га 
си на. По ка за тељ ње не не из
мер не жа ло сти је сте за пис са 
ико ни це. Ико ни цу ће мај ка 
по сла ти у Хи лан дар, у ко ме 
се и дан да нас на ла зи. Ка па
ле су су зе на хар ти ју, а Је ле на 
је пи са ла Ту гу за мла ден цем 
Угље шом: „Ма ле ико не, но 
ве ли ки дар, ко је има ју пре све
тли лик Вла ди чин и пре чи сте 
Бо го ма те ре, што их ве ли ки и 
све ти муж да ро ва мла дом 
мла ден цу Угље ши Де спо то
ви ћу ко је га нео сквр ње но мла
ђах ног пре ста ви ше у веч не 
оби те љи, а те ло се пре да де 
гро бу, ко ји из де ла ше пра о ци 
због пре сту пље ња. Удо сто ји, 
Вла ди ко Хри сте, и ти, пре чи
ста Бо го ма ти, ме не јад ну да 
сваг да бри гу јем о од ла ску 
ду ше мо је, што угле дах на 
ро ди те љи ма ми и на ро ђе ном 
од ме не мла ден цу, за ким 
жа лост не пре ста но го ри у 
ср цу мо ме, при ро дом ма тер
њом по бе ђи ва на“.

У свом жи во ту, де спо ти ца 
ће се су о чи ти са но вим уда ри
ма. Је ле на ће на кон оче ве и 
си но вље ве смр ти, из гу би ти и 
свог су пру га. Де спот Угље ша 
ги не на Ма ри ци за јед но с кра
љем Ву ка ши ном. Њи хо ва 
те ла ни ка да ни су про на ђе на. 
Срп ски ле то пи сци при ка зу ју 
овај до га ђај као бож ју ка зну 
због огре ше ња бра ће Мр њав
че вић пре ма ца ру Уро шу. 
Ка ко ис ти че Ра дој чић, „по сле 
не пу на два ме се ца Је ле на 
оста је и без де спо то ви не. 
Угље ши ном др жа вом овла да
ли су Гр ци. Као мо на хи ња 
Је фи ми ја, она на ла зи уто чи
шта код кне за Ла за ра. Кне ги
њи Ми ли ци Је фи ми ја је би ла 
срод ни ца“. 

У из у зет но те шким тре ну
ци ма, Је фи ми ја је кне
ги њи би ла нај ве ћа 

по др шка. У те жњи да се спа
се мла ди Сте фан „за ко га су 
из ми шље не мно ге те шке 
кри ви це и из не ше не пред 
Ба ја зи та“, њих две ће по ћи у 
по се ту сул та ну. „А због ово га 
по ђе ца ру Ба ја зи ту са ма та 
бла го вер на го спо ђа (Ми ли
ца); има ла је са со бом ро ђа
ку сво ју, бив шу же ну де спо та 
Угље ше, а кћер не ко га ће са

ра. Ова у мно гим ре чи ма и 
ства ри ма бу ду ћи нај му дри ја, 
а ко ју је увек спо ми ња на 
(Ми ли ца) сма тра ла као не ки 
стуб и по моћ, на ро чи то у 
та квој ства ри ко ја се до го ди
ла“. Ка да је тре ба ло да се 
очи у очи су срет не са сул та
ном, Јеф ими ја је ка за ла: 
„Од ба ци сва ки страх, ка да 
нас (са мо) удо сто ји ше да га 
ви ди мо“.

Пре ма То ми ће вим ре чи ма, 
де ца кне ги ње Ми ли це и кне за 
Ла за ра, сте кла су од лич но 
обра зо ва ње, за хва љу ју ћи 
мо на хи њи Је фи ми ји. 
Oбразована и му дра мо на хи
ња, има ла је и из ра жен дар за 
пи са ње. То мин на гла ша ва да 
се „ова књи жев ни ца ве ро ват
но фор ми ра ла под ути ца јем 
Је ле не, удо ви це ца ра Уро ша, 
по зна те по сво јој књи го љу би
во сти. Је фи ми ји на де ла по ка
зу ју не са мо за ви дан ни во 
књи жев не кул ту ре, вла да ње 
од ре ђе ним жан ро ви ма и 
стил ску из ни јан си ра ност, већ 
и из ра жај ност и емо тив ност, 
на ро чи то при сут ну у По хва ли 
кне зу Ла за ру“. 

Ду бо ко по што ва ње и 
за хвал ност ко ју је осе ћа ла 
пре ма кне зу Ла за ру на ве шће 

Ко ли ко је би ла во ље на и по што ва на од стра не  Ла за ре ве 
де це, по твр ђу ју и ре чи де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, ко ји 
де спо ти цу ки ра Јев прак си ју, же ну из ко је је иси ја ва ла 
до бро та, на зи ва сво јом мај ком

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

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

је доделио средства.

Је фи ми ју да из ве зе По хва лу. 
Ње на По хва ла на ста ла је 
не по сред но пред бит ку код 
Ан го ре 1402. Же ле ћи да 
ис так не Ла за ре ву хра брост и 
по жр тво ва ност, Је фи ми ја је 
пи са ла: „У кра со та ма ово га 
све та вас пи тао си се од мла
до сти сво је о но ви му че ни че 
кне же Ла за ре, и креп ка ру ка 
Го спод ња ме ђу свом зе маљ
ском го спо дом креп ког и слав
ног по ка за те. Го спод ство вао 
си зе мљом ота ча ства ти и у 
свим до бро та ма уз ве се лио си 
уру че не ти хри шћа не и му жа
стве ним ср цем и же љом 
по бо жно сти иза шао си на 
зми ју и не при ја те ља бо жан
стве них цр ка ва, ра су див ши 
да је не ис тр пљи во за ср це 
тво је да гле да хри шћа не ота
ча ства ти овла да не Изма ил
ћа ни ма, не би ли ка ко ово 
по сти гао: да оста виш про па
дљи ву ви со ту зе маљ ског 
го спод ства и да се оба гриш 
кр вљу сво јом и сје ди ниш са 
вој ни ци ма не бе ско га ца ра [...] 
Но ни си та ко ти, о ми ли мој 
го спо ди не и све ти му че ни че, 
био ма ло да ран у про па дљи
вом и ма ло веч ном, ко ли ко 
ви ше у не про ла зном и ве ли
ком, што при мио је си од Бо га, 
јер те ле сно стра ну ме не у 
ту ђи ни ис хра њи вао је си из о
бил но, те са да те мо лим обо
је: да ме ис хра ниш и да ути
шаш бу ру љу ту ду ше и те ла 
мо је га. Је фи ми ја усрд но при
но си ово те би све ти“.

Не по сто је по у зда ни по да ци 
ко ји ка зу ју ка да је мо на хи ња 
Је фи ми ја пре ми ну ла. По зна

то је да је при ми ла ве ли ку 
схи му и про ме ни ла име у Јев
прак си ја. У ве ли кој схи ми, нај
ве ро ват ни је ни је ду го жи ве ла. 
Са хра ње на је у ма на сти ру 
Љу бо сти ња, за ду жби ни кне
ги ње Ми ли це. 

Иако је де ло ва ло да ће 
се жи вот де спо ти це 
Је ле не Мр њав че вић 

пре тво ри ти у пра ву тра ге ди ју, 
она је сво ју сре ћу и мир про
на шла на дво ру кне за Ла за ра 
и кне ги ње Ми ли це. Ко ли ко је 
би ла во ље на и по што ва на од 
стра не Ла за ре ве де це, по твр
ђу ју и ре чи де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа, ко ји де спо ти цу 
ки ра Јев прак си ју, же ну из ко је 
је иси ја ва ла до бро та, на зи ва 
сво јом мај ком. У по ве љи из 
1404/5 го ди не де спот Сте фан 
Ла за ре вић ка зу је: „И ка ко спо
ме ну цар ству ми го спо ђа и 
мај ка ми де спо ти ца ки ра Јев
прак си ја, тра же ћи од цар ства 
ми да при ло жи, сво је ра ди 
ду ше, се ло не ко до му пре чи
сте Бо го ма те ре, оби те љи 
цар ско га и ве ли ко га ма на сти
ра Хи лан да ра, ко ји ле жи у 
Све тој Го ри Ато на, и ви дев 
цар ство ми ње ну бла гу же љу 
за сво ју ду шу, са ве ћах са 
го спо ђом и мај ком ми ки ра 
Јев ге ни јом и са вла сте лом 
цар ства ми да се не пре зру 
ње не мол бе, но шта пи ше са 
ра до шћу и уср ђем ис пу не, 
због ње не ве ли ке љу ба ви и 
уср ђа ка на ма“. 

У сле де ћем бро ју:
Је ле на Бал шић, же на

Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа 
Бал ши ћа

Ма на стир Љу бо сти ња у ком је Је фи ми ја са хра ње на

НЕСВА КИ ДА ШЊА ЗИМ НИ ЦА

Џем од зови них 
боби ца

Зова је отров на у све жем обли ку и зато 
мора тер мич ки да се обра ди. Тре ба је 
добро опра ти да би се изба ци ле нечи сто
ће од гран чи ца а затим се ста вља на кува
ње. Кува се око 2 – 3 сата. Ако жели те желе 
онда је паси ра те, ако жели те сок исто 
паси ра те, а ако хоће те кла сич ни џем само 
дода те шећер по жељи и мало лиму но вог 
сока и то је то, каже Мари на Жива но вић  

Вре ме је при пре ме зим ни
це, а поред стан дард ног кува
ња пара дај за и спре ма ње 
џема од кај си је, мно ги не зна
ју да могу ову слат ку зим ни цу 
спре ми ти и од боби ца зове. 

Боби це зове сазре ва ју 
поло ви ном лета и ште та је не 
иско ри сти ти оно што нам при
ро да пру жа. Мари на Жива но
вић из Нових Бано ва ца их 
редов но бере те спре ма од 
њих уку сне слат ке посла сти

це, џем или желе. Сама при
пре ма зах те ва доста посла, 
јер сва ку боби цу тре ба ски ну
ти са гра не, про ве ри ти да ли 
је здра ва и добро опра ти пре 
кува ња.

