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У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ „СУТЈЕСКА“ МИТРОВЧАНИ ЋЕ ИГРАТИ ШАХ

Уметност, спорт и наука у једном

У Месној заједници „Сутје
ска“ покренута је нова школа
шаха у сарадњи са митро
вачким шаховским клубом
„Сирмијум“. Организоваће
убудуће радним данима и
викендом шаховска друже
ња и игре, како за децу, тако
и за одрасле.
– Иницијатива је дошла из
заједничке идеје да органи
зујемо нешто за наше сугра
ђане, и то не само за станов
нике наше месне заједнице,
већ из целог града. Месна
заједница је имала доста
шаховских активности и
некада, а сада смо поново
то покренули и могу да нам
се јаве људи свих годишта,
а ми имамо потребне рекви
зите и простор за то, изјавио
је Никола Тејић из Месне
заједнице „Сутјеска“.
Са онима који се тек
сусрећу са шахом радиће
искусни шахисти, међу који
ма је и Оливера Мудрић,
шаховски тренер, која је шах
почела да игра пре 22 годи
не.
– Почела сам да играм
шах као дете, за шаховски
клуб „Срем“. Шах је поно

Детаљ са шаховске секције

во добио на популарности.
Многи шахисти сматрају да
је та игра наука и уметност,
али и спорт. Зашто наука?
У шаху се учи читава јед
на теорија од отварања до
завршница, такође ту је
присутна комбинаторика, а
заступљена је и стратеги

ја. Спортом се сматра јер
се развија такмичарски дух,
а за успехе добијате пеха
ре, медаље... Уметношћу
се сматра због тога што се
партије старе стотину годи
на и даље проучавају. Оне
и даље плене својом лепо
том и не губе на сјају и зна

чају, објаснила је Оливера
Мудрић.
Сви заинтересовани се
могу јавити у месну заједни
цу ради договора и распоре
да у вези са шаховском сек
цијом.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

П

Мама је на време изашла

ре актуелне кризе услед рата у
Украјини, посебно за власти
канцеларке Меркел,
српски
председник није пропуштао прилику
да позове Србе да им Немци буду
узор прагматичности. Од почетка кри
зе скоро да ни један јавни говор срп
ског председника не прође без моли
тве за добробит Немачке, од које „у
највећој мери зависи економска
добробит Србије”. По свему водећа
европска држава се са места узора
народима и државама оклизнула на
место које тражи наше молитве.
Немачка се довела у улогу гладног
детета које не сме да узме храну јер
му маћеха забрањује: Северни ток 2
чека завршен и напуњен, и потребно
је само одврнути вентил комфора и
благостања, али Немачка то не сме
да уради, па тоне све дубље у живо
блато туђе политике коју је ЕУ преу
зела као своју.
Велика Британија је на време иза
шла из дружине предвиђене да сво
јом жртвом, након украјинске жртве,
замори руску војну моћ кроз економ
ско исцрпљивање. Сада се накнадно
сећамо напете британске „гласачке
драме” при одлучивању о изласку из
ЕУ. Чак и да нисмо лаковерни след
беници теорија завере, а нема дока
за да нисмо, не можемо а да не види
мо да је гласачка напетост са малом
превагом у корист брегзита изабрана
јер се тесној победи брегзиташа лак
ше може веровати него убедљивој.
Или друкчије: да је тесну победу лак
ше намаћи него убедљиву.
Да ли су САД, то моћно нежељено
дете рођено из успутне везе колони
јалне политике Европе и немерљи
вих природних ресурса, препознале у
Великој Британији родитеља за којим
дуго трагају, па су је благовремено
извеле из чамца пре него што ће га
пробушити?
Питање се бесумње храни из тео
рије завере, али и без те хране нема
правог објашњења зашто је мама
напречац пожурила да оде са посела
и остави све саме идеолошке исто

мишљенике. Сада је мами бесумње
лакше него остављеној Европи, јер
не мора да сву снагу троши на изба
цивање воде из пробушеног чамца.
Мама је на време изнела из пробуше
ног чамца све своје драгоцености,
можда грешком и нешто туђе, и седи
на острву, уверена да је чедо с друге
стране океана неће изневерити.
Мама је на време изашла, али је
наставила да са острва, са бирокра
тама ЕУ, препуштеним да тону у бла
то незадовољства народа, пева Оду
радости. „Чак и ако уследе велики
протести грађана”, каже важна немач
ка министарска, „власт ће се одржати

Мама је на време изне
ла из пробушеног чамца
све своје драгоцености,
можда грешком и нешто
туђе, и седи на острву,
уверена да је чедо с дру
ге стране океана неће
изневерити. Сада је мами
бесумње лакше него
остављеној Европи, јер
не мора да сву снагу тро
ши на избацивање воде
из пробушеног чамца
и наставити борбу за слободу кроз
војну подршку Украјини”.
Преко 70 хиљада грађана изашло
пре неколико дана на улице Прага са
захтевом да се заустави суноврат
животног стандарда покренут антиру
ском политиком. Протест су сазвали
чешки радикални националисти уз
друге маргиналне ванпарламентарне
странке, па су владини прваци лако
нашли да на протесту не постоји
легитимитет за уважавање захтева.
Међутим, кад маса нарасте на 700
хиљада, што независни чешки анали
тичари допуштају као могуће, легити
митет се стиче по скраћеном поступ

ку, па је и оптимизам немачке мини
старке дискутабилан.
У чамцу кога је мама благовремено
напустила чују се и разложна мишље
ња да је од избацивања воде из чам
ца паметније променити курс и при
стати уз обалу. Шеф енергетског
комитета Бундестага Клаус Милер
позвао је немачку владу да призна да
су енергетске санкције Русији биле
озбиљна грешка и да обнови прего
воре са Москвом о енергентима.
Њему се придружио потпредседник
Бундестага Волфганг Кубицки, упозо
ривши владу да „не постоји ни један
добар разлог да не пусти у рад
Северни ток 2”. Не мора народ да се
смрзава, каже Кубицки, а привреда
не мора да пати због овакве полити
ке.
Не, „такви предлози су неприклад
ни”, успротивио се немачки министар
финансија Кристијан Линднер. Није
важно колико су предлози рацион
 ал
ни, већ колико су идеолошки при
кладни. Није важно шта је истина већ
шта ми хоћемо да буде истина.
немачк а влада наставља да
избацује воду из пробушеног
чамца. Већ је усвојен закон
којим се најугроженије социјалне
категорије штите од великих скокова
цена, али се припремају и мере које
ће омогућити немачким комуналним
предузећима да део трошкова ску
пље енергије пребаце на потрошаче.
Вицеканцелар Роберт Хабек изви
ждан је на неколико јавних скупова,
па безбедносне службе пажљиво
прорачунавају ризике од већих про
теста. „Постоји страх од протеста,
постоји страх да ће људи подузети
неке акције без процеса легитимаци
је, на пример избора”, каже се, како
јавља Дојче веле, у једној безбедно
сној процени.
Немачки страх од протеста није
сличан страху других држава од про
теста, јер није свако имао Вајмарску
републику и крваве уличне сукобе
због хиперинфлације који су довели
на власт зна се кога.

И
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Игор Мировић у Засавици 1

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ, ИГОР МИРОВИЋ, ПОВОДОМ ПОЧЕТКА
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Наставак улагања у
школску инфраструктуру

Оно што данас пружимо нашој деци, кроз наставни процес и услове у којима бораве
и уче, то ће у будућности бити слика наше земље, њеног успеха и марљивости мла
дих људи који ће је водити, изјавио је Игор Мировић
Председник Покрајинске
владе, Игор Мировић, пово
дом почетка школске године
посетио је Сремску Митрови
цу, првог септембра. Он је
том приликом са градоначел
ницом Сремске Митровице,
Светлан ом Милован ов ић,
обиш ао
основн е
школ е
„Доброс ав Радос ав љев ић
Народ“ у Засавици 1 и „Јован
Поповић“ у Сремској Митро
вици. Покрајинска влада уче
ствовала је значајним новча
ним средствима у пројектима
реконструкције и изградње
школске инфраструктуре у

овим местима.
– Образовање је један од
најважнијих сегмената живо
та због тога што представља
будућност. Оно што данас
пружимо нашој деци, кроз
наставни процес и услове у
којима бораве и уче, то ће у

Игор Мировић

Светлана Миловановић

План за реконструкцију позоришта
Током боравка у Сремској
Митров иц и,
предс едн ик
Покрајинске владе говорио
је о могућностима за рекон
струкц ију
позор иш та
„Добриц а Милут ин ов ић“.
Нагласио је да је позориште
важно за развој културе у
сваком граду.

– Врло је важно да ства
раоци и уметници имају
добре услове рада, нарочи
то овде где постоји позори
ште за озбиљном традици
јом. Спонтано се јавила
идеја о реконструкцији.
Надам се да ће бити при
премљен пројекат у наред

них неколико месеци, а
Покрајинска влада можда
издвоји целокупну суму да
приступимо свеобухватној
реконструкцији позоришне
сале. Наравно, има и других
послова о којима ћемо убу
дуће разговарати, каже
Игор Мировић.
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Термини и за грађане
Нова школа „Јован Попо
вић“, подсећамо, изграђена
је раније и ово је трећа
школска година од како су
деца у новом објекту.
– Настава се у школи
одвија безбедно, без обзира
на проблеме с ковидом. Сви
су презадовољни, од учени
ка до наставника. Преко рас
пуста смо завршили све
послове на фискулт урној
сали. То је стари објекат, који
је у потпуности реконструи
сан. Добили смо модеран
објек ат, који пружа много
могућности за спортске
активности, као што су стони
тенис, фитнес и аеробик, а
имамо и теретану, рекао је
директор школ е „Јован
Поповић“, Слободан Стојил
ковић.
Након одржавања наставе

ће у спортским салама и гра
ђани имати прилику да се
баве спортом, односно да
користе и сале за стони
тенис, теретану или фитнес,
а то значи након 18 часова.