– Зова је отров на у све жем 
обли ку и зато мора тер мич ки 
да се обра ди. Тре ба је добро 
опра ти да би се изба ци ле 
нечи сто ће од гран чи ца а 
затим се ста вља на кува ње. 
Кува се око 2 – 3 сата. Ако 
жели те желе онда је паси ра
те, ако жели те сок исто паси
ра те, а ако хоће те кла сич ни 
џем само дода те шећер по 
жељи и мало лиму но вог сока 
и то је то, каже Мари на.  

Боби це су лага не, те је 
потреб на је вели ка коли чи на 

а од њих се може пра ви ти и 
раки ја, чији литар кошта око 
80 евра, обја сни ла је наша 
саго вор ни ца ина че пред сед
ни ца Удру же ња гра ђа на 
„Волим Банов це“. 

Од зове се може иско ри сти
ти све, јер је изу зет но леко ви
та биљ ка, која нала зи сво ју 
при ме ну и у фар ма це ут ској 
инду стри ји. Мари на је о коре 
њеног ста бла и сама пра ви ла 
кре му за пете а зна мо да је 

сок од њених цве то ва један 
од оми ље них напи та ка.

– Цве то ви зове могу да се 
поху ју и слу же као слат киш, 
може се пра ви ти сок и ликер. 
Од боби ца већ поме ну ти џем, 
тако ђе пре лив за месо као 
кечап. Пло до ви зове су богом 
дани. Зова је добра и за фар
ба ње при род них тка ни на, 
обја шња ва наша саго вор ни
ца. 

Зова је при род ни пре чи
шћи вач вазду ха. Ску пља 
тешке мета ле и зато је савет 
да се не уби ра ју цве то ви и 
пло до ви са грмо ва који су 
налаз поред пута, већ на 
поља на ма где нема сао бра
ћа ја. 

Зден ка Кожик

Мари на Жива но вић



22 24. AVGUST 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

„ДАНИ ИНЂИ ЈЕ“
У ПРИ ЈЕ ДО РУ

Брат ски одно си
два гра да

Од 19. до 21. авгу ста у При је до ру 
одр жа ни су „Дани Инђи је“. Поме ну та 
мани фе ста ци ја у тра ја њу од три дана 
реа ли зо ва на је у скло пу раз ви ја ња 
брат ских одно са два гра да, пред сто је
ћег викен да одр жа ће се мани фе ста ци
ја дани Инђи је у При је до ру, иста кли су 
пред став ни ци Тури стич ке орга ни за ци
је општи не Инђи ја. Гра ђа ни При је до ра 
има ли су при ли ку да се упо зна ју са 
тури стич ком, кул тур ном, гастро и вин
ском пону дом општи не Инђи ја. Изме ђу 
оста лог, у био ско пу „Коза ра“ орга ни
зо ва на је про јек ци ја фил ма „Лихвар“, 
сни мље ног у Инђи ји а при сут ни ма су 
се про ду цент фил ма Аљо ша Ћера
нић и глумaц Зла тан Видо вић. Тако ђе, 
позна ти стрит арт умет ник из Инђи је 
Дејан Ива но вић Вупер запо че ће осли
ка ва ње мура ла који је ујед но и поклон 
Инђи је При је до ру. Током три дана 
мани фе ста ци је орга ни зо ва но је при
вред но  тури стич ко пред ста вља ње 
Инђи је у пар ку код Дирек ци је „Арце
лор Мира ла“, а соме ли јер Вук Вуле тић 
одр жао је вин ску ради о ни цу.

Кра јем маја ове годи не деле га ци ја 
гра да При је до ра бора ви ла је неко ли ко 
дана у општи ни Инђи ја када је, изме
ђу оста лог, одр жан саста нак у згра ди 
општи не Инђи ја а на којем је било 
речи о даљој сарад њи два брат ска 
гра да. Пове ља о бра ти мље њу општи
не Инђи ја и При је до ра, пот пи са на је 
у мар ту про шле годи не а од тада до 
данас реа ли зо ван је низ актив но сти. 
Пот пи сан је и Спо ра зум о сарад њи 
две тури стич ке орга ни за ци је а почет
ком теку ће годи не инђиј ски ђаци 
основ них шко ла бора ви ли су у При
је до ру. Током поме ну те, више днев не 
посе те деле га ци је из При је до ра, ста
нов ни ци ма Инђи је омо гу ће но је да 
упо зна ју тури стич ку, кул тур ну и гастро 
пону ду босан скохер це го вач ког гра да 
у Келт ском селу у окви ру дога ђа ја који 
је сим бо лич но назван „Упо знај мо При
је дор у Инђи ји“.

М. Ђ.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Там бу ра шко вече
Там бу ра шко вече „Од беге ша до при

ма“ одр жа но је у поне де љак 15. авгу ста 
на Жит ном тргу у Срем ској Митро ви ци. 
Уче ство ва ле су там бу ра шке бан де „Да 
не умре там бу ра“ из Шаши на ца, „Још 
литар један“ из Срем ске Митро ви це, 
„Срем ска бан да“, тако ђе из Митро ви це 
као и „Ста ра Про ме на да“. Насту пи ли су 
и гости из Ђако ва у Хрват ској, са нази
вом бен да „Тена“. Ово вече одр жа ва се 
тра ди ци о нал но након „Срем фолк 
феста“, у част Милен ку Боби ћу. Као и 
рани јих годи на, Жит ни трг је био пун 
љуби те ља там бу ра ша.

А. П.

ПЕСНИ КИ ЊА ЖЕЉ КА АВРИЋ НА КЊИ ЖЕВ НОЈ
МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ 29. ДАНИ ПРЕ О БРА ЖЕ ЊА СРБА
У РУМУ НИ ЈИ

Капи ја пое зи је

Жељ ка Аврић, срем ско ми тро вач ка 
песни ки ња, уче ство ва ла је на међу на
род ној духов но  књи жев ној мани фе ста
ци ји 29. Дани Пре о бра же ња Срба у 
Руму ни ји, од 17. до 19. авгу ста, на позив 
орга ни за то ра, Саве за Срба у Руму ни ји. 

Покро ви те љи мани фе ста ци је били су 
Гене рал ни кон зу лат Репу бли ке Срби је у 
Руму ни ји и Департ ман за међу ет нич ке 
одно се при вла ди Руму ни је, а циљ него
ва ње срп ског јези ка и очу ва ње савре ме
ног срп ског књи жев ног изра за у расе ја
њу.

Уз уче шће књи жев ни ка из Срби је, 
Репу бли ке Срп ске, Хрват ске, Фран цу
ске, Немач ке и Чешке, затим пред став
ни ка Мати це срп ске – пред сед ни ка Дра
га на Ста ни ћа, помоћ ни ка дирек то ра 
библи о те ке Миро сла ва Алек си ћа и 
секре та ра Мила на Мици ћа; Гој ка Божо
ви ћа, пред сед ни ка срп ског ПЕН клу ба и 

дирек то ра изда вач ке куће „Архи пе лаг“; 
пред став ни ка Срп ске пра во слав не 
цркве и Саве за Срба у Руму ни ји, мани
фе ста ци ја је све ча но отво ре на у Гене
рал ном кон зу ла ту у Теми шва ру, уз обра
ћа ње кон зу ла Мари је Шошић, орга ни за
то ра и поча сног пред сед ни ка Саве за 
Срба у Руму ни ји Сла во ми ра Гво зде но
ви ћа и Нико ле Вуј чи ћа, добит ни ка Вели
ке базја шке пове ље која му је сутра дан 
уру че на у мана сти ру Базјаш.  

У окви ру Дана Пре о бра же ња Срба у 
Руму ни ји, који су по зна ча ју и садр жа ју 
једин стве ни у дија спо ри и реги о ну, одр
жа не су књи жев не вече ри, изло жбе и 
окру гли сто на тему „Мати ца срп ска и 
Срби пре ча ни и у расе ја њу“. Сви про гра
ми  реа ли зо ва ни су у срп ским кул тур ним 
цен три ма у Теми шва ру, Базја шу и Бело
бре шки. 

М. Н.

Жељ ка Аврић на Дани ма Пре о бра же ња Срба у Руму ни ји

Учесници манифестације
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Ме та лац – Рад нич ки СМ 2:0; 
Тра јал – Зла ти бор (су би ли од и
гра ли у по не де љак); ОФК 
Вр шац – Но ви Сад 1921 2:0; 
Сло бо да – Рад 1:1; Гра фи чар – 
ИМТ 1:0; Ин ђи ја – Ма чва 3:0; 
Је дин ство – Же ле зни чар 0:2; 
Рад нич ки НБ – Ло зни ца 2:0.

Сом бор: Рад нич ки 1912 – 
Наф та гас 3:0; Ру ма: Пр ви Мај 
– Ди на мо 1945 1:1; Бе чеј: ОФК 
Бе чеј 1918 – Је дин ство 4:0; 
Ку ла: Хај дук 1912 – Омла ди нац 
0:0; Но ви Сад: Ка бел – Ти са 
3:1; Зре ња нин: Рад нич ки – 
ОФК Бач ка 0:0; Бе ле гиш: По ду
на вац – Тек сти лац 1:2; Шај каш: 
Бо рац – Ста ни шић 1920 3:0.

01. Бо рац 2 2 0 0 6:1 6
02. ОФК Бе чеј 2 2 0 0 5:0 6
03. Рад нич ки 2 2 0 0 5:1 6
04. Ка бел 2 1 1 0 3:1 4
05. Пр ви Мај 2 1 1 0 3:2 4
06. Тек сти лац 2 1 1 0 3:2 4
07. Хај дук 2 1 1 0 1:0 4
08. Је дин ство 2 1 0 1 4:5 3
09. Ди на мо 2 0 1 1 2:3 1
10. ОФК Бач ка 2 0 1 1 1:2 1
11. По ду на вац 2 0 1 1 1:2 1
12. Омла ди нац 2 0 1 1 0:1 1
13. Наф та гас 2 0 1 1 1:4 1
14. Рад нич ки 2 0 1 1 1:4 1
15. Ти са 2 0 0 2 2:6 0
16. Ста ни шић 2 0 0 2 0:4 0

Рад ник – Рад нич ки Ниш 1:3; 
ТСЦ – Мла дост ГАТ 3:0; Во ждо
вац – Ко лу ба ра (су би ли од и гра
ли у по не де љак); Но ви Па зар – 
На пре дак 2:1; Вој во ди на – Мла
дост 1:1; Ја вор Ма тис – Рад нич
ки 1923 0:1; Пар ти зан – Спар так 
ЖК (од ло же но); Чу ка рич ки – 
Цр ве на Зве зда (од ло же но).