будућности бити слика наше
земље, њеног успеха и мар
љивости младих људи који
ће је водити, изјавио је пред
седник Мировић честитајући
почетак нове школске године
ђацим а,
родитељ им а
и
наставницима.
Према Мировићевим речи
ма, деца су наше највеће
благо и зато су један од
основних приоритета Владе
Србије, Покрајинске владе и
локалних самоуправа – њихо
во школовање, безбедност и
развој.
На иницијативу деце у
Засавици, са управом школе,
договорено је и уређење
спортског терена.
Након пола века од изград
ње фискултурне сале, учени
ци митровачке Основне шко
ле „Јован Поповић“ школску
годину започињу у реконстру
исаном и дограђеном објекту
површине 787 квадратних

метара, а ђаци су добили нај
квал итетн ије
услове
за
бављење спортом.
– Оно што ћемо урадити у
наредном периоду је изград
ња фискултурне сале и у
Основној школи „Добросав
Радосављевић Народ“ у
Мачванској Митровици. Ових
дана ће извођачи радова
започети посао. Желимо да
нам деца у подручним оде
љењима, у селима, имају
добре услове за рад и бора
вак у школи, као и деца у гра
ду. Желимо да нам град и
село буду једна породица,
изјавила је Светлана Мило
вановић.
Догађају су присуствовали
и покрајински секретар за
спорт и омладину Дане Баста
и директор Управе за капи
тална улагања АП Војводине
Милош Малетић
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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ВАНРЕДНА АКЦИЈА ДАВАЊА КРВИ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Дефицитарне
негативне А и 0
крвна група

Слободан Стојилковић

Фискултурна сала ОШ „Јован Поповић“

Ванредна акција давања крви

У среду, 31. августа у про
сторијама митровачког Црве
ног крста је организована
ванредна акција давања
крви.
– Према плану Завода за
трансфузију крви Војводине
и Црвеног крста Сремска
Митровица, за ову годину је
предвиђено тридесет редов
них акција давања крви. До
сада је реализована дваде
сет и једна. Ово је друга ван
редна акција. Организујемо
је на захтев и апел Завода за
трансфузију крви, јер је еви
дентно да су дефицитарне
све крвне групе, с посебним
акцентом на негативну А и 0
групу, изјавила је Татјана
Јованчевић, секретар митро

вачког Црвеног крста.
Акцији се одазвало 82
лица, од којих је 68 испуња
вало услове за добровољно
давалаштво.
– Редован сам давалац
крви од периода када сам
био у војсци. Мотив ми је
хуманост и помоћ другима.
Саветујем будућим даваоци
ма да се пријаве и дођу, јер
ово није ништа болно,
сасвим је природна и нор
мална ствар, објаснио је
Дарко Штефановић.
Наредна, редовна акција
биће одржана на истом
месту осмог септембра у
периоду између 8:30 до
А. Дражић
13:00 часова.
Фото: Б. Туцаковић

ИЗГРАДЊА ГАСНЕ МРЕЖЕ У ПУШКИНОВОЈ
УЛИЦИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Измењен режим
саобраћаја

Од понедељка, петог сеп
тембра измењен је режим
саобраћаја у Пушкиновој ули
ци у Сремској Митровици.
Разлог за измене су радови
на изградњи дистрибутивне
гасне мреже, које изводи Јав
но предузеће за дистрибуцију
природног гаса „Срем-гас“.
За саобраћај је затворен
део Пушкинове улице, од рас
крснице са улицама Житни
трг и 28. марта, укључујући и
затварање раскрснице са
улицом Светла. Мења се јед
носмерни режим у улици Све
тла у двосмерни режим, са

такозваним „слепим“ делом
код раскрснице са Пушкино
вом. Једносмерни режим
Пушкинове улице, од раскр
снице са улицама 28. марта и
Паробродске, такође је про
мењен са једносмерног у дво
смерни. Очекује се да ће
радови трајати 15 радних
дана. За то време неће бити
могуће паркирање возила на
коловозу у улицама Светла и
Пушкинова, а овлашћена
лица ће регулисати саобраћај
за наизменичан пролаз кому
налних и возила хитних слу
жби.
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Почела нова школска година

Свечани пријем првака у „Змајевој“ школи у Сремској Митровици

Почела је нова школска година, а
широм Срема организовани су пријеми
за нове ученике. Сви ђаци прате непо
средно наставу, односно у школским клу
пама, за разлику од ранијих година, када
су поједини похађали путем интернета,
због епидемије корона – вируса. У свим
сремским локалним самоуправама чел
ници су честитали и пожелели деци сре
ћан почетак нове школске године.

Сремска Митровица
Првог септембра у свим основним
школама на територији Сремске Митро
вице је уприличен свечани пријем ђака
првака. Лепа вест је да је ове године у
односу на претходну уписан већи број
деце у први разред.
– Ове године имамо 50 ђака, првака,
више у односу на прошлу годину и веома
смо због тога задовољни. Купили смо

Посета школи у Платичеву

поклоне за дечаке и девојчице, у виду
школског прибора, који су их сачекали на
њиховим клупама. Они са ентузијазмом
и радошћу долазе у школу, а те емоције
су пренели и на одрасле, изјавила је
заменица начелника Градске управе за
образовање, Снежана Коњевић.
У Основној школи „Јован Јовановић
Змај“ у Сремској Митровици уписано је
чак 114 ђака у први разред, а у подруч
ним одељењима у Јарку и Шашинцима
по тринаест и петнаест малишана.
– Надамо се да ће нас епидемиоло
шка ситуација послужити, да ће ђаци и
наставници долазити у школу онако како
би требало и да ћемо испунити наставни
план и програм рада. Радујемо се првим
данима дечјег школског живота, исто као
и они сами, рекао је Мирослав Певац,
директор школе.
Ове године је у Сремској Митровици
680 малишана први пут село у школске
клупе.

Рума
Међу основцима и средњошколцима
у румској општини је и 448 првака који
су 1. септембра први пут сели у школске
клупе.
Локална самоуправа је за све основ
це, а реч је о око 3.600 ученика, обезбе
дила бесплатне уџбенике, док су прваци
још добили и додатни пакет са школским
прибором - лењирима, бојица, гумица
ма, блоковима за ликовно...
Како протиче први школски дан у ОШ
„Миливој Петковић Фећко“ у Платиче
ву, где има 27 првака, могла је да види
председница
Општине
Александра
Ћирић, која је са заменицом Биљаном
Поповић Јовановић посетила ову шко
лу. Она је првацима поделила поклоне,
али и са директорком Драганом Крстић
разговарала и потребама и проблемима
ове школе.
– У једном лепом амбијенту сам разго
варала и са ђацима и са колективом, сви
се труде да што боље раде свој посао.
Ми се, као одговорна
локална самоуправа, трудимо да омо
гућимо што боље услове за школовање,
али и једно безбрижно, лепо детињство
и одрастање, истакла је Александра
Ћирић.
У оквиру 40 милиона динара колико је
опредељено за реконструкцију школских
објеката, планирани су и радови у пла
тичевачкој школи.
– Њима је тренутно најважније да ура
де замену подних плочица, великих ула
зних врата на споредном улазу у школу,
као и кречење. Дошли смо да провери
мо и да ли су стигли уџбеници које смо
ми као Општина обезбедили бесплатно
за све основце. Посебно смо желели да
приредимо добродошлицу првацима, па
смо им тако поделили пригодне поклоне
у виду школског прибора, рекла је пред
седница Ћирић.
Драгана Крстић, директорка школе је
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Пријем првака у Иригу

изразила задовољство што је баш њихо
ва школа одабрана за посету. Поред
матичне школе у Платичеву, постоји и
подручно одељење у Витојевцима, до
четвртог разреда.
– Имамо 248 ученика, 27 првака и
што се тиче уџбеника, свезака и при
бора, све је спремно, све је ученицима
подељено тако да могу без проблема од
првог дана да почну са учењем, истакла
је директорка Крстић.
Она је додала да је зграда школе
прилично стара и да се уређује колико
може, део по део, у договору са локал
ном самоуправом. Школа је кречена, а
сада је приоритет управо замена подова
у целој школи.
– Договорили смо се са локалном
самоуправом да у сарадњи са њима ура
димо и то, каже Драгана Крстић.
У овој школи очекују да им ускоро стиг
ну и лап топ рачунари за шта су средства
добили од Министарства правде као и
лап топ и пројектор за шта је средства
обезбедило Министарство просвете.

Ириг
Пријем за прваке и њихове родитеље
у иришким основним школама је одр
жан 31. августа.
Првом дану шездесетак првака у ОШ
„Доситеј Обрадовић“ у Иригу је прису
ствовао и председник Општине Тихо

мир Стојаковић са сарадницима, док је
пријему 28 првака у ОШ „Милица Стоја
диновић Српкиња“ у Врднику прису
ствовао Миодраг Бебић, заменик пред
седника Општине.
Локална самоуправа је прошле годи
не први пут набавила бесплатне уџбе
нике за прваке, док су ове године сви
ученици до четвртог разреда основне
школе добиле бесплатне уџбенике.
Уџбенике јсу добила 354 ученика, за
шта је иришка општина у буџету опре
делила скоро 2,8 милиона динара.
– Свакако да је ова набавка значајно
олакшање за кућни буџет, имајући у
виду да један комплет кошта од 7.000
динара па навише, зависно од разреда,
а ово је цена за прваке. Тако да то сва
како олакшава родитељима припрему
за школе, поготово ако имају више
деце која похађају основну школу, каже
Тихом ир Стојак ов ић, предс едн ик
Општине.
Треба истаћи и да су неки ученици
добијали уџбенике преко Министарства
просвете, али не комплетне, тако да је
иришка општина и за њих финансирала
куповину уџбеника за ликовно и музич
ко васпитање, као и дигитални свет.
Наравно, летњи распуст је искори
шћен и за побољшање услова за учење
и рад у иришким школама и подручним
одељењима. Неки радови су реализо
вани, у некима предстоје.

– У подручној школи у Јаску ће се
радити фасада тако да ће и она бити
комплетно реновирана. У претходном
периоду урађена је ПВЦ столарија,
подови, плафони и грејање. За следећу
годину остављамо радове у школама у
Нерадину и Крушедолу. Тамо планира
мо нове фасаде, јер је унутрашњост
школа у солидном стању. Могу да
кажем да смо у последњих неколико
година доста урадили на побољшању
услова за боравак и учење наших уче
ника, истиче Тихомир Стојаковић.