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Сло бо да 2 2 0 0 7:1 6
02. Ин декс 2 2 0 0 5:0 6
03. Сло га (Т) 2 2 0 0 2:0 6
04. Је дин ство 2 1 1 0 7:1 4
05. Мла дост 2 1 1 0 4:1 4
06. Хај дук 2 1 1 0 3:1 4
07. Же ле знич. 2 1 0 1 5:3 3
08. Ду нав 2 1 0 1 2:2 3
09. Ве тер ник 2 1 0 1 2:5 3
10. Сло га (Е) 2 1 0 1 1:6 3
11. Радн. (Ш) 2 0 1 1 1:2 1
12. Радн. (НП) 2 0 1 1 0:1 1
13. До њи Срем 2 0 1 1 1:3 1
14. ГФК Сло вен 2 0 0 2 0:2 0
15. Сла ви ја 2 0 0 2 3:8 0
16. Шај каш 2 0 0 2 1:8 0

01. РФК Гра ф. 4 3 1 0 11:3 10
02. Ме та лац 4 3 1 0 10:3 10
03. ИМТ 4 3 0 1 9:5 9
04. ОФК Вр шац 4 3 0 1 7:5 9
05. Же ле знич. 4 3 0 1 4:2 9
06. ГФК Сло б. 4 1 3 0 3:2 6
07. Радн. (НБ) 4 2 0 2 4:4 6
08. Ин ђи ја 4 1 2 1 6:4 5
09. Зла ти бор 3 1 1 1 4:4 4
10. Је дин ство 4 1 1 2 4:5 4
11. Ма чва 4 1 1 2 5:8 4
12. Траyал 3 1 0 2 4:5 3
13. Радн. (СМ) 4 0 2 2 1:4 2
14. Рад 4 0 2 2 2:6 2
15. Но ви Сад 4 0 1 3 2:8 1
16. Ло зни ца 4 0 1 3 2:10 1

01. Ц. Зве зда 5 5 0 0 21:1 15
02. Чу ка рич ки 6 4 1 1 9:6 13
03. ТСЦ 7 3 3 1 10:2 12
04. Вој во ди на 6 3 3 0 10:3 12
05. Н. Па зар 7 4 0 3 9:7 12
06. Ј. Ма тис 7 3 2 2 10:11 11
07. Спар так 6 2 3 1 8:5 9
08. Рад нич ки 7 2 3 2 4:5 9
09. Ко лу ба ра 6 2 3 1 7:10 9
10. Пар ти зан 5 2 2 1 8:4 8
11. Во ждо вац 6 2 2 2 2:7 8
12. Мла дост 7 1 3 3 10:12 6
13. Рад нич ки 7 1 2 4 9:17 5
14. Мла д. ГАТ 7 1 1 5 3:13 4
15. На пре дак 6 0 2 4 3:8 2
16. Рад ник 7 0 2 5 4:16 2

Би кић До: ОФК Би кић – 
На пре дак 3:1; Но ћај: Змај – 
Фру шка Го ра 0:1; Бе ше но во: 
БСК – Бо рац (ВР) 6:3; Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша – Срем 2:1; 
Ер де вик: Ер де вик 2017 – Оби
лић 1993 1:1; Ру ма: Је дин ство 
– Бо рац (Р) 5:2; Ада шев ци: 
Гра ни чар – ЛСК 2:0.

01. БСК 1 1 0 0 6:3 3
02. Је дин ство 1 1 0 0 5:2 3
03. ОФК Би кић 1 1 0 0 3:1 3
04. Гра нич. 1 1 0 0 2:0 3
05. Зе ка Буљ. 1 1 0 0 2:1 3
06. Ф. Го ра 1 1 0 0 1:0 3
07. Ер де вик 1 0 1 0 1:1 1
08. Оби лић 1 0 1 0 1:1 1
09. Срем 1 0 0 1 1:2 0
10. Змај 1 0 0 1 0:1 0
11. На пре дак 1 0 0 1 1:3 0
12. ЛСК 1 0 0 1 0:2 0
13. Бо рац (ВР) 1 0 0 1 3:6 0
14. Бо рац (Р) 1 0 0 1 2:5 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Жар ко вац: На пре дак – Сре
мац 10:0; Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 – Љу ко во 3:0; Кр че дин: 
Фру шко го рац – Ру дар 3:0; 
Бу ђа нов ци: Мла дост – Ка ме ни 
3:1; Чор та нов ци: ЧСК – По лет 
(НК) 2:3; Ни кин ци: По лет (Н) – 
Цар Урош 3:2; Обреж: Гра ни чар 
– Кру ше дол 0:1.

01. На пре дак 1 1 0 0 10:0 3
02. Хај дук 1 1 0 0 3:0 3
03. Фру шко гор. 1 1 0 0 3:0 3
04. Мла дост 1 1 0 0 3:1 3
05. По лет (Н) 1 1 0 0 3:2 3
06. По лет (НК) 1 1 0 0 3:2 3
07. Кру ше дол 1 1 0 0 1:0 3
08. ЧСК 1 0 0 1 2:3 0
09. Цар Урош 1 0 0 1 2:3 0
10. Гра ни чар 1 0 0 1 0:1 0
11. Ка ме ни 1 0 0 1 1:3 0
12. Љу ко во 1 0 0 1 0:3 0
13. Ру дар 1 0 0 1 0:3 0
14. Сре мац 1 0 0 1 0:10 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ма чван ска Ми тро ви ца: 
Под ри ње – Пар ти зан 0:1; 
Бе шка: Хај дук (Б) – Рад нич ки 
1:0; Деч: Сре мац (Д) – Срем 
3:2; Вој ка: Сре мац (В) – Хај дук 
(В) 2:0; Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност – Гра ни чар 2:1; 
Огар: Шу мар – На пре дак Ме ри
ди ан 3:0; Го лу бин ци: Ја дран – 
Фру шко го рац 2:0; Мар тин ци: 
Бо рац 1925 – Сло га 2:2.

01. Шу мар 2 2 0 0 8:2 6
02. Ја дран 2 2 0 0 6:0 6
03. Бу дућ ност 2 2 0 0 4:2 6
04. Хај дук (Б) 2 2 0 0 2:0 6
05. Рад нич ки 2 1 0 1 5:1 3
06. Гра ни чар 2 1 0 1 4:3 3
07. Срем. (Д) 2 1 0 1 3:3 3
08. Срем. (В) 2 1 0 1 3:3 3
09. Пар ти зан 2 1 0 1 2:2 3
10. Хај дук (В) 2 1 0 1 3:4 3
11. На пре д. М. 2 1 0 1 2:4 3
12. Сло га 2 0 1 1 2:6 1
13. Бо рац 1925 2 0 1 1 2:7 1
14. Срем 2 0 0 2 4:6 0
15. Под ри ње 2 0 0 2 1:3 0
16. Фру шко гор. 2 0 0 2 2:7 0

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ко виљ: Шај каш 1908 – 
Ин декс 0:4; Шид: Рад нич ки (Ш) 
– Мла дост 0:0; Ер де вик: Сло га 
(Е) – Ду нав 1:0; Ве тер ник: 
Ве те р ник – Сло бо да 1:5; Те ме
рин: Сло га (Т) – ГФК Сло вен 
1:0; Но ви Сад: Сла ви ја – Же ле
зни чар 2:5; Пе ћин ци: До њи 
Срем 2015 – Је дин ство 1:1; 
Срем ска Ми тро ви ца: Хај дук – 
Рад нич ки (НП) 0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА МЛА ЂЕ 
ПИО НИ РЕ

Три сре бра
за пио нир ске
атле ти ча ре „Сре ма“ 

На првен ству Вој во ди не за 
мла ђе пио ни ре одр жа ном у 
Срем ској Митро ви ци про те клог 
викен да атле ти ча ри атлет ског 
клу ба „Срем“ осво ји ли су три 
сре бр не меда ље. Нај пре је на 
ста зу иза шао Мак сим Хасе
чић и трчао сво ју прву зва нич
ну трку на 800 мета ра. Он је 
од самог почет ка хра бро али 
пома ло неис ку сно намет нуо 
јак тем по, оства рио вели ку 
пред ност, да би у самој завр
шни ци одлич ни Макро Топо лић 
из Руме успео да га стиг не и 
оства ри побе ду. Мак сим је ста
зу од 800 мета ра пре тр чао за 
2:28,79.

Дани ло Бојић је у дисци пли
ни скок у вис обо рио свој лич ни 
рекорд и он сада изно си 1,30 
мета ра што је било довољ но за 
дру го место и сре бр ну меда љу, 
док је у трци на 200 мета ра био 
деве ти са 30,58 сек. Ката ри на 
Шко рић је у ско ку у даљ из зоне 

одско ка била тако ђе дру го пла
си ра на са пре ско че них 4,85 
мета ра а у трци на 200 мета ра 
није има ла сре ће јер је њена 
трка мора ла бити поно вље на 
због про бле ма са елек трон
ским мере њем вре ме на, па је 
у укуп ном пла сма ну завр ши ла 
као четвр то пла си ра на.

Дани ло Пер ко вић је у баца
њу диска био пети, Вања Кечић 
се пла си ра ла у Б фина ле на 60 
мета ра, Бори слав Бежа но вић је 
доба цио вор текс до 40 мета ра 
и осво јио солид но сед мо место. 
Дејан Радо ва но вић је имао 
про бле ма са пре сту пи ма у даљ 
из зоне ско чио је 3,58 мета ра. 
Дани ло Топић и Ема Петро вић 
нису се пла си ра ли у фина ла у 
дисци пли ни 60 мета ра.