Стара Пазова
Школско звоно је означило почетак
нове школске године и у образовним
установама у старопазовачкој општини.
За прваке њих 644 ово је посебан дан и
зато су се старији ученици са наставни
цима и учитељима потрудили да им при
реде добродошлицу. Због великог броја
ученика првог разреда у Новим Бановци
ма је свечаност одржана у Дому културе,
а најмлађи су с великом пажњом све
пратили и открили да су су спремни за
школу. А спремно је и 33 првака уписано
у старопазовачку основну школу херој
Јанко Чмелик. Новопазовачк а школа
„Растко Немањић Свети Сава“ у шест
одељења има укупно 156 ђака првака.
Добродошлицу првацима, али оним
великим, пожелели су и у Гимназији
„Бранко Радичевић“ на традиционалном
свечаном пријему у Позоришној Сали,
када се родитељима и ђацима обратио
директор школе Мирослав Марковић
истакавши колико му је драго што су се
сва та деца одлучила баш за гимназију и
да је поносан што школа сваке године
изнедри све више талената у различи
тим сферама интересовања. Као у сва
кој генерацији, ученици су подељени у
четири разреда а ова генерација има
110 гимназијалаца.

Пећинци

Синиша Ђокић са првацима Основне школе „Слободан Бајић Паја“

Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић уручио је 1. септембра ђацима
првацима у Основној школи „Слободан
Бајић Паја“ Пећинци, подручно одељење
у Огару, ранчеве са школским прибором
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Владимир Гак уручио уџбенике и школски прибор првацима

и том приликом им пожелео срећан поче
так новог поглавља у њиховом животу,
нагласивши да је ово једна од најлепших
обавеза које има као председник, јер је
право задовољство, како је рекао, виде
ти испред себе насмејану и радосну децу
жељну знања.
– Сви се ви знате још из вртића, тако
да неће бити неког великог упознавања
међусобно, али ћете зато од данас имати
испред себе своју учитељицу, која ће вас
водити и учити наредне четири године, и
припремати за више разреде. Ова учио
ница је од данас ваша нова кућа, кућа у
којој ћете стећи нова познанства и нова
знања. Учите, будите вредни, слушајте
вашу учитељицу и родитеље, а Општина
Пећинци ће увек бити ту да вам обезбеди
што боље услове за стицање знања и
награди ваш труд и рад, рекао је пред
седник Ђокић.
Према подацима Одељења за дру
штвене делатности општине Пећинци,
ове године у први разред ОШ „Слободан
Бајић Паја“ са подручним одељењима
уписано је 79 ђака, у купинску ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“ са подручним одеље
њима уписано је 39, а у шимановачку ОШ
„Душан Јерковић Уча“ са подручним оде

љењима уписано је 73 ђака првака.
Ђаци прваци на територији општине
Пећинци, њих 191, ушетало је 1. септем
бра у своје учионице и примило поклон
добродошлице од пећиначке локалне
самоуправе.

Инђија
Председник општине Инђија Владимир
Гак у среду, 31. августа присуствовао је
свечаним пријемима ђака првак а у
Основној школи „Ружа Ђурђевић Црна“ у
Чортановцима а затим и у Основној шко
ли „22. јул“ у Крчедину. Том приликом Гак
је истакао да је полазак у први разред
један од најзначајнијих тренутака у шко
ловању деце те да се Општина Инђија
труди да сваке године обезбеди адекват
не услове за образовање.
– Ове школске године имамо шест
ђака првак а више у Чортановцима у
односу на прошлу годину, што нам је
добар показатељ да породице не напу
штају инђијска села већ, напротив, све их
је више због чега треба да будемо задо
вољни, рекао је Гак и додао:
–То значи да Чортановци имају пер
спективу, да се људи не одсељавају, да

се деца рађају, то је оно што охрабрује и
даје подстрек да више и напорније ради
мо. А све што радимо, радимо због наше
деце, односно будућности, како би живе
ли у општини којом ћемо се поносити најбољем месту за породицу.
Председник општине Инђија током све
чаног пријема првацима у Чортановцима
и Крчедину уручио је комплет уџбеника,
школски прибор, ранац, едукативне књи
жице и друштвене игре, а такве поклоне
добило је укупно 483 ђака првака у тој
сремској општини.
Општина Инђија наставиће са великим
улагањима у образовне установе како би
услови за рад били на нивоу најразвије
нијих држава на свету, додао је председ
ник општине Инђија и најавио да ће уско
ро реконструисати спортски терен у окви
ру чортановачке основне школе. У оквиру
радова биће у потпуности проширен
терен, постављена мултифункционална
подлога, нове трибине, кошеви и голови.
– Терен ће бити доступан ђацима али и
свим становницима Чортановаца који се
баве спортом, професионално или рекре
ативно. У те радове Општина ће уложити
осам милиона динара а сама установа
добиће сасвим другачији изглед након
реконструкције, рекао је Гак.

Свечани пријем за ђаке прваке у Беочину

фото: Исмет Адемовски

Беочин
У Беочину је, традиционално, уприли
чен свечани пријем ђака првака, уочи
почетка школске године, 31. августа. У
Основној школи „Јован Грчић Милен
ко“организована је приредба на којој су
прваке и њихове породице поздравили
председница општине Беочин Биљана
Јанковић, директор школе Драган Митић,
али и ученици виших разреда који су се
са својим учетељима потрудили да нај
млађим основцима пожеле добродошли
цу кроз песму, глуму и рецитације. Бео
чинским првацима су уручени и поклони
које је Општине Беочин у виду школског
прибора обезбедила као и ваучери „Уни
верекспорт“ фондације којима ће бити
омогућено преузимање поклон пакета.
Е. М. Н.

ОПШТИНА ИРИГ

7. SEPTEMBAR 2022.
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ВРДНИК: ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ЛИДЕРЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Србија без баријера

Летња школа у Врднику

У Врднику је 30. августа отворена Лет
ња школу Академије младих лидера са
инвалидитетом, а отварању су прису
ствовали министарка за рад, запошља
вање, борачка и социјална питања проф.
др Дарија Кисић, помоћница у Сектору за
заштиту особа са инвалидитетом Биља
на Барошевић и председник општине
Ириг Тихомир Стојаковић.
Проф. др Дарија Кисић је указала да
сваки грађанин Србије треба да има јед
наке шансе и да инвалидитет не сме да
буде препрека за то. А управо су ови
млади људи, полазници показали колико

се може постићи знањем и вољом.
Она је и обећала да ће Министарство
за рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања и даље подржавати актив
ности особа са инвалидитетом.
Ове летње и зимске школе младих
лидера са инвалидитетом су већ тради
ционалне, а на њима сваке године има
све више полазника.
Мото овогодишње Летње школе Ака
демије младих лидера са инвалидите
том, коју организује Национална органи
зација особа са инвалидитетом Србије
уз подршку Министарства за рад, запо

шљавање, борачка и социјална питања,
је „Млади за европску годину младих“.
Председник општине Ириг Тихомир
Стојаковић је истакао да је почаствован
што се баш у Иригу, који је увек уз особе
са инвалидитетом, одржава ова школа.
– Ми, као локална самоуправа, ћемо
подржати и наредне активности у оквиру
Летње школе Академије младих лидера
особа са инвалидитетом и у партнерству
са државом и у будућем периоду ствара
ти Србију без баријера, поручио је Тихо
мир Стојаковић.
С. Џ.

30. ПУДАРСКИ ДАНИ У ИРИГУ

Богат програм
јубиларне манифестације
У Иригу се, после паузе због панде
мије корона вируса, ове године органи
зују јубиларни, 30. Пударски дани који
ће се одржати 15. 16. и 17. септембра
на локацијама у Великом парку и Вин
ској улици.
Отварање ове најдуговечније мани
фестације у иришкој општини ће се
одржати 15. септембра у Српској читао
ници у Иригу, уз поетско вече „Обећала
сам липи“ песникиње Јасне Миленко
вић.
Следећег дана од 15 часова па до
поноћи траје Фрушкогорски сајам вина

„Пударев избор“, предвиђен је традици
онални дефиле фењера од бундева и
маскенбал са најмлађим учесницима из
иришких вртића, биће проглашене и
најбоље маске и фењери, а потом је
планирана и дечија представа.
Увече је и наступ фолклорних ансам
бала, а у 21 сат почиње концерт „Гара
вог сокака“.
У преподневним сатима 17. септем
бра у великом парку ће се одржати так
мичење у кувању пударског паприкаша,
као и наставак Фрушкогорског сајма
вина и продајна изложба сремских

колача актива жена из Ирига и Срема.
Одржаће се и дефиле фијакера и
дечија пијаца, а организоваће се и шет
ња кроз винограде „Walk&Wine“ од
Рибарског трга до Хопова.
Гастро тим Србије требало би да
направи највећу пударску питу на свету.
У вечерњим сатима припрема се наступ
фолклорних ансамбала и представа
„Пударев сан“.
Овогодишња јубиларна манифеста
ција ће се завршити великим концертом
естрадних звезда Вики Миљковић и
Халида Муслимовића.
С. Џакула

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ И НОСИОЦИМА ВУКОВИХ
ДИПЛОМА

Ђокић: Будите понос својим
родитељима и својој Општини

Са доделе награда

У Културном центру Пећинци 30.
августа је организована свечана доде
ла награда ђацима генерације и носио
цима Вукових диплома за све три
основне школе са територије пећинач
ке општине, као и ученицима који су
постигли запажене резултате на школ
ским такм ич ењ им а, за школс ку
2021/2022. годину. Ученици генерације
су награђени са по 30.000, а носиоц
и
Вукове дипломе са по 15.000 динара.
Председник општине Пећинци Сини
ша Ђокић уручио је награде ђацима
генерације, и том приликом истакао да
тај дан за све лауреате представља
круну вишегодишњег труда и рада.
– Стекли сте знање које ћете даље,
током школовања да ширите и усавр
шавате, па се можда и следеће године
сретнемо на истој овој бини и истим
поводом. Општина Пећинци се труди
да вам обезбеди што боље услове за
стицање знања, ту смо увек за све вас,
да вас саслушамо, подржимо и награ
димо најуспешније, а на вама је да
наставите да постижете овако добре
резултате. Будите мотивација за ваше
млађе другаре, будите понос својим
наставницима и родитељима, будите
понос и својој Општини, поручио је
председник Ђокић.