Сле де ћег викен да се у 
Срем ској Митро ви ци одр жа ва 
држав но првен ство за ову кате
го ри ју, па се у АК „Срем“ нада ју 
још бољим резул та ти ма. Д. М.

Мла ђи пио ни ри „Сре ма“ на
атлет ском Првен ству Вој во ди не
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РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ „СРЕ МА“  

Награ ђе не при пре ма ма на Јахо ри ни

Жен ски руко мет ни клуб „Срем“ почео  
је 1. авгу ста при пре ме за нову сезо
ну у Супер Б руко мет ној лиги Срби је.  
Првих седам дана при пре ма одра ђе
но је у Срем ској Митро ви ци  а потом је 
захва љу ју ћи Гра ду Срем ској Митро ви ци 
и град ској Упра ви за кул ту ру и спорт у 
наред них седам дана на Јахо ри ни рађе
но на физич кој при пре ми руко ме та ши
ца.

При пре ме митро вач ког клу ба на Јахо
ри ни омо гу ће не су као награ да за про
шло го ди шње изу зет не резул та те. Под
се ти мо, мла де руко ме та ши це „Сре ма“ 
поста ле су кадет ске прва ки ње Срби је 
а први сени ор ски тим  завр шио је так
ми че ње на тре ћем месту Супер Б лиге 

и мало је фали ло да се пла си ра у А 
Супер ли гу и напра ви нај ве ћи успех у 
исто ри ји митро вач ког руко ме та.

Тре нер ЖРК „Срем“ Душан Дрча 
захва лио се љуба зним дома ћи ни ма на 
Јахо ри ни, Олим пиј ском цен тру „Јахо ри
на“ и хоте лу „Небој ша“ који су пру жи ли 
сјај не усло ве за при прем ни рад тако да 
су девој ке и струч ни штаб нео ме та но 
ради ли на оства ре њу напрет ка у физич
кој спре ми игра чи ца.

– Оно што мисли мо да нас чини јачим 
ове годи не јесте чиње ни ца да је костур 
еки пе остао на оку пу, уз неке мале про
ме не. Еки пу су напу сти ли Ната ша Ћет
ко вић и Ања Клен ков ски а у „Срем“ је 
при сти гла Мари ја Митрић на пози ци

ји левог бека и Ана ста сиа Дра ку ла на 
пози ци ји гол ма на. Још јед на нови на је 
да се струч ном ста бу при кљу чио кон
ди ци о ни тре нер Сте фан Мари чић, ина
че бив ши руко ме таш „Сре ма“ и наш 
Митров ча нин који је аси стент на пред
ме ту руко мет на ново сад ском Факул те ту 
за спорт и физич ко вас пи та ње.  После 
увод ног дела и рада на сна зи у наред
ном пери о ду нам пред сто ји низ при ја
тељ ских утак ми ца како би се још боље 
уигра ли за поче так првен ства, рекао је 
шеф струч ног шта ба Душан Дрча. 

У првом колу наред ног првен ства 17. 
или 18. сеп тем бра 2022. годи не  „Срем“ 
доче ку је ЖРК „Мла ди рад ник“ из Радин
ца код Сме де ре ва. Д. Мостар лић

Детаљ са при пре ма руко ме та ши ца и струч ног шта ба „Сре ма“ на олим пиј ској пла ни ни

ПРВА MOZ ZART BET ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ, 4. КОЛО

Наста вље на неу бе дљи ва
сери ја „Рад нич ког“ 

ФК „Мета лац“ Гор њи Мила но вац  ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 2:0 (2:0)
ФК „Мета лац“: Мир ко вић, Нико лић, 

Бач ку ља, Фићо вић, Ђурић (од 89. мин. 
Лукић), Абах (од 89. мин. Луко вић), Шко
рић, Анто ни је вић (од 79. мин. Вуј чић), 
Здрав ко вић, Мило шев (од 67. Рат ко вић), 
Мили ће вић. Тре нер: Дејан Нико лић.

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Про тић 
(од 79. мин. Мио дра го вић), Абу ба кар, 
Гајић, Пан тић (од 46. мин. Ракић), Кова
че вић (од 45. мин. С. Илић), Чара пић (од 
55. мин. Ристо вић),Мар ја но вић, Милин
ко вић, Грбо вић (од 66. мин. Пиус). Тре
нер: Дејан Рађе но вић.

Глав ни суди ја : Нико ла Петро вић, 
помоћ ни ци : Ловре, Лалу ја

Жути кар то ни: Рат ко вић, Абах (“Мета
лац”) Ракић, Ристо вић (“Рад нич ки”)

Фуд ба ле ри доско ра шњег супер ли
га ша „Метал ца“ из Гор њег Мила нов ца 
уго сти ли су у неде љу 21. авгу ста еки пу 
срем ско ми тр вач ког „Рад нич ког“ и упи
са ли три нова бода која их оста вља ју у 
самом врху првен стве не табе ле. Еки па 
„Рад нич ког“ наста ви ла је неу бе дљи ву 
сери ју с почет ка првен ства не успе ва ју
ћи да из игре пого ди мре жу про тив ни ка. 
Иску сној еки пи из Мила нов ца поја ча
ној дво ји цом прво ти ма ца „Рад нич ког“ 
из про шле сезо не тре ба ло је пет на е
стак мину та да оси гу ра три јумф. Већ у 
6. мину ту из прве при ли ке дома ћи ни су 
голом Нема ње Здрав ко ви ћа после кор
не ра са десне стра не пове ли резул та том 
1:0. Десе так мину та касни је нова шан са 

и вод ство „Метал ца“ од 2:0. Овог пута 
пре ци зан гла вом  био је Филип Анто ни
је вић после   добр ог дри блин га и одлич
ног цен тар шу та Абе ла Аба ха. „Рад нич
ки“ је запре тио у 22. и 31. мину ту пре ко 
Иго ра Пан ти ћа и Стра хи ње Чара пи ћа. 
Поку ша ји гости ју да анга жо ва ни јом и 
чвр шћом игром до кра ја меча из неко
ли ко пре ки да и полу при ли ка постиг ну 
пого дак нису дали резул тат, тако да је 
митро вач ки прво ли гаш остао је на све
га два бода и 13. пози ци ји на табе ли. У 
наред ном колу на ста ди он „Рад нич ког“ 
дола зи потен ци јал но неу го дан про тив
ник, еки па ОФК „Вршца“ која је са девет 
бодо ва тре нут но четвр та на табе ли.

 Д. М.
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ЖЕН СКИ КОШАР КА ШКИ КЛУБ „СРЕМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Амби ци о зне при пре ме за нову сезо ну

Селек ци је Жен ског кошар ка шког клу ба 
„Срем“ поче ле су при пре ме за наред ну 
сезо ну. Базич ни део при пре ма пио нир ска 
селек ци ја нај у спе шни јег кошар ка шког 
клу ба за мла ђе кате го ри је у Вој во ди ни, 
одра ди ла је уз подр шку локал не само у
пра ве на пла ни ни Јахо ри ни. Од пред сед
ни ка клу ба Нико ле Будо ша на доби ли смо 
инфор ма ци је о акту ел ном ста њу у клу бу 
и при пре ма ма за насту па ју ћу сезо ну у 
свим узра сним кате го ри ја ма. 

– „Срем“ ће наред не сезо не бити један 
од глав них фаво ри та за титу лу у Првој 
реги о нал ној лиги и за пла сман у Дру гу 
лигу Срби је. Наш клуб су поја ча ле чети
ри вео ма иску сне игра чи це из Бео гра да: 
Мари ја Костић, која је пре шла из ЖКК 
„Кара бур ма“ Бео град, Анђе ла Мла ђе но

вић и Мили ца Дома зет које су дошле из 
ЖКК „Рад нич ки“ Бео град и Зора на Дедо
вић из ЖКК „Љубо ви ја“. Поче так сезо
не жељ но ишче ку ју  мла ђе игра чи це из 
„Сре мо вог“ пого на које су вео ма пер спек
тив не и жељ не нових дока зи ва ња. Тре
нер ЖКК „Срем“ Нема ња Ста мен ко вић 
уве ли ко ради на при пре ма ма за наред
ну сезо ну. Срем ће оди гра ти чети ри при
прем не утак ми це са јаким еки па ма како 
би се што боље спре ми ли и про ве ри ли 
за пред сто је ће првен ство које стар ту је 
почет ком окто бра. Од 13 еки па које се 
так ми че у гру пи „Север“ само првак иде у 
виши ранг. Оно што је нај бит ни је је да нас 
послу жи здра вље и да се избег ну повре
де, а резул та ти ће, нада мо се сви у клу
бу доћи. ЖКК „Срем“ ће и у свим мла ђим 

кате го ри ја ма напа да ти сам врх табе ле: 
кадет ској, пио нир ској, мла ђој пио нир ској 
и кате го ри ји мини ба скет. Кадет ска еки па 
се спре ма за нај ви ши пла сман у Вој во ди
ни, док у кате го ри ја ма мла ђих пио нир ки 
и мини ба ске ту „Срем“ бра ни титу лу шам
пи о на Вој во ди не. Пио нир ке Сре ма поку
ша ће поно во да дођу до меда ље у Срби
ји и као акту ел не вице шам пи он ке Срби је 
важе за јед ног од фаво ри та за нај сјај ни
ја одлич ја и у пред сто је ћој сезо ни. Тре
нер Нико ла Мило ше вић  који из годи не 
у годи ну беле жи све боље резул та те и 
наред не сезо не ће води ти пио нир ску 
еки пу као и селек ци ју мла ђих пио нир ки. 
Нај мла ђе кошар ка ши це тре ни ра Татја на 
Узе лац, рекао је први човек митро вач ког 
клу ба Нико ла Будо шан. Д. Мостар лић

Пио нир ке „Сре ма“ са при пре ма на Јахо ри ни

ЕВРОП СКО ПРВЕН СТВО У КАЈА КУ

Каја ка ши „Вала“ бра ни ли боје Срби је
Про те клог викен да у Мин хе ну су завр

ше на так ми че ња на сени ор ском Европ ском 
првен ству у каја ку. Боје репре зен та ци је 
Срби је, изме ђу оста лих бра ни ли су и каја
ка ши из срем ско ми тро вач ког КК „Вал“ Бојан 
Зде лар, Сте фан Врдо љак и Мари ја Доста
нић, пред во ђе ни тре не ром Нена дом Коси
је ром.

У финал ној трци у дисци пли ни К1 на 
500 м насту пио је Бојан Зде лар који је био 
побед ник јед не од ква ли фи ка ци о них трка. 
У трци јед но се да на 500 мета ра Бојан је у 
нај бо љој европ ској кон ку рен ци ји зау зео 
висо ко 4. место. У А фина лу олим пиј ске 
дисци пли не К1 на 1000 мета ра Бојан је био 
шесто пла си ра ни у кон ку рен ци ји иску сних 
олим пиј ских и свет ских шам пи о на. Мари ја 
Доста нић је у ком би на ци ји дво се да са Кри
сти ном Бедеч у А фина лу трке К 2 на 500 
мета ра до циља сти гла као деве то пла си
ра на. У Б фина лу дисци пли не К 1 на 500 
мета ра Мари ја је била дру га, укуп но зау зев
ши 11. пози ци ју. Срп ски четве рац у саста ву 
Анђе ло Џом бе та, Мар ко Нова ко вић, Сте

фан Врдо љак и Вла ди мир Тору ба ров у крај
ње узбу дљи вој трци финал не трке на 500 
мета ра дове слао је до 8. места. Сте фан и 

Мари ја ће има ти при ли ку за ново дока зи
ва ње и меда ље на пред сто је ћем свет ском 
шам пи о на ту за мла ђе сени о ре. Д. М.

Бојан Зде лар (Фото: Каја ка шки савез Срби је)
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САДИК АБУ БА КАР, ФУД БА ЛЕР ИЗ ГАНЕ КОЈИ ВЕЋ ТРЕ ЋУ СЕЗО НУ УСПЕ ШНО ИГРА 
ЗА МИТРО ВАЧ КИ „РАД НИЧ КИ“

Митро ви ца је град Сади ко ве 
фуд бал ске афир ма ци је

Фуд бал ски интер на ци о на лац из Репу
бли ке Гане Садик Абу ба кар уста лио се 
у старт ној поста ви срем ско ми тро вач ког 
„Рад нич ког“ и један је од мало број них 
игра ча из про шло го ди шњег саста ва који 
ће и ове сезо не у Првој лиги Срби је бра
ни ти боје црве нобелих из „Хесне“. Еви
ден тан играч ки напре дак и сигур ност 
„на лоп ти“ ста ме ног што пе ра завре де ли 
су  накло ност и сим па ти је митро вач ке 
публи ке која се после увод них првен
стве них кола нада бољим изда њи ма 
свог клу ба, наро чи то у сег мен ту напа
да и гол реа ли за ци је. Како то у про фе
си о нал ном спор ту често бива, Садик је 
чуд ним фуд бал ским путе ви ма из дале
ке Гане на запа ду африч ког кон ти нен та, 
пре ко „хлад не“ Швед ске на севе ру Евро
пе дошао у Срби ју. У тре ћој годи ни свог 
борав ка овде пока зао је ква ли тет и кон
ти ну и тет добрих изда ња без кога нема 
опстан ка у иоле ква ли тет ним фуд бал
ским лига ма. 

Прве фуд бал ске кора ке одбрам бе

ни играч „Рад нич ког“ начи нио је у сво јој 
земљи која је про те клих годи на свет
ском, па и срп ском фуд ба лу пода ри ла 
неко ли ко озбиљ них играч ких име на. 
Кроз раз го вор са попу лар ним “Сади ом“, 
како га  зову мно ги Митров ча ни и саи
гра чи из клу ба, сазна је мо да је фуд бал 
при лич но попу ла ран спорт у Гани. Игра
чи и фуд бал ски струч ња ци из африч ких 
зема ља углав ном има ју добре физич ке 
пре ди спо зи ци је, брзи ну и окрет ност а 
игра ње у Евро пи доно си им корист у тех
нич ко – так тич ком сми слу.

Садик Абу ба кар  про шао је уоби ча јен 
раз вој ни пут мла дих игра ча који у Гани 
са фуд ба лом почи њу у 11. или 12. годи
ни да би већ после 17. годи не заи гра ли 
сени ор ски фуд бал у 5. или 6. лиги. Само 
нај бо љи игра чи дола зи ли би до супер ли
га шког так ми че ња. Иако је био пред пот
пи сом за супер ли га шки клуб, Садик је у 
сво јој 19. годи ни као дру го ли га шки играч 
„рат ни ка из Нко ран зе“ при ме ћен од стра
не фуд бал ских мена џе ра и 2019. годи

не пре шао је у швед ски клуб „Јен ће пинг 
Седра“. Овде је про вео јед ну сезо ну и 
сте као прво интер на ци о нал но иску ство 
а како сам каже, Швед ску ће пам ти ти по 
врло хлад ном вре ме ну на које очи глед
но није нави као. По поврат ку у матич ну 
земљу сту пио је у кон такт са фуд бал ским 
аген том из Бео гра да који му је обез бе дио 
пот пис за срп ски Фуд бал ски клуб „Сме де
ре во“. После само јед не оди гра не утак ми
це усле ди ла је дуго трај на пау за иза зва на 
коро на виру сом па је сле де ћа Сади ко ва 
фуд бал ска кућа поста ла Срем ска Митро
ви ца – „top city“, како рече наш саго вор ник. 
На пита ње да ли је знао нешто о Срби ји и 
срп ским фуд ба ле ри ма, Садик каже да је 
још у вре ме борав ка у Гани пра тио добре 
игра че са ових про сто ра, Нема њу Види ћа 
и Бра ни сла ва Ива но ви ћа.

– Мој ути сак је да срп ски фуд бал има 
при лич но добар ква ли тет јер се доста 
ради на так ти ци и добар је за мла де 
игра че. У Гани се игра знат но агре сив ни
ји фуд бал и не ради се толи ко на так ти

Садик Абу ба кар

Играч ки напре дак 
и сигур ност „на 

лоп ти“ ста ме ног 
што пе ра „Рад нич
ког“ завре де ли су  

накло ност и
 сим па ти је митро

вач ке публи ке. 
Фуд бал ски пут 

довео га је у Срби
ју из дале ке Гане 

пре ко Швед ске. 
После три годи не 

игра ња у Срем ској 
Митро ви ци постао 

је оми љен међу 
нави ја чи ма који 
га подр жа ва ју и 
поздра вља ју на 
ули ци. Обе ћа ва 

да ће у овој 
сезо ни дати 

мак си мум сво јих 
могућ но сти како би 

њего ва еки па 
завр ши ла 

так ми че ње
 у гор њем делу 

табе ле 



2724. AVGUST 2022.  M NOVINE

ци и ана ли зи утак ми ца већ се углав ном 
осла ња на издр жљи вост и физич ку сна гу 
и спрем ност, каже Садик  који сма тра да  
је њего ва матич на држа ва бога та мно
штвом игра ча чији при род ни тале нат и 
жељу за за фуд ба лом тре ба раз ви ја ти. 

Задо во љан је оним што суна род ни ци 
из Гане, првен стве но његов доско ра шњи 
саи грач Ибра хим Муста фа али и ново 
„кри ло“ Црве не зве зде“ Осман Бука ри, 
при ка зу ју у нај ква ли тет ни јем срп ском 
фуд бал ском так ми че њу. Реч је о цење
ним игра чи ма који дефи ни тив но пра ве 
„раз ли ку“ и дају пра ви допри нос сво јој 
еки пи. Пре ма њего вим речи ма, Срби
ја јесте земља фуд ба ла, за раз ли ку од 
Швед ске, али је овде уоч љив про блем 
недо стат ка финан сиј ских сред ста ва. 

– Усло ви у „Рад нич ком“  заи ста су 
одлич ни. Реч је о добром клу бу који је 
послед њих годи на у сва ком погле ду 
напре до вао. Оно што мени мање при ја 
јесу вели ке про ме не у играч ком кадру 
из сезо не у сезо ну јер мислим да је 
потреб но вре ме да се еки па добро упо
зна и уигра. Задо во љан сам сво јим игра
ма и мислим да пру жам добре пар ти је. 
Публи ка је то пре по зна ла и подр шка коју 
доби јам од њих заи ста је сјај на на сва
кој утак ми ци. Људи ме често зау ста вља
ју и поздра вља ју на ули ци, тако да сам 
при лич но познат у гра ду и имам одли чан 
однос са нави ја чи ма нашег тима, каже 
један од одбрам бе них сту бо ва  цен трал
ни бек митро вач ког прво ли га ша. 

Пошто га раду је начин на који је при
хва ћен, пита мо га за ути ске о самом гра
ду и начи ну живо та у њему. Пита ли смо га 
о  садр жа ји ма на пла жи, у цен тру гра да 
или на самом ста ди о ну али Садик каже 
да му се Срем ска Митро ви ца ком плет но 
сви де ла као место за живот. Сто га не би 
имао ништа про тив да јед ног дана оста
не у овом гра ду. Упо знао је Нови Сад и 
Бео град у коме има мно го при ја те ља и 
фуд бал ских „земља ка“ са који ма је у 
кон так ту. Твр ди да је одлич но  при хва
ћен и да овде никад није осе тио раси зам 
или нешто слич но. Због про фе си о нал
них оба ве за сло бод но вре ме углав ном 
про во ди у дру же њу или на пићу са ода
бра ним при ја те љи ма. Нико од чла но ва 
поро ди це и при ја те ља из Гане још га није 
посе тио, мада му је жеља да у Срби ји и 
Срем ској Митро ви ци уго сти сво ју мај ку. 
Позна ни ци и фами ли ја сход но могућ
но сти ма посред ством интер не та и дру
штве них мре жа пра те њего ве насту пе. 
За  завр ше так раз го во ра резер ви са ли 
смо пита ње које би поста вио сва ки нави
јач „Рад нич ког“ а реч је о оче ки ва њи ма у 
теку ћој сезо ни, с обзи ром да  је у про те
клом првен ству добрим игра ма обез бе
ђен ула зак у плејоф.