Поред три ђака генерације, Општина
Пећинци наградила је и 18 носилаца
Вукове дипломе, као и 25 ученика и
наставника који су остварили изузетне
резултате на такмичењима, од којих су
поједини били успешни у више настав
них предмета.
Носиоцима Вукових диплома награде
је уручила начелница Општинске упра
ве општине Пећинци Драгана Крстић,
док је ученицима и наставницима који
су постигли запажене резултате на
школским такмичењима награде у виду
захвалнице и књиге уручила начелница
Одељења за друштвене делатности
Зорица Лукач.
Пећиначка ОШ „Слободан Бајић Паја“
из Пећинаца ове године изнедрила је 6
вуковаца и пет ученика и наставника
који су остварили успехе на школским
такмичењима, а директорка ове обра
зовне установе Милијана Срдић захва
лила се ученицима и наставницима који
су током свог школовања вредно ради
ли на стицању знања.
– Похвално је свак ако што наша
локална самоуправа сваке године води
рачуна о ученицима и наставницима
који су остварили резултате на такми
чењима. Оваква врста награђивања је
мотивишућа и за генерације које дола

зе, изјавила је Срдић.
У име награђених ученика захвалила
се Ана Милићевић из Доњег Товарника,
Ђак генерације Основне школе „Слобо
дан Бајић Паја“ Пећинци.
– Током протекле четири године поче
ли смо да сазревамо и растемо. То је
био период испуњен игром, срећом,
осмесима, понеком сузом, такмичењи
ма, а највише је било дружења. Сигур
на сам да ћемо га се са осмехом на
лицу сећати када одрастемо. Овим
путем желим да се захвалим пећинач
кој локалној самоуправи, школској
управи, нашим наставницима и родите
љима на свој подршци коју смо добија
ли, рекла је Ана.
Јучерашњу свечаност доделе награ
да најбољима од најбољих обогатили
су својим наступима полазници Студија
за музичку едукацију и образовање ванредни ученици Музичк е школе
„Петар Кранчевић“ из Сремске Митро
вице и ученици Музичке школе „Теодор
Тоша Андрејевић“ из Руме истурено
одељење у Пећинцима, док је Вук
Димић полазник Литерарне радион
 ице
пећиначког Културног центра прочитао
награђивану песму „Има велика љубав
у мени“, за коју је данас и добио захвал
ницу.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
ПОВОДОМ УПАДА АКТИВИСТА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ У ВРТИЋ У ПЕЋИНЦИМА

Незапамћен случај

„Незапамћен је случај да нека од
политичких странака у општини Пећин
ци насилно упадне у вртић, како су то 31.
августа учинили активисти Демократске
странке у објекту вртића у Пећинцима,
правдајући своју насилност протестом
родитеља чија су деца на листи чекања
за упис у вртић.
Ово је веома забринуло родитеље
деце која већ похађају ову установу и
од јуче добијамо позиве забринутих
родитеља, који захтевају да локална
самоуправа спречи овакве инциденте у
вртићу.
Актери упада у вртић и не покушавају
да сакрију политичку димензију проте
ста, већ сматрају да им то што су при
падници опозиције даје за право да упи
шу децу преко реда.
Али децу не можемо жртвовати нечи
јим политичким амбицијама и дозволи
ти да их угрожава свако ко себи даје
за право да одлучи које дете може да
похађа вртић, а које не може.
Општина Пећинци не дели децу ни
на који начин и због тога је претходних
година уложила велика средства у шко
ле и вртиће, како би свој деци омогући
ла упис у вртић.
Нажалост, због отежаног рада услед
пандемије, листе чекања и даље посто
је и разумемо да се то некоме не сви
ђа, али не можемо да дозволимо да тај
неко због сопственог незадовољства

упада у вртић и угрожава безбедност
деце.
Општина Пећинци нема утицаја на
упис деце у вртић, већ је то у надлежно
сти стручних служби Предшколске уста
нове “Влада Обрадовић Камени”.
Једини који то не могу да прихвате су
руководство и активисти Демократске
странке који желе да мимо свих над
лежних органа одлучују о упису деце у
вртић, и при том не презају од насиља.
Све то изазива забринутост и локал
на самоуправа ће у наредним данима
предузети мере којима ће повећати без
бедност деце у вртићу.”
Председник
општине Пећинци
Синиша Ђокић

САОПШТЕЊЕ ОО СНС ПЕЋИНЦИ ПОВОДОМ
НАСИЛНОГ УПАДА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
У ВРТИЋ У ПЕЋИНЦИМА

Насилни чин
„Јуче смо били ужаснути сведоци
насилног чина какав није запамћен у
општини Пећинци. У свим политичким
превирањима кроз која је последњих
деценија прошла наша земља, па
самим тим и наша општина, нико ника
да није пао толико ниско колико су јуче
пали руководиоци и активисти Демо
кратске странке, када су одлучили да
своју насилност и осионост демонстри
рају упадом у просторије вртића у
Пећинцима.
То што нису крили да су активни чла
нови Демократске странке и што су
отворено признали и да су протести
пољопривредника, у којима су учество
вали, били политички инструирани, не
даје им за право да сада бацају љагу на
Општину и на независне чланове коми
сије за упис у вртић.
За разлику од Демократске странке,
која на силу жели да својим члановима
обезбеди предност приликом уписа, ни
Општина ни предшколска установа не
праве разлику међу децом и чине, и

чиниће све да сва деца чији родитељи
испуњавају услове да им дете иде у
вртић буду и примљена.
Демократска странка за 12 година
власти у општини Пећинци није уложи
ла ни динара у обнову школа и вртића.
Од када општину Пећинци води Срп
ска напредна странка, у школе и вртиће
су уложене стотине милиона динара, а
капацитети вртића су значајно увећани.
Сада Демократска странка жели да
на силу одлучује о томе ко може своје
дете да упише у вртић, који нити су гра
дили, нити су обнављали, нити су за то
добили мандат од грађана.
Њихово неодговорно, насилно и оси
оно понашање грађани препознају и
кажњавају на изборима. И поново ће их
казнити. Али им се не сме дозволити
да у међувремену својим гребањем за
јефтине политичке поене угрожавају
децу.”
Општински одбор
Српске напредне странке Пећинци
Контакт: 022/2435-351
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КУПИНИК

Дани змајева
10. септембра
Под бедемима Купиника, у суботу,
10. септембра, од 13.00 часова, биће
одржани четврти Дани змајева, у част
Змаја Огњеног Вука, српског деспота,
легендарног ратник а, владара и
последњег правог средњовековног
витеза српске традиције.
Како нам је рекао Перица Одоба
шић, председник Удружења „Зелени
поглед“ из Купинова, посетиоци мани
фестације „Купиник – Дани змајева“
ове године ће бити у прилици да ужи
вају у бројним садржајима који на раз
не начине осликавају витешку културу
и средњовековну традицију.
– Припремили смо богатији и разно
врснији програм ове године, како би
сви наши посетиоци могли да погле
дају витешке борбе, чују средњове
ковну музику или пробају средњове
ковну трпезу. Уз бројне садржаје, про
грам ће трајати до вечерњих сати
када ће посетиоци бити у прилици да
уживају у бакљама обасјаним бедеми
ма Купиника. И ове године планирамо
да са нама буде, као почасни гост, глу
мац Иван Вучковић, који је у серијалу
„Српски јунаци средњег века“ својом
глумом оживео лик Вука Гргуревића
Бранковића, легендарног Змаја Огње
ног Вука, рекао је Одобашић.
Манифестацију и ове године орга
низује Удружење “Зелени поглед” из
Купинова у сарадњи са Културним
центром Пећинци, Агенцијом за развој
општине Пећинци, Туристичком орга
низацијом општине Пећинци, удру
жењима жена са територије општине
Пећинци, а партнер је Удружење за
неговање старих заната и вештина
“Бели Орлови”. Генерални покрови
тељ је пећиначка локална самоупра
ва.„Зелени поглед“ из Купинова у
сарадњи са Култ урним центром
Пећинци, Агенцијом за развој општи
не Пећинци, Туристичком организаци
јом општине Пећинци, удружењима
жена са територије општине Пећинци,
а партнер је Удружење за неговање
старих заната и вештина „Бели Орло
ви“. Генерални покровитељ је пећи
начка локална самоуправа.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Општина Пећинци подржала је пре
поруку Владе Републике Србије у
циљу штедње електричне енергије,
као пример одговорног и рационалног
понашања, како бисмо заједнички
дали допринос у решавању изазова
енергетске кризе са којима се суочава
велики број земаља.
С тим у вези, Општина Пећинци је
донела одлуку да се искључи декора
тивна и друга расвета на свим јавним
предузећима и установама на терито
рији наше општине, као и декоративна
расвета на згради Општине у Пећин
цима.
С. Ђ.
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ОБЕЛЕЖЕНО 80 ГОДИНА СТРАДАЊА РОДОЉУБА СРЕМА