–Имам висо ка оче ки ва ња од нашег 
тима у овој сезо ни. Нарав но, опста нак 
у лиги се под ра зу ме ва а надам се да би 
могли доћи до висо ког четвр тог места на 
табе ли. Што се тиче мене, из утак ми це у 
утак ми цу дава ћу 100 посто себе на тере
ну и даћу мак си ма лан допри нос успе ху 
тима, каже Абу ба кар који са „Рад нич ким“ 
има важе ћи уго вор до наред ног лета. 

Прем да је било одре ђе них пону да, 
упра ва и струч ни штаб клу ба сма тра ју да 
оне у овом тре нут ку нису вред не да би 
се клуб одре као ова ко кори сног игра ча.

Д. Мостар лић

МИТРО ВАЧ КИ ЧУВА РИ БУВЉЕ ПИЈА ЦЕ

Нема чега нема
Иако није тако вели ка и разно вр сна 

робом као ново сад ска „Нај лон пија ца“ и 
Срем ска Митро ви ца има сво ју „бувљу 
пија цу“. Бувља ци су оду век били вео ма 
инте ре сант ни и при ма мљи ви рас по ло
же ним куп ци ма, да за мало нов ца при
ба ве оно што им је потреб но за кућу. 
Ова лока ци ја је свим Митров ча ни ма 
добро позна та, нала зи се уз саму Град
ску пија цу. Пре по зна ће те је лако, то је 
место где ћете виде ти да су по тро то а ру 
поста вље ни нај ло ни и на њима пре
гршт робе. Нај че шће је то полов на 
роба, али још увек упо тре бљи ва. Неки 
про дав ци живе од про да је на овој пија
ци, а неки ма је она хоби и начин да 
пре кра те вре ме и да се дру же. Могу се 
про на ћи анти кви те ти, посу ђе, оде ћа, 
играч ке за децу па и обу ћа, аксе со а ри и 
укра си. Овде ради и Сун чи ца Савић из 
Срем ске Митро ви це, која каже да на 
пија цу дола зи да би зара ди ла, али и да 
би била у при јат ном дру штву, јер овде 
се сви лепо дру же. 

– Робу ми редов но доно си ујна из 
Немач ке. То је полов на, али ква ли тет на 
роба, а буде и нових ства ри. Људи код 
мене купу ју гар де ро бу и заве се у 
послед ње вре ме. Про да ва ла сам и 
играч ке за децу. Пошто сам дуго ради ла 
као него ва те љи ца, позна јем ста ри ји 
народ, који нема мно го нов ца, па бира ју 
повољ ни ја места за купо ви ну. Узраст 
купа ца овде није дефи ни сан, купу ју и 
ста ри ји и мла ђи. Чак и вели ке град ске 
госпо ђе и даме. Купо ва ли су код мене 
шеши ре, кач ке те, а било је и посу ђа. 
Данас су ми на реду маји це и тор бе за 
про да ју, то сам доне ла. Разно вр сна је 
роба, што се каже – нема чега нема. 
Неки шор це ви су и са ети ке та ма још. Ја 
то про да јем запа ко ва но, чак сам и апа
ра те кућ не доно си ла овде, каже Сун чи
ца Савић. 

Овде се три ча ри је могу про на ћи по 
цени од само 50 дина ра. Гар де ро ба 
кошта мак си мал но 500 дина ра. Ипак и 
на бувља ци ма се при ме ти да се мање 
купу је него рани је.

– При ме ти се кри за чак и код нас. Све 
је ску по, кому на ли је, стру ја... Онда 
мање оста не пара за ово. Реци мо, ова 
тор ба испред мене кошта 150 или 200 
дина ра. Има кожних, шаре них и пле те
них... Чак су тури сти Руси купо ва ли 
овде, били су изне на ђе ни ценом. Они 
носе то врло радо и наку пу ју пуне кесе, 
дода је Сун чи ца.

Мало даље од њеног про дај ног места, 
један настав ник про да је књи ге које му 
више не тре ба ју. Иако је рад но анга жо
ван, током лета овде радо дола зи, а и 
он је потвр дио да добро дође по који 
динар више, али дру же ње и међу соб ни 
кон так ти су му важни ји од тога, јер овај 
део пија це има посеб ну душу. Ту се могу 
про на ћи књи ге за 100 дина ра. Међу тим, 
нај ску пљи арти кал на том месту кошта 
2.000 дина ра, а реч је о Пела ги ће вом 
народ ном учи те љу. 

А. Плав шић
Сун чи ца Савић

Митро вач ки бувљак
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Про блем са ка пи те ном
ко ји неће да оде

При бли жа ва нам се Европ ско пр вен
ство у ко шар ци па ни је зго рег под
се ти ти се сјај ног до ку мен тар ца 

но ви на ра Вла ди ми ра Па ји ћа „250 сте пе
ни ка“. Филм се ба ви ци клу сом при пре ма 
омла дин ске се лек ци је Ју го сла ви је за 
Свет ско пр вен ство у Бор миу 1987. го ди
не. Све ти слав Пе шић, ак ту ел ни се лек тор 
на ше ре пре зен та ци је, та да је пре у зео 
оба ве зу да за јед но са про фе со ром и кон
ди ци о ним тре не ром Ми ли во јем Ка ра ле
ји ћем спре ми та лен то ва ну ге не ра ци ју 
ју го сло вен ских ко шар ка ша и поп не је на 
врх све та.

Вр ху нац при пре ма би ло је тр ча ње уз 
фа мо зних 250 сте пе ни ка на Иг ма ну. 
Сим бо ли ка је ја сна – пе ња ње на врх пра
ће но па кле ним на по ри ма. Пе шић и Ка ра
ле јић су од мла дих ко шар ка ша на пра ви
ли зве ри на те ре ну. Ђор ђе вић, Ди вац, 
Ку коч, Ра ђа и оста ли, ис пи зди ли су у 
фи на лу Свет ског пр вен ства Аме ри ку и 
отво ри ли се би пут ка вр хун ским ка ри је
ра ма у на ред ним го ди на ма.

О тре нер ским ус пе си ма Ка ри ја Пе ши
ћа не тре ба тро ши ти ре чи. Све што је 
ура дио за на шу ко шар ку у по след њих 
не ко ли ко де це ни ја ста вља га на сам врх 
на ших углед них струч ња ка чи је се ре чи 
слу ша ју и по шту ју.

И ту до ла зи мо до са да шње си ту а ци је 
и фа ме ко ја се ди гла око од лу ке на шег 
се лек то ра да на Европ ско пр вен ство не 
по ве де до са да шњег ка пи те на Ми ло ша 
Те о до си ћа.

Као бом ба је од јек ну ла ова вест, и пр во 
пи та ње ко је се на мет ну ло би ло је: за што 
Пе шић не из ла зи у јав ност са кон крет
ним об ја шње њем, већ ту вест пре но се 

ин тер нет пор та ли. У ме ђу вре ме ну, Тео 
се већ опро стио са са и гра чи ма 
својеврсном пи јан ком, на ко јој је сни
мљен ка ко уз не ки на род њак сим бо лич
но ди же сред њи прст. Мо же мо да прет
по ста ви мо ко ме је на ме њен.

Јав ност је по де ље на у овом слу ча ју. И 
док јед ни оправ да ва ју ову се лек то ро ву 
од лу ку чи ње ни цом да је ис ку сан и зна 
шта ра ди, дру ги су осу ли др вље и ка ме
ње по ње му јер се др знуо да од стра ни 
на шег ка пи те на.

Исти на је да Те о до сић има 35 го ди на 
и да ни је у ста њу да ис пу ни зах те ве ко ји 
се од ње га оче ку ју. То је по твр дио и Све

ти слав Пе шић на кон фе рен ци ји за ме ди
је, на ко јој је, ина че, и пла ни рао да са оп
шти сво ју од лу ку и да је обра зло жи. 
Уме сто то га, вест је пр во по те кла од 
Те о ве же не ко ја је би ла ре вол ти ра на јер 
њен дра ги не ће оти ћи на европ ску смо
тру ко шар ке.

Мо гу са мо да за ми слим ка ко је Пе шић 
од ре а го вао ка да је ви део на шег аса 
пр вог да на при пре ма. Прет по ста вљам 
да је овај до шао же шће не спре ман, а с 
об зи ром на то ко ли ко го ди на има, оправ
да но је по ста ви ти пи та ње да ли на ње га 
мо же озбиљ но да се ра чу на. Јер да нас 
се игра ко шар ка за сно ва на на фи зи ка ли
ја ма. Не ма пу но ме ста за мај сто ре, 
на жа лост. А Те о до сић то је сте. Про блем 
је у то ме што на фи зич ком пла ну ве ро
ват но не би мо гао да па ри ра ри ва ли ма 
на те ре ну. И то га је Пе шић и те ка ко све
стан. Не тре ба му чак ни у епи зод ној 
уло зи, јер за то, ка ко ка же, има бо ље 
игра че.

Шта је ов де нај ве ћи про блем? Па 
то што наш ка пи тен ни је сам од у
стао од ре пре зен та тив не ко шар

ке. Мо гао је ре ал но да са гле да ства ри, 
да ка же да је већ у по зним го ди на ма и да 
не мо же да испра ти и клуп ску и ре пре
зен та тив ну ко шар ку. Мо гао се за до во љи
ти мо жда не ким ме стом у по моћ ном 
осо бљу, да пра ви ат мос фе ру у еки пи и 
де ли са ве те. Али ни је он та кав лик из гле
да. А мо жда га и Пе шић не ће у тој уло зи. 
Оно што је си гур но, је сте да не мо жеш 
ићи на озбиљ но так ми че ње опу штен и 
же љан за је бан ци је. Ба рем ако се пи та 
пи рот ска за гу ла Све ти слав Пе шић. За је
бан лик.   

Мо гу са мо да за ми слим 
ка ко је Пе шић од ре а го вао 
ка да је ви део на шег аса 
пр вог да на при пре ма. 

Прет по ста вљам да је овај 
до шао же шће не спре ман, а 

с об зи ром на то ко ли ко 
го ди на има, оправ да но је 

по ста ви ти пи та ње да ли на 
ње га мо же озбиљ но да се 
ра чу на. Јер да нас се игра 

ко шар ка за сно ва на на 
фи зи ка ли ја ма. Не ма пу но 
ме ста за мај сто ре, на жа
лост. А Те о до сић то је сте

ШАХИСТ КИ ЊЕ „СИР МИ У МА“
НА ПОЈЕ ДИ НАЧ НОМ ПРВЕН СТВУ ЕВРО ПЕ

Нада у добре вести
из Чешке

У чешкој пре сто ни ци Пра гу од 19. авгу ста до 
1. сеп тем бра одр жа ва се поје ди нач но жен ско 
Европ ско првен ство у шаху. Бит ке крај шахов
ских табли за пре сти жна при зна ња запо че ле 
су три чла ни це Шахов ског клу ба „Сир ми ум“ 
из Срем ске Митро ви це и репре зен та тив ке 
Срби је, Јова на Ерић, Мари на Гај чин и Тија
на Бла го је вић уз воде ћу шахист ки њу Срби
је Тео до ру Ињац. На европ ском шам пи о на ту 
међу нај бо ље 123 шахист ки ње кон ти нен та као 
један од нај о збиљ ни јих фаво ри та уче ству је и 
Лела Џава ки шви ли из Гру зи је, која је про шле 

годи не поста ла чла ни ца митро вач ког „Сир ми
у ма“ и уче ство ва ла у осва ја њу титу ле држав
ног прва ка. У руко вод ству нај у спе шни јег жен
ског шахов ског клу ба у Срби ји су опти ми сти и  
нада ју се добрим вести ма из Чешке. 

Под се ти мо, на недав ној 44. Шахов ској олим
пи ја ди у Индиј ском гра ду Чена ју у до сада нај
ја чој кон ку рен ци ји  срп ске шахист ки ње осво
ји ле су 13. место, над ма шив ши оче ки ва ња и 
сво је старт не пози ци је. Чла ни це „Сир ми у ма“ 
има ле су запа же ну уло гу у конач ном резул та
ту репре зен та ци је Срби је. Д. М.

Лела Џава ки шви ли 
(Фото : ШК „Сир ми ум“)
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ОДР ЖА НА РЕДОВ НА ГОДИ ШЊА СКУП ШТИ НА ИНЂИЈ СКОГ ПРВО ЛИ ГА ША

Ново име клу ба
– ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“

На град ском ста ди о ну „Тојо Тајерс аре
на“ у четвр так, 18. авгу ста одр жа на је 
редов на годи шња скуп шти на Фуд бал ског 
клу ба „Инђи ја“. Поред изве шта ја о раду и 
финан сиј ском посло ва њу клу ба, усво јен 
је  пред лог ком па ни је „Тојо Тајерс“ о дода
ва њу име на у нази ву клу ба. Тај пред лог 
подр жан је јед но гла сно, те инђиј ски прво
ли гаш так ми че ње наста вља са новим 
име ном ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“. 

Тај пред лог подр жао је и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак који је 
иста као да сра змер но уго во ру о спон зор
ству фуд бал ски клуб тре ба свом име ну 
да дода и назив јапан ске ком па ни је.

– Пред став ни ци ком па ни је „Тојо Тајерс“ 
не пру жа ју само финан сиј ску подр шку 
нашем фуд бал ском клу бу већ су на 
сва кој утак ми ци и под јед на ко нави ја
ју за „зеле но  бели“ тим као и ми. Они 
су у сва ком сми слу поста ли део Инђи

је и фуд бал ског клу ба. То не зна ју наши 
сугра ђа ни али ми тре ба да пору чи мо са 
ове скуп шти не, иста као је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник општи не Инђи ја обра ћа ју ћи 
се деле га ти ма.

Осим овог пред ло га, деле га ти су усво
ји ли и пред лог да се број чла но ва Управ
ног одбо ра са седам пове ћа на девет. 
Два нова чла на су пред став ни ци ком па
ни је „Тојо Тајерс“. Тако ђе, на скуп шти ни 
је било речи и о финан сиј ској ситу а ци ји 
клу ба која је , пре ма речи ма пред сед ни ка 
клу ба Дра га на Пили по ви ћа вео ма добра 
захва љу ју ћи Општи ни Инђи ја и јапан
ском „Тојо Тајер су“, који спон зо ри ше клуб. 
Пили по вић је под се тио да уско ро кре ћу и 
радо ви на поста вља њу рефлек то ра на 
ста ди о ну чиме ће се додат но уна пре ди ти 
ста ње посто је ће инфра струк ту ре клу ба.

– Ура ђен је про је кат за изград њу 
рефлек то ра на ста ди о ну и у току је јав

на набав ка. Нада мо се да ћемо до нај
по вољ ни је пону де доћи за 30так дана, 
када би тре ба ло да поч ну и сами радо
ви. Рефлек то ре ради мо у сарад њи са 
Фуд бал ским саве зом Срби је и Општи
ном Инђи ја, обја снио је Дра ган Пили по
вић, пред сед ник ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ 
и додао да ће због радо ва на поста вља
њу чети ри рефлек то ра, сени ор ска еки па 
мора ти да се „пре се ли“ нај ве ро ват ни је у 
Спорт ски цен тар ФСС у Ста рој Пазо ви.

На кра ју редов не скуп шти не истак
ну то је да се сви напо ри ула жу како би 
се „зеле но  бели“ пла си ра ли у виши 
ранг так ми че ња, те да је то и даље циљ 
упра ве, струч ног шта ба и игра ча. Тако
ђе, обез бе ђе ни су сви усло ви како би ФК 
„Инђи ја Тојо Тајерс“ поста ла члан а затим 
и учвр сти ла сво ју пози ци ју у нај ви шем 
ран гу фуд бал ског так ми че ња у Срби ји.

М. Ђ.

Редов на скуп шти на ФК „Инђи ја“

ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Прва побе да у првен ству
ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ Инђи ја  ФК „Мачва“ Шабац 3:0 (3:0)

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“: Чупић, Бојо
вић, Недељ ко вић, Десан чић, Срби ја нац, 
Ђурић, Сто ја но вић М., Мија и ло вић, Сто
ја но вић С., Радо са вље вић, Кукољ. Игра
ли су још: Недељ ко вић, Јањић, Ђурич ко
вић, Ста но је вић, Вуко вић, Ракић.

ФК „Мачва“: Саму ро вић, Сте ва но вић, 
Јев тић, Пешић, Вра шта но вић, Белић, 
Арна у то вић, Мар ја но вић, Ада мо вић, 
Раду но вић, Пејо вић. Игра ли су још: 
Попо вић, Мића но вић, Арам ба шић, Мија
и ло вић, Нешко вић.

Пред око 500 гле да ла ца на град ском 
ста ди о ну „Тојо Тајерс аре на“ у Инђи ји у 
субо ту, 20. авгу ста, оди гра на је утак ми ца 
4. кола Прве лиге Срби је а добро позна

ти рива ли били су ФК „Инђи ја Тојо 
Тајерс“ и ФК „Мачва“. 

Само што је глав ни суди ја Бикић огла
сио поче так меча, већ је виђен први гол. 
Одли чан Десан чић упу тио је лоп ту ка 
Ђури ћу који је затре сао мре жу гости ју из 
Шап ца, 1:0. 

У 21. мину ту поно во се затре сла мре
жа гости ју за вођ ство „зеле нобелих“ од 
2:0. Пенал пра ви Сте ва но вић, а сигу ран 
са беле тач ке био је Сла ви ша Сто ја но
вић. 

Десет мину та касни је поста вљен је 
кона чан резул тат овог сусре та. Сла ви ша 
Сто ја но вић шути рао је са неких 18 мета
ра, без реак ци је остао је гол ман Саму ро

вић који је лоп ту испра тио погле дом, 3:0. 
На почет ку дру гог полу вре ме на гости 

су при пре ти ли пре ко Ада мо ви ћа, али 
Чупић одлич но интер ве ни ше. У 72. мину
ту добра при ли ка за дома ћи на, одлич на 
ком би на ци ја резер ви ста „зеле нобелих“ 
Ста но је ви ћа и Јањи ћа, али Јањић шути
ра пра во у гол ма на Саму ро ви ћа. На кра
ју је остао резул тат из првог полу вре ме
на, за прва три бода и прву побе ду ФК 
„Инђи ја Тојо Тајерс“ од почет ка првен
ства у Првој лиги Срби је.

У 5. колу Инђин ча ни госту ју еки пи ФК 
„Лозни ца“, а тај сусрет игра се у субо ту, 
27. авгу ста.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по слов них пи та ња ко ја има те. 
Обра ти те па жњу на су ге сти је ко је 
вам да је јед на ис ку сна осо ба.  
Ако вам је ста ло да по бољ ша те 
од нос са во ље ном осо бом он да 
по ка жи те ви ше раз у ме ва ња за 
кри те ри ју ме ко је ко ри сти дру га 
стра на. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нофи нан сиј ским пре го во ри ма. 
Ипак, мо ра ће те да се су о чи те са 
не ким иза зо ви ма ко ји ни су по 
ва шој во љи или уку су. За тра жи те 
на вре ме до бар са вет од јед не 
ста ри је осо бе. При жељ ку је те 
ви ше раз у ме ва ња и не жно сти у 
љу бав ном од но су. 

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

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

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

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

VREMEPLOV
24. ав густ

79. У еруп ци ји вул ка на Ве зу ва 
не ста ли рим ски гра до ви Пом пе
ја, Хер ку ла нум и Ста би ја, а на 
хи ља де љу ди по ги ну ло. Пом пе
ја до бро очу ва на ис под вул кан
ског пе пе ла и ла ве, па је оста ла 
као све до чан ство о жи во ту и 
кул ту ри Ри мља на тог вре ме на. 

25. ав густ
325. У Ни ке ји за вр шен Пр ви 
ва се љен ски цр кве ни са бор, ко ји 
је са звао рим ски цар Кон стан
тин Ве ли ки. Са бор осу дио раз
ли чи те је ре си, по себ но алек
сан дриј ског све ште ни ка Ари ја, 
ус по ста вио док три ну о “све том 
трој ству” и ре фор ми сао Ју ли
јан ски ка лен дар. 