Не смемо никад заборавити,
али не смемо ни да се светимо

Светлана Миловановић и Владимир Павловић

Спомен гробље мора да буде подсетник на тамни час који се десио у Срем
ској Митровици и Срему, рекла је Светлана Миловановић позивајући суграђа
не да славећи живот не забораве да у свакој прилици одају почаст жртвама на
овом месту
У оквиру комплекса сремскомитро
вачког „Спомен гробља“ у недељу 4.
септембра 2022. године одржан је тра
диционални комеморативни скуп којим
је обележено 80 година сећања на тра
гичне догађаје из 1942. године када је
током Другог светског рата покрај старог
православног гробља уморено неколи
ко хиљада невиних становника Срема у
злогласној усташкој акцији Виктора
Томића. Тим поводом у капели „Свете
Петке“ на православном гробљу Њего
во Преос
 вештенство Епископ сремски
Господин Василије служио је Свету
архијерејску литургију а потом на пла
тоу спомен комплекса и парастос неви
но страдалим жртвама. Помињући име
на сремских страдалника Епископ Васи
лије је између осталог рекао:
– Ево нас у походу вама. Ево нас на
овом светом месту где ваша невина крв
вапије ка Господу своме и призива срп
ски народ да вас не заборави никада.
Сваке године на овај свети дан сабира
мо се овде. Српски народ не сме забо
равити своје мученике и свету српску
децу. Не смемо никад заборавити али
не смемо ни да се светимо. Није српски
народ осветнички, већ један божији
народ, рекао је владика Василије пози

вајући присутне да негују сећање и
узносе молитве на многе невино постра
дале на овом и другим стратиштима.
Почаст жртвама којих је на овом
месту 7950, најпре је одата полагањем

Парастос жртвама

венаца на спомен плочу на којој се
налази епитаф са стиховима Добрице
Ћосића. Након интонирања државне
химне од стране хора „Сербика“ под
руководством Владимира Опачића, при
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СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ
ЛЕГЕТСКЕ БИТКЕ

Одржан парастос
за страдале

Сцена из игроказа „Непокореном Срему“

сутнима се најпре обратила Марија
Маричић из Лаћарка, по рођењу Неми
ца из породице Маркс. Она је исприча
ла своју потресну породичну причу јер
је као дете била принуђена да са мај
ком, млађом сестром и братом одбегне
у Фрушку гору, с обзиром ја де отац
Јакоб претходно отишао у партизане.
Бака Марија причала је о сусрету са
усташким злочинима, тешком животу у
митровачкој казниони, суђењу по крат
ком поступку и мукама које су као деца
трпели чекајући крај рата.
Градоначелница Града Сремске
Митровице, поздрављајући мноштво
присутних, госте и представнике држав
них институција, Светлана Миловано
вић на почетку свог обраћања рекла је :
– Спомен гробље је сведок смрти и
страдања, али је и сведок живота. Шта
год да се деси живот се наставља сво
јим током. Међутим, остаје и мора да се
поштује сећање. Град Сремска Митро
вица негује културу сећања. Сећање не
мора бити само туга, већ и радост због

онога што смо имали и кога смо имали.
Имао је Срем тих година најлепше, нај
снажније, најмлађе, најплодније што се
може родити. Има и данас. Десило се
Срему те крваве 1942. године оно најго
ре што се може десити. Злочинац који је
себи дао за право да у име погрешне
идеологије одузима животе. Акција Вик
тора Томића однела је животе, младост,
полет тог лета, али и за сва друга лета
људима чије кости и даље леже овде
где ми корачамо. А зашто? Безумље је
надвладало здрав разум и изазвало
страдање невиних. Голорук народ је
овде страдао. Покупљен са сремске
земље и одведен у непознато. И са те
плодне земље бачен у мочварну јаму и
посипан кречом. Злочинци су им убија
ли достојанство, сећање и на крају оду
зимали живот. Били су то дани када је
кукољ цветао крвавом бојом. Не поно
вило се. Тешке су слике ексхумације из
1945. године када исплакане очи траже
своје најмилије. Још је тежа слика са
првог парастоса када уцвељене мајке
са житом и босиљком чекају да окаде
децу. Најгоре слике – то је оно што рат
донесе, рекла је градоначелница Срем
ске Митровице помињући и невино
страдање сликарског генија Саве Шума
новића.
– Спомен гробље мора да буде под
сетник на тамни час који се десио у
Сремској Митровици и Срему, рекла је
Светлана Миловановић позивајући
суграђане да славећи живот не забора
ве да у свакој прилици одају почаст
жртвама на овом месту.
На хумкама страдалих приређено је
драмско извођење комада „Непокорном
Срему“ аутора Уроша Тутулића из Бео
града коју је режирао познати редитељ
Мирослав Бенка из Старе Пазове. Гану
та виђеним, присутна публика је дуго
трајним аплаузом поздравила потресну
причу о страдању сремских сељака,
лекара, судија, свештеника, Саве Шума
новића, народног хероја Јанка Чмелика
и многих других.
Д. Мостарлић

У сусрет обележавању годишњице
Легетске битке која је одржана шестог
септембра 1914. године, одржан је пара
стос и помен страдалим борцима, који су
тада положили своје животе. Бројне деле
гације положиле су венце и цвеће на спо
мен обележје у суботу, трећег септембра.
– Овај дан сведочи о једном делу срп
ске историје где је велики број српских
војника изгубио живот бранећи слободу.
Ова манифестација, такође, говори и о
традицији, јер, народ који нема традицију,
поставља се питање да ли уопште и
постоји. Доласком на Легет показујемо ко
смо, шта смо, ко су нам дедови, ко је
жртва, а ко злочинац. Похвалио бих орга
низаторе, Центар за културу „Сирмију
март“ који је мислио на све детаље.
Захвалио бих се и свим посетиоцима
спомен обележја, изјавио је заменик
начелника Градске управе за културу и
спорт, Зоран Мишчевић.

На захтев савезника у Првом светском
рату, након добијене битке на Церу, срп
ска војска је кренула у офанзиву преко
Саве и Дрине. У оквиру тих операција, 13.
пук Тимочке дивизије „Хајдук Вељко
Петровић“ је уз делове 15. пука форсирао
реку Саву шестог септембра, прешавши
на поље Легет код Сремске Митровице.
Иако је на почетку постизала успехе, срп
ска војска била је бројно надјачана од
стране Аустро-Угара. До мрака су српске
снаге остале без муниције, један део се
предао, а преко шест хиљада војника је
изгубило живот. На том месту су бројни
војници Тимочке Крајине оставили живо
те зарад слободе Сремаца.
– Као и сваке године долазимо да оби
ђемо ово место где су Тимочани страдали
1914. године. Тимочку и Неготинску Краји
ну је на овом месту задесила велика тра
гедија. Обавеза нам је да стално будемо
ту, да пренесемо све и млађим генераци
јама. Изузетно смо захвални Граду Срем
ска Митровица што сваке године на
достојанствен начин обележава овај дан,
рекао је Драгољуб Ристић, председник
Субнора Општине Неготин.
Обележавању су присуствовали и
потомци страдалих бораца.
– Долазим из Велике Дренове, места из
ког су наши дедови и прадедови, тачно
њих 70, оставили своје животе на овом
месту шестог септембра 1914. године.
Велики значај придајемо доласку на ово
место, да бисмо одали почаст онима који
су положили своје животе, каже Влади
А. Д.
мир Ступљанин. 
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ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ БЕСЕДНИШТВА ОСУЂЕНИХ ЛИЦА

Нека се чује и друга страна

Награђени учесници

Фестивал
беседн иш тва
осуђених лица, под насловом
„Audiatur et altera pars – Нека
се чује и друга страна” одр
жан је по шести пут у Казне
но-поправном заводу у Срем
ској Митровици. Уприличен је
у Хотелу „Срем“ у уторак,
другог августа. Организатори
су Министарство правде
Републике Србије Управа за
извршење кривичних санкци
ја, Казнено-поправни завод
Сремска Митровица и Уста
нова за неговање културе
„Срем“.
Фестивал беседништва за
осуђена лица у Сремској
Митровици представља репу
бличко такмичење отворених
и полуотворених одељења,
свих затвора у нашој земљи.
– За категорију ауторских
беседа имамо дванаест при
јављених лица. Друга катего
рија је интерпретација са
деветоро пријављених, што
значи да имамо укупно два
десет и једног кандидата за
такмичење из једанаест уста
нова. Претходно смо одржа
ли квалификационо вече због
великог броја пријављених,
тако да смо у финале увели
десет изузетно добрих бесед
ника. У договору са организа
торима Фестивала беседни
штва „Сирмијум светлост
речи”, наши победници из ове
две категорије учествоваће
ревијално на том фестивалу
у граду. Ово је само један вид
ресоцијализације осуђених
лица који се користи у свим
нашим затворским установа
ма уз помоћ Управе за извр

Небојша Драгановић

шење кривичних санкција и
Министарства правде, изја
вио је Небојша Драгановић
заменик управника Казненопоправног завода Сремска
Митровица.
У категорији ауторске бесе
де, победу је однео Дејан
Илић, осуђено лице, на издр
жавању казне у митровачком
затвору, а у категорији интер
претац ије,
побед ил а
је
Андријана Томовић из Казне
но-поправног завода за жене
у Пожаревцу.
– Учествовао сам пре три
године први пут на овом
фестивалу и имао сам трему.
Тада сам упознао девојку која
је дошла да беседи из Пожа
ревца, а остали смо и после у
контакту. Наредних годину и
по дана смо једно другом
били све, што је заиста за
књигу. Разговарали смо теле
фоном скоро сваког дана и
пре неких пола године она је
изашла из затвора и желим

Дејан Илић

јој све најбоље. Знао сам да
више не могу бити део њеног
живота, тако да сам одустао,
џентлменски. Онда сам напи
сао ову беседу, не само због
ње, него због свих девојка
које сам упознао у животу.
Љубав креће из срца, не тре
ба неко да нам каже да ли је
нешто добро или лоше, то
осећате у срцу, рекао је Дејан
Илић, чија беседа носи назив
„Сада знам шта је то љубав“.
Андријана Томовић је Бео
грађанка, а тренутно је на
издржавању казне у полуо
твореном одељењу у жен
ском затвору. Говорила је
беседу „О проповедаоницама
врлине” из књиге „Тако је
говорио Заратустра” Фридри
ха Ничеа.
– Покушала сам да прика
жем жене у неком бољем
светлу. Велика ми је част што
учествујем на овом фестива
лу. Раније сам се такмичила у
сликарству и освојила друго

Андријана Томовић

место, а многе осуђенице су
ме подржале у свему овоме.
Беседа говори о спавању,
тачније, то је нешто са чиме
се ми суочавамо у затвору и
са питањима: Да ли сам
добар или нисам, грижа саве
сти... На овај начин могу да
пренесем све утиске жена
које се тамо налазе и које нас
бодре, а немају, нажалост,
сви таленте за беседништво,
изјавила је Андријана Томо
вић.
Одлук у о победницима
донело је Беседничко судско
веће, које су чинили Зорица
Мишчевић, као председник
Одбора Фестивала Беседни
штва „Сирмијум светлост
речи”, протојереј ставрофор
Милорад Голијан, Сања Ста
нетић, реализатор третмана
КПЗ Сремска Митровица,
Бранислав М. Павков, право
славни катихета КПЗ Срем
ска Митровица.
А. Дражић

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

Киша добра за воћаре

Дуг сушни период и висо
ке температуре су остави
ла велику штету на усевима.
Раније засејана соја као и она
из групе ранијег зрења је пре
трпела топлотни удар тако
да је принос са тих парцела
умањен, минималан и неис
платив. Сортама које касније
пристижу, односно спадају у
каснију групу зрења и које још
имају зелене листове, кише
које сада падају могу помо
ћи, јер ће боље апсорбовати
влагу.
После пшенице најраспро
страњенија ратарска култура
је кукуруз који је у катастро
фалном стању, јер киша која је
у јуну била потребна за оплод
њу није пала.
– Имамо биљака где нема
ниједног зрна, а ова киша
може само још да погорша
ситуацију и смањи квалитет
зрна због појаве плесни. Кре
нуло је и скидање сунцокрета,
доста је још остало да се убе
ре, а обилне и закаснеле кише
могу изазвати само штету на
сунцокрету. Наиме, постоји
опасност од појаве гљиви
ца што ће умањити квалитет
зрна, каже за наше новине
Федор Пушић, члан Кабинета
председника Општине заду
жен за пољопривреду.
Када је реч о воћарству
и виноградарству, по чему
је иришка општина и позна
та, бресква - некад омиљено
воће на њивама Ирижана је

Федор Пушић

у завршној фази брања и ове
године је доброг квалитета.
Шљива је доброг рода и ква
литета, али ове обилне кише
отежавају бербу.
Тренутно је киша добра за
оне засаде који немају залив
ни систем и сада биљке упи
јају влагу и обнављају веге
тативни систем, а киша ће
утицати и на укрупњавање
воћки које касније дозревају.
Свакако, у воћњацима је
ово кишовито и спарно време
идеално за развој гљивица,
бактерија и може се појавити
трулеж.
– Виногради, понос Ирижа
на су у добром стању. Битно
ће на даљи развој утицати
примењиване хемијско тех
нолошке мере током годи

не. Они који су примењивали
редовну и квалитетну хемијску
заштиту могу мирно да чека
ју бербу грожђа које је у фази
зрења, истиче Федор Пушић.
Са друге стране киша која

је ових дана обилно падала
је добродошла зато што ће
сигурно побољшати и повећа
ти влажност у земљишту која
је потребна за јесењу сетву.
С. Џакула

ДОМ ЗДРАВЉА У ИНЂИЈИ

Драган Ђорђевић нови в. д. директора

Инђијски Дом здравља
„Милорад Мика Павловић“
добио је новог вршиоца
дужности директора, доктора
Драгана Ђорђевића, специја
листу гинекологију. Ђорђевић
је на ту функцију ступио 1.
септембра. У првом обраћа
њу медијима, нови в. д. дирек
тора Дома здравља истакао је
да ће се потрудити да се уна
преди рад и квалитет услуга у
здравственој установи.
– У наредном периоду са
начелницима служби сагле
даћу и одредићемо приори
тете и на основу тога пред
узети прве кораке ка нашем
циљу, а то је квалитетнији
рад Дома здравља, рекао је
Драган Ђорђевић, в. д. дирек
тор Дома здравља „Милорад
Мика Павловић“ и додао да је

Др Драган Ђорђевић

пред њима велики посао.
На састанку Система 48
одржаном у петак, 2. септем
бра у згради Општине Инђи
ја новом директору, успешан
рад пожелео је председник
општине Инђија Владимир
Гак. Он је истакао да није био

задовољан функцион
 исањем
те здравствене установе у
последње две године, те да
од новог директора очекује да
ситуац
 ија буде много боља.
– Очекујем да ситуација
буде много боља и да Дом
здравља ради организовани

је како би, пре свега, грађа
ни били задовољни, а однос
према њима на бољем нивоу.
Већ од данас, у том погле
ду, очекујем велике промене
и озбиљне кораке од новог
директора, истакао је Влади
мир Гак, председник општине
Инђија.
Гак је подсетио на чињени
цу да је од 2016. године Дом
здравља уз помоћ локал
не самоуправе платио више
од три милиона евра на име
дуговања
фармацеутским
кућама. Данас је та устано
ва на „позитивној нули“, каже
Гак, и додаје за крај да ће
локална самоуправа издва
јати и убудуће значајна сред
ства како би се унапредио рад
ове установе.
М. Ђ.
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БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Уџбеници за око 3.600 основаца

Трећу годину за редом рум
ска општина обезбеђује бес
платне уџбенике за све учени
ке основних школа, а ове годи
не се ради о око 3.600 компле
та за шта је плаћено 32 мили
она динара. Уџбеници су
набављени и дистрибуир
 ани
по школама, а председница
Општине Александра Ћирић
је посетила градску ОШ
„Душан Јерковић“ у коју су
уџбеници стигли 30. августа и
где се одмах и приступило
сортирању комплета за њихо
ве ученике.
Том приликом је истакла да
се локална самоуп
 рава труди
да помогне свим суграђанима,
пре свега деци, јер тако ула
жемо у нашу будућност.
– Како ми њих будемо вас
питавали и односили се према
њима, ако им омогућавамо
здрав начин живота, онда
можемо да очекујемо да ће
наша земља имати здравију и
перс пект ивн ију
будућн ост,
рекла је председница Ћирић.
Прошле године су ученици
имали коришћене уџбенике из
претходне године, али су
купљени сви нови радни
листови и радне свеске, а ове
године сви добијају комплетно
нове уџбенике.
– Надамо се да смо овом
мером олакшали родитељима
полазак ђака у школу, јер су
уџбеници прилично скупи.
Треба издвојити велика новча
на средства да би се обезбе

Наташа Станић и Александра Ћирић

дило све потребно, радне све
ске, уџбенике, поготово поро
дицама које имају више ђака.
Кроз ову меру настојимо
да олакшамо породицама
да своју децу школују, а на
индиректан начин подстичемо
младе брачне парове да имају
децу - просто ми смо ту да
помогнемо колико можемо,
указала је Александра Ћирић.
Током школског распуста се
радило у свим школама на
побољшању услова за рад и
учење, али је и најављено да
најобимнији радови тек пред
стоје, за шта је ребалансом
буџета опредељено 40 милио

на динара. Конкретно, у
„Душановој“ школи је велики
проблем био што кров проки
шњава, за шта су обезбеђена
средства као и за осветљење
у учион
 ицама.
– Сада видим и да је
фискултурна сала у веома
лошем стању, паркет као и
справе, тако да ћемо обезбе
дити и средства да ђаци у овој
најбројнијој школи добију
репрезентативну салу за
физичко, рекла је председни
ца Ћирић.
Директорка школе Наташа
Станић је истакла да је око
800 ученик а добил о нове

уџбенике и да су сви стигли,
сада их само ваља класифи
ковати по разредима и поде
лити их свим ученицима.
Она је указала и да се доста
тога у школи не би могло ура
дити без подршке локалне
самоуправе.
– Наша школа је у врху по
спортским резултатима у Сре
му, али је сала за физичко
мала за толики број ђака. Кре
нућемо прво у побољшање
услова у сали, а можда када
буде могућности, и прошири
мо ову салу, рекла је дирек
торка Наташа Станић.
С. Џакула

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Издвојено додатних 25 милиона динара

У румској општини влада изузетно
велико интересовање за средства која се
добијају за више мера енергетске ефика
сности породичних кућа и станова.
То интересовање је знатно веће но што
се очекивало па је донета измена и допу
на Правилника о суфинансирању мера
енергетске санације породичних кућа и
станова.
За ову годину локална самоуп
 рава је
првобитно издвојила 15 милион
 а динара,
а исто толико и Министарство рударства
и енергетике.
– Имали смо велики број заинтересова
них грађана који су се пријавили на јавни
позив, како за замену ПВЦ столарије,
тако и за котлове, соларне панеле, фаса
де...било је преко 450 пријава. Нажалост,
нису сви пријављени, чија је документа
ција била исправна, могли да уђу у крај
ње кориснике чији ће програм бити реа

Александра Ћирић

лизован због недостатка средстава, исти
че Александра Ћирић, председница
Општине.
Зато је локална самоуп
 рава, у договору
са надлежним Министарством, одлучила
да се издвоји додатних 25 милион
 а дина
ра за ове намене како би се могли финан
сирати свих 450 заинтересованих грађа
на, наравно који испуњавају све услове.
– Дакле, укупно ће румска општина за
ове намене определити 40 милиона дина
ра, као и додатних 15 милиона које смо
добили од Министарства. Слободно могу
да кажем да смо ми можда једина локал
на самоуп
 рава која је издвојила толика
средства, али нама је циљ да сви грађани
који су испоштовали конкурсне услове и
добију новац за реализацију својих проје
ката енергетске ефикасности, указала је
председница Ћирић.
С. Џакула
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Средства за
ЈП „Комуналац“

Седница Општинског већа Рума

На седници Општинског већа Рума,
која је одржана 29. августа, донето је
решење о преносу средстава у текућу
буџетску резерву у износу нешто већем
од 19 милиона динара.
У тој суми се налази и 13,2 милиона
динара која су опредељена за набавку
чистилице за чишћење градских асфалт
них и бетонских површина за ЈП „Кому
налац“ које те површине и одржава.
Председница општине Александра
Ћирић каже да је локална самоуправа
почетком године најавила модернизацију
овог Јавног предузећа и набавку
нове механизације која им је неопход
на за ефикаснији и бољи рад.
– Неколико тачака на овој седници се
односило на пренос средстава „Комуна

лацу“ за куповину механизације као што
је аброл камион, ауто смећар и цистер
на за прање улица. У Руми ће се поново
прати улице онако како се ради и у дру
гим општинама и градовима, на пример
у Београду или Новом Саду, у касним
вечерњим и раним јутарњим сатима,
каже Александра Ћирић.
Она је подсетила да је циљ чиста и уре
ђена Рума, а донето је и низ мера како
би се што пре спровеле јавне набавке за
набавку те неопх одне механизације.
– Када набавимо ту механизацију, све
ће то бити и медијски пропраћено како би
грађани видели зашто смо толико новца
определили за бољи рад „Комуналца“,
каже Александра Ћирић.
С. Џакула
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Крај Културног лета
Последњи велики концерт у
оквиру овогодишњег румског
Културног лета био је онај Звонка
Богдана на Градском тргу, али је
до краја августа било још неколи
ко мањих програма.