26. ав густ
1920. Ра ти фи ко ван 19. аманд
ман Уста ва САД, ко јим су же не 
до би ле пра во гла са. 
1972. Отво ре не су 20. Олим пиј
ске игре у Мин хе ну. При пад ни ци 
те ро ри стич ке па ле стин ске ор га
ни за ци је “Цр ни сеп тем бар” 
из вр ши ли на пад на Олим пиј ско 
се ло и уби ли 11 изра ел ских 
спор ти ста. 

27. ав густ
1910. У Ско пљу је ро ђе на ми си
о нар ка Мај ка Те ре за, ко ја је у 
Кал ку ти 1950. осно ва ла дру жбу 
“Се стре ми си о нар ке љу ба ви”. 
Око 2.000 ре дов ни ца ра зних 
на ци о нал но сти по све ти ле су се 
си ро ма шним, бо ле сним и уми
ру ћим љу дим (по себ но гу бав ци
ма) у Ин ди ји и на свим кон ти
нен ти ма. До бит ник је Но бе ло ве 
на гра де за мир 1979. Умр ла је у 
сеп тем бру 1997. у 87. го ди ни.

28. ав гу ста
1910. На све ча ној сед ни ци 
На род не скуп шти не у Це ти њу, 
кне же ви на Цр на Го ра је про гла
ше на кра ље ви ном, а кнез Ни ко
ла I Пе тро вић кра љем. 
1987. Умро је аме рич ки филм
ски ре жи сер Џон Хју стон, је дан 
од нај и стак ну ти јих аме рич ких 
си не а ста 20. ве ка (“Мал те шки 
со ко”, “Бла го Си је ра Ма дре”, 
“Африч ка кра љи ца”). 

29. ав гу ст
1820. У пор ту гал ском гра ду 
Пор то, по че ла је гра ђан ска 
ре во лу ци ја ко ја је при си ли ла 
кра ља Жо а оа VI да 1821. до не
се ли бе рал ни устав, ко јим су 
уки ну ти ин кви зи ци ја и при ви ле
ги је фе у да ла ца. 
2003. Од ве ли ких вру ћи на ко је 
су за хва ти ле Евро пу умр ло је 
бли зу 20.000 љу ди, од че га 
ви ше од по ло ви не у Фран цу ској, 
11.435 осо ба.

30. ав густ
1942. Уста ше у Срем ској Ми тро
ви ци у Дру гом свет ском ра ту 
стре ља ле Са ву Шу ма но ви ћа, 
јед ног од нај бо љих срп ских сли
ка ра из ме ђу два ра та. Ње го ве 
ве ли ке ком по зи ци је “До ру чак на 
тра ви” и “Пи ја на ла ђа” убра ја ју 
се у нај зна чај ни ја де ла мо дер
ног срп ског сли кар ства. 

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) ав густ 
Све ти му че ник и ар хи ђа кон 
Ев пло; Преп. Ни фонт, Па три
јарх ца ри град ски

Че твр так, 25. (12) ав густ 
Све ти му че ни ци Фо ти је, Ани ки
та и дру ги с њи ма

Пе так, 26. (13) ав густ 
Све ти му че ник Ипо лит; Св. 
Ти хон За дон ски (Ода ни је Пре о
бра же ња) 

Су бо та, 27. (14) ав густ 
Све ти про рок Ми хеј Дру ги 
(Прет пра зни штво Ус пе ни ја)

Не де ља, 28. (15) ав густ
Ус пе ни је Пре све те Бо го ро ди це 
– Ве ли ка Го спо ји на

По не де љак, 29. (16) ав густ 
Не ру.Образ.Г.И. Хри ста; Св. 
Јев ста ти је Дру ги, Арх.срп. 
Преп. Ро ман; Преп.Ра фа и ло 
Ба нат ски

Уто рак, 30. (17) ав густ 
Све ти му че ник Ми рон; Све ти 
му че ник Па тро кло

Crkveni
kalendar

Ша пе од ме да
По треб ни са стој ци: 2 ја ја, 

по ла шо љи це ме да, по ла шо љи
це ше ће ра, 1 шо љи ца ма сти, 4 
шо љи це бра шна, 1 ма ла ка ши ка 
со де би кар бо не, 1 ва ни лин 
ше ћер.

При пре ма је ла: Све до бро 
из ме си ти и ста ви ти у мо дле да се 
пе че. Кад се ис пе че ува ља ти у 
сит ни ше ћер и по ме шан са ва нил 
ше ће ром.

• Аме ри кан ци сво је 
љу де ша љу на ме сец, а 
ми сво је и на ме сец и на 
ви ше го ди на!
• Бо ље би ти глуп не го 
леп, ле по та је про ла зна.
• Бо ље да се пра вим луд 
не го да то пре пу стим 
дру ги ма. 
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Има мо пре ко хиља ду раз ли чи тих грла сто ке на испа
ши. Ту се нала зе крда коња, чак и подол ско гове че које 
је било пред изу ми ра њем, са само три де се так у целој 
Срби ји, а сада само на ади их има око сто пе де сет, каже 
Милан Бого је вић, дирек тор инђиј ске Тури стич ке орга
ни за ци је

Уко ли ко вас пут нане се у Инђи ју, а 
љуби те љи сте при ро де, немој те на свом 
путо ва њу зао би ћи Крче дин ску аду. Ово 
реч но остр во је сме ште но уз леву оба лу 
Дуна ва, наспрам Крче ди на. Вео ма је 
важан део Спе ци јал ног резер ва та при ро
де „Ковиљ скопетро ва ра дин ски рит“, али 
и јед на од нај зна чај ни јих ада у Поду на
вљу. Крче дин ска ада се про сти ре на око 
девет ква драт них кило ме та ра и спа да у 
нај ве ће дунав ске аде. Ста ни ште је мно
гих рет ких врста биљ ног и живо тињ ског 
све та, које се сло бод но кре ћу и врло су 
пито ме. 

До овог места сти же се чам цем, а са 
беш чан ске оба ле сао бра ћа и пло ви ло, 
пре ма дого во ру на лицу места. Локал но 
ста нов ни штво ће вас врло лако упу ти ти 
на оне који вас могу пре ве сти. У ско ри јој 
будућ но сти, руко вод ство Тури стич ке 
орга ни за ци је Инђи ја пла ни ра да увр сти у 
реч ни сао бра ћај и један ката ма ран који 
ће на сва ка два сата пре во зи ти туре 
тури ста. 

Крче дин ска ада, пак, поно во се нашла 
у жижи јав но сти, захва љу ју ћи пре го во ри
ма локал не само у пра ве са пред став ни
ци ма тур ске Капа до ки је, о чему смо 
изве шта ва ли, када су интен зи ви ра ни 
раз го во ри Тури стич ке орга ни за ци је 
Инђи ја и Тур ске. Изве сно је да ће 2023. 
годи не на том месту бити могу ће фото
гра фи са ње и посма тра ње при ро де из 
бало на, из јед не пот пу но дру га чи је пер

спек ти ве. Када иза ђе те на оба лу доче ка
ће вас подол ско гове че, сасвим пито ми 
коњи и кра ве, које може те мази ти или 
фото гра фи са ти. У овом спо ју спо ко ја и 
при род них лепо та, про на ћи  ће те сво је 
пар че раја на земљи. Локал но ста нов ни
штво на овом месту поји и напа са сто ку. 
Ово је пра ви рај за љуби те ље нетак ну те 
и зашти ће не при ро де. 

– У овом пре ле по амби јен ту ми оче ку
је мо да ћемо у јуну наред не годи не 
поста ви ти, за поче так десе так бало на. 
Оче ку је нас тести ра ње да ли ће то бити 
сло бо дан лет бало ном или леви ти ра ње, 
али и јед но и дру го је вео ма атрак тив но. 
Тиме Срби ја доби ја атрак ци ју ван окви ра 
лока ла, па чак и држа ве. Мислим да ће 
то бити реги о нал на атрак ци ја. Крче дин
ска ада је бисер наше тури стич ке пону
де. Има мо пре ко хиља ду раз ли чи тих 
грла сто ке на испа ши. Ту се нала зе крда 
коња, чак и подол ско гове че које је било 
пред изу ми ра њем, са само три де се так у 
целој Срби ји, а сада само на ади их има 
око сто пе де сет. Зами сли те онда сву ту 
лепо ту да гле да те са неких 40 мета ра 
виси не, из вазду ха, рекао је дирек тор 
инђиј ске Тури стич ке орга ни за ци је, 
Милан Бого је вић.

За Крче дин ску аду пусто ло ви кажу да 
је „Као Сафа ри, само међу дома ћим 
живо ти ња ма“. У овом тре нут ку и Дунав 
беле жи један од сво јих исто риј ски ниских 
водо ста ја, те су при ли ке такве да ћете 

моћи услед висо ких тем пе ра ту ра да ужи
ва те у погле ду на живо ти ње које се купа
ју и осве жа ва ју у пли ћа ку. Све доли не 
које су ина че попла вље не у овом тре нут
ку су доступ не за шет њу. Пот пу на хар мо
ни ја бај ко ви те туре је сјај на при ли ка да 
са поро ди цом про ве де те сун ча но попод
не на ади. Овде се нала зи и вели ки број 
пер на тих живо ти ња и зашти ће них биља
ка. Захва љу ју ћи томе што је и сам про
стор зашти ћен, још увек се могу виде ти 
сто го ди шње врбе.

Са дру ге стра не Дуна ва се нала зе при
јат не гости о не и љуба зно осо бље, али и 
сме штај ни капа ци те ти са погле дом не 
само на аду и реку, већ и на веле леп ни 
беш чан ски мост, дуг око 2,2 кило ме тра. 

У лет њим месе ци ма су пра ва атрак ци
ја мале пла же, али и она која је овог лета 
дове де на у одлич но ста ње за пот пу ни 
ужи так.

А. Плав шић

Рај за љуби те ље
нетак ну те при ро де

КРЧЕ ДИН СКА АДА 

Милан Бого је вић