Међу њима, баш последњег
августовског дана, а самим тим и
последњи програм за ову годину,
био је наступ „КЦ бенда“ са пет
изузетних дама које су одлично
отпевале низ најпопуларнијих
наслова светске рок музике, уз
нешто мало и домаћих рок песа
ма. Концерт у којем су Румљани
уживали, а забављали их такође,
њихови суграђани - јер су сви
учесници концерта из Руме, одр
жан је на платоу испред Градске
куће. Овај простор се показао као
добар избор када је реч о мањем
броју публике, а наступом „КЦ
бенда“ и пет талентованих пева
чица спуштена је завеса на ового
дишње веома успешно румско
Културно лето.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

Комплетна реконструкција зграде

У Завичајном музеју Рума су
у току обимни радови на рекон
струкцији зграде која је била у
прилично лошем стању, што и
не чуди, ако се ове године обе
лежава 250 година од њене
изградње. Ради се о комплет
ној реконструкцији објекта, сем
крова који је комплетно мењан
пре неколико година и још је у
прилично добром стању.
Завршена је прва фаза,
односно проблем капиларне
влаге који постоји неколико
деценија коначно је решен. За
реализацију овог дела радоа
локална самоуправа је издво
јила 12 милиона динара.
– Сад , по речима стручња
ка, морамо да сачекамо до
годину и по дана да се влага
исуши из зидова да би могли
да радимо фасаду и унутра
шње радове. Свакако то нас не
спречава да радимо даље оно
што смо планирали у нашем

Радови на Завичајном музеју Рума

Завичајном музеју. Следи
замена столарије, расписана
је јавна набавка и очекујемо да
ће се ускоро и то реализовати,
каже Александра Ћирић, пред
седница Општине.
Сви радови се изводе са
дозволама Завода за заштиту
споменика културе Сремска
Митровица. Планирани су и
радови на електроинстала
цијама, мења се комплетна
електроинсталација у читавом
објекту. У приземљу је плани
рана и замена подова, као и
хобловање паркета на спрату.
Када радови то буду дозво
лили креће се у постављање
дела сталне поставке на спра
ту, а потом када се буде могло
радити и у приземљу, Рума
и Завичајни музеј ће имати
једну репрезентативну стал
ну поставку, али и комплетно
обновљену музејску зграду.
С. Џ.
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МОСТ РАЗМЕНЕ СТЕЈАНОВЦИ

Обележено 79 година
од размене заробљеника

На месту у близини Стејановаца, на
Стејановачком путу, где је дошло до раз
мене заробљених партизана и родољу
ба из Бешенова и немачких војника, на
споменик Мост размене и спомен плочу
Вукашину Биволаревићу Волфу сваке
године представници локалне самоупра
ве и борачких организација положе вен
це у знак сећања на овај догађај из сеп
тембра 1943. године.
Ове године су венце у име локалне
самоуправе положили Стеван Коваче
вић, председник СО Рума и Биљана
Поповић Јовановић, заменица председ
нице Општине, као и делегације СУБ
НОР-а Рума, те војних удружења.
О самом чину размене заробљеника 28 немачких војника за 62 партизана и
родољуба говорио је Томислав Милић,
председник СУБ НОР-а Рума.
Он је подсетио да су крајем августа
1943. године, 28 војника немачке инже
њеријске чете заробили борци Треће
војвођанске бригаде, те да је размена
тих војника за партизане и родољубе
договорена од стране Вукашина Бивола
ревића Волфа и Адама Фелингера, пред
седника окупационе општине у Руми.
Размена је обављена 2. септембра
1943.године у 10 часова управо на месту
где сада постоји споменик.
Председник СО Рума Стеван Коваче
вић рекао је да је размена на Стејано
вачкој ћуприји један од историјских дога
ђаја који је обележио хронологију Другог
светског рата на овим нашим сремским
просторима.
– Значајан је јер је то први случај раз
мене између Народноослободилачког

покрета и фашистичких окупационих
снага које су тиме признале НОП као
оружану силу са којом се мора прегова
рати. Такође, велики значај је и у томе
јер је овом разменом спашено неколико
десетина живота. Овим фашистички
терор није завршен, он је још две године
трајао на овим просторима, рекао је
Ковачевић.
Он је додао да је ипак поражавајуће
то, да завршетком Другог светског рата,
нису поражене силе зла. То нам потврђу
ју и савремени догађаји, јер ове силе

користе сваку прилику да искоче на исто
ријску позорницу и да креир
 ају историј
ску сцену у свом убилачком току.
– Управо зато треба да обележавамо
овакве догађаје и ми, као локална само
управа подржавамо све организације и
удружења која негују традиције ослобо
дилачких ратова и сећање на важне
догађаје из наше славне историје - да се
нека зла из историје не би понављала,
морамо на њих стално да указујемо,
поручио је Стеван Ковачевић.
С. Џакула

СТЕЈАНОВЦИ

Радови на уређењу школе и вртића

Пре нешто више од три деценије, уз
школску зграду, а од учитељског стана
направљен је и вртић у Стејановцима, а
зграде су повезане ходником.
Радови на школи и згради су први
велики после неколико деценија, а њима
ће се учионице у школи и вртићу ком

Стејановачка школа

плетно реновирати, сем што је пре две
године замењен део спољне столарије.
Школу су 2. септембра обишле Алек
сандра Ћирић, председница и Биљана
Поповић Јовановић, заменица председ
нице Општине.
– Урадили смо унутрашње комплетно

глетовање зидова, кречење, хобловање
паркета, споља смо урадили фасаду,
заменили смо плочице где је било
потребно, тако да је сада деци лепо и
пријатно да бораве и да уче. Ово је мала
четворогодишња школа, укупно има
четрдесетак ђака. Кренули смо од ове
школе, али поред ње издвојено је још 40
милиона динара, тако да ће до краја
године бити уложено у сваку школу, а
свака школа је предочила тренутно шта
им је најпотребније, каже Биљана Попо
вић Јовановић која је најавила наставак
радова у школама и за следећу годину.
Највећи проблем стејановачке школе
је била капиларна влага у зидовима, која
није уклањана, већ су се зидови само
кречили, а сада је и тај проблем решен.
Поред поменутих радова, у ходник који
спаја школу и вртић биће постављена
гасна пећ тако да ће се решити и про
блем хладноће током зиме, као и део
крова над њим који прокишњава.
С. Џакула
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

Приказано пет
археолошких филмова

Завичајни музеј Рума је
организовао две вечери архе
олошких филмова чија је
пројекција одржана 29. и 30.
августа у биоскопској сали
Културног центра, а румска
публика је имала прилику да
погледа пет филмова.
Председница
Општине
Александра Ћирић је истакла
да су и ове вечери биле орга
низоване у оквиру Културног
лета, а да пројекције архео
лошких филмова постају тра
диција, будући да су ове годи
не организоване по четврти
пут.
Урош Николић, кустос архе
олог је истакао да се сваке
године пројекције организују
у сарадњи са Народним музе
јом и да су филмови селекти
рани
са међународне смотре
која се сваке године одржава
у априлу у Народном музеју.
– Прве вечери су била
три филма: један из Хрват
ске и два из Русије.Хрватски
филм се бави вучедолском
културом, енеолитском кул
туром, а најрепрезентатив
нији налаз из те културе је од
раније позната „вучедолска

Вече археолошких филмова

голубица“, мада нова истра
живања говоре да је то у
ствари, јаребица. Филм гово
ри о значају тог вучедолског
налазишта који се налази у
близини Вуковара. Друга два
филма се баве археологијом
у северном делу Русије, бави
се словенским насељем из
13. и 14. века, док у другом
филму видимо како изгледа

ју ти вишеслојни локалитети,
као и интеракција са млађом
публиком и волонтерима који
долазе на сам локалитет,
каже Урош Николић.
Друге вечери су приказана
два веома занимљива дома
ћа филма - о новооткривеном
римском локалитету, односно
логору на Тари код Кремна,
док је други о нашем, веро

ватно најпознатијем археоло
гу Драгославу Срејовићу.
–
Филм
носи
назив
„Феликс“, што значи срећни,
пошто често кажемо да је
Драгослав изузетно срећан
због својих налаза, као што су
Лепенски вир, Феликс Рому
лијана и многи други, истиче
Урош Николић.
С. Џакула

ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“

Промоција награђеног романа
„Људски додир“
Победник књижевног кон
курса „Атанасије Стојковић“
за први необјављени роман,
који
организује
Градска
библиотека „Атанасије Стој
ковић“ у Руми за 2021. годи
ну, је аутор Саша Гавриловић
са романом „Људски додир“.
Овај роман је промовисан 17.
августа у Културном центру.
Дамир Васиљевић Тоскић,
директор Градске библиотеке
је изразио задовољство што
је одржан континуитет овог
конкурса, као и издавачке
делатности библиотеке.
– Због великих обавеза које
имамо око селидбе у нови
простор, ми смо мало одло
жили промоцију романа, а
најављујем да је расписан и
нови конкурс. Надамо се да
ћемо, као и прошле године,
имати велик број квалитет

них рукописа, те је стручни
жири био на „слатким мука
ма“ да одреди који је рукопис
најбољи. Морам да кажем
да рукописи за нови конкурс
већ пристижу, рекао је Дамир
Васиљевић Тоскић.
Аутор романа „Људски
додир“ је протојереј ставро
фор Саша Гавриловић, из
Смедерева.
– Ово је мој први роман
и драго ми је што се допао
људима и верујем да ће у
неком наредном периоду то
бити занимљиво штиво за
људе, пре свега због акту
елности теме. Роман указује
на могући пут којим можемо
, а надам се, нећемо поћи.
Међутим, због свих показа
теља који нас окружују, ово је
једна визија будућности која
нас можда чека. Сматрам да

Промоција романа у Културном центру

је лични однос једино што
нас може сачувати од деху
манизације која са свих стра
на, и из свих пора друштва,
културе, или некултуре, пре
ти да уруши оно најосновни
је, најелементарније, најљуд
скије што смо одувек имали
- а то је људски додир, истиче

Саша Гавриловић.
Он је додао да до сада има
написане две књиге припове
дака, али да је ово његов први
поман и да ова награда свака
ко доприноси самопоуздању
да то што ради може да поде
ли са другима.
С. Џакула
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У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАН ПЕТИ „ГАСТРО СРЕМ“

Традиционално и модерно
Дводневна престижна старопазовачка манифестација донела је уз обиље гастро
номских догађаја, најпознатије модерне тамбурашке саставе Војводине и неколико
изложби и поетских сусрета
У петак и суботу, 2. и 3. септембра у
Старој Пазови је одржан пети „Гастро
Срем“, гастрономско - туристички пра
зник у Старој Пазови. манифестација
која промовише традиционалан али и
модеран Срем. Програм је почео у ритму
најлепшег валцера на свету, Дунавских
таласа уз звуке сремске тамбурице Там
бурашког оркестра мр Љубинка Лазића.
Упркос неуморној киши на тргу Др Зора
на Ђиђића састало се око 70 најбољих
излагача из региона који осим добре
хране и пића промовишу дружење и тра
дицију. Уз обавезну шунку и сланину,
посетиоци су могли да пробају специја
литете од бундеве, од мушмуле, од зове,
вина, ракије и остале прерађевине од
воћа, као и колаче, првенствено старин
ске штрудле, колаче на кукурузовини,
који су се правили на лицу места исто
као и „надлацке“.
Манифестација је већ придобила
наклоност и посетилаца и стручне јавно
сти и тако понела и награду Најбоље из
Војводине и доприноси очувању тради
ције, развоју туризма и спајању привред
ник а, нагласио је Радивој Парошки,
заменик Покрајинског секретара за реги
онални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу.
– Нама је битно да се кроз овакве
манифестације омогући укупан привред
ни развој а највише развој туризма,
пошто кроз ово ми можемо заиста да у
Војводини па и шире, обезбедимо један
добар развој, рекао је Парошки.
Ђорђе Радиновић, председник Општи
не Стара Пазова је рекао да је „Гастро
Срем“ је идеално место где се сусрећу
традиционални и модеран Срем и зато
се организатори труде да из године у

Пред отварање „Гастро Срема“

годину окупе што више учесника и посе
тилаца.
– Општина Стара Пазова већ је препо
знатљива по овој манифестацији која
ове године обележава свој мали јубилеј,
на шта су сви поносни. Почели смо сти
дљиво да у оквиру привредног сајма
организујемо „Шунка фест“, пошто је
овде срце Срема, Дунава, Фрушка гора
је ту близу, тако да сматрамо да оваква
манифестација заиста припада нама
овде, нагласио је Радиновић
Организатор „Гастро Срема“ је Општи
на Стара Пазова а покровитељ Покра
јински секретаријат за регионални раз
вој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу.
У програму свечаног отварања насту
пили су и пријатељи са Косова и Метохи
је, чувари српске традиције, чланови

КУД „Копаон
 ик“ из братског Лепосавића.
Дводневна престижна старопазовачка
манифестација донела је уз обиље
гастрономских догађаја, најпознатије
модерне тамбурашке саставе Војводине
и неколико изложби и поетских сусрета,
јер су обе вечери у Народној библиотеци
„Доситеј Обрадовић“ организоване поет
ске вечери. У петак је то било вече сти
хова Стевана Видовића Брице из збирке
„Из швигара“ а у суботу је бити предста
вљена збирка доскочица Драгише Божи
ћа под називом „Село се весели“. Уједно
су отворене тематске изложбе: „Сремска
гастрономска идила“ Туристичке органи
зације Стара Пазова и „Експонати из
кухиња наших предака“. Старинске посу
де је сакупио Миливој Ковачевић, који је
за ову прилику позајмио и стари, руком
писан кувар Николе Јанковића, банкара
из Старе Пазове. Изложбу је припреми
ла Наташа Филип, која се постарала и за
тематски избор занимљивих књига из
библиотечког фонда као и за „Слатка
сећања прошлости“ фотографије старе
Старе Пазове из Завичајне збирке.
Друге вечери су у културно – уметнич
ком програму наступила локална култур
но – уметничка друштва. Заштитна лица
су и ове године били Марија Маркуш из
Голубинаца а глумац Александар Дуј
мић.
На основу одлуке стручног жирија
прво место за најслађи колач освојио је
„Слатки залогај “ׅиз Старе Пазове је
победила у конкуренцији сланог колача а
најлепши штанд је имало УГ „Рузмарин“
из Голубинаца.
За сваког ко је крочио на главни трг
кроз цветну капију окићену сунцокретом,
било је понешто да се види, проба и ужи
ва баш. Баш онако како то Сремци знају.
Зденка Кожик

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

Пробни лет балоном
У оквиру припремних радњи на реали
зацији „Српска Кападокија“ у среду, 31.
августа на Крчединској ади изведен је
први пробни лет балоном. Како наводе у
Туристичкој организацији општине Инђи
ја, тестирани су слободан и везани лет
како би се на лицу места могле оценити
могућности лета у односу на опште мете
оролошке услове локалитета и услове
тла. Средином септембра заказани су
састанци у Анкари и Кападокији како би
се турским партнерима презентовали зва
нични метеоролошки извештаји, услови
које прописује цивилно ваздухопловство
Републике Србије и информације прику
пљене на терену, а потом дефинисали
даљи кораци у реализацији пројекта,
кажу у инђијској Туристичкој организацији.

Додела награда

Општина Стара Пазова наградила је
вредним робним и новчаним наградама
најбоље ученике и наставнике из свих
школа у општини за постигнуте успехе у
претходној школској години. Уз традицио
налне Похвалнице општине Стара Пазова,
поклоне од локалне самоуп
 раве примило
је око 250 ученика и више од 60 настав
ника на свечаној манифестацији у Позори
шној сали.
У протеклој школској години било је 16
ђака генерације, 67 вуковаца, док је 165
ученика освојило неко од прва три места
на међународним републичким, међуо
кружним и окружним такмичењима, што у
појединачној што у екипној категорији.
Општина Стара Пазова наградила је и
16 одабраних просветних радника и васпи
тача и 63 ментора најуспешнијих ученика.
По предлогу Актива директора као најбо
љи директор награђена је Зорица Јовичић,
директорка основне школе „Бошко Палко

вљевић Пинки“ из Старе Пазове.
Признања ђацима и наставницима уру
чио је председник општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић са сарадницима и
том приликом истакао жељу и настојање
локалне самоуправе да младим људима
пруже подршку и могућност напредовања
у својој средини.
– Сваке године се трудимо да то буде за
ту децу нешто занимљиво и лепо , да виде
да Општина води рачуна и да смо ми срећ
ни и задовољни што су управо они ти који
ће ову Општину у неким наредним годи
нама водити и радити оно што ми данас
радимо, нагласио је Радиновић.
Општина Стара Пазова је за намене
традицион
 алног награђивања школараца,
десетог по реду, издвојила око 2,5 милио
на динара у виду модерних смарт сатова
и наруквица, новчаних поклон честитки,
репрезентативних књижних издања.
Д. Г.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ћуприје враћене
у првобитно стање
У Војки су у току радови на асфалти
рању ћуприја, које су оштећене прили
ком реконструкције пута који спаја
Подунавље са Крњешевцима. Нове
ћуприје у Улици Цара Душана у Војки
представљају финалне радове у овом
селу у оквиру великог пројекта рекон
струкције путног правца Стари Банов
ци – Крњешевци, са додатним правци
ма Стара Пазова – Војка и деонице
Пољског пута у Новој Пазови. Војчани
су са нестрпљењем дочекали механи
зацију предузећа „Сремпут“, с којом је
договорено да ћуприје врате у прво
битно стање и да се асфалтирају у

дужини од 5 метара као и прилазни
путеви из околних улица. Уз доплату од
20 евра по квадрату могуће је додатно
уредити паркинг простор и тротоар, за
шта се многи одлучују у жељи да им
окућница буде лепо уређена. На овај
начин комплетно ће бити завршена
главна улица која се простире целом
дужином Војке, што значи преко 500
ћуприја и то је позамашан посао рекао
је Ђорђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова. Најинтензив
нији радове се тренутно изводе на тра
си између аутопута и Пазовачких базе
на.
З. К.

Милан Богојевић, директор ТОО Инђија
истакао је раније да би подизање око 20
балона изнад Крчединске аде могло да
буде највећа туристичка атракција, не
само у Инђији, већ у читавом регион
у у
2023. години.
– У плану Туристичке организације
општине Инђија за наредну сезону је и
набавка адекватног катамарана којим би
се туристи превозили од Крчедина до
Крчединске аде. На овај начин успели би
у потпуности да обликујемо један зани
мљив излет и добијемо потпуно нови
туристички производ конкурентан и на
међународном тржишту, истакао је Бого
јевић.
М. Ђ.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Деца деци у Војки
У жељи да се помогне породицама сла
бијег материјалног стања, у Војки су орга
низовали хуманитарну акцију под нази
вом „Деца деци“. Сакупљене су и поде
љене нове свеске, оловке, бојице, лењи
ри, торбе...
– Прошлогодишње искуство је јако
добро и многи желе да помогну својим
другарима. Акција је први пут организова
на прошле године на иницијативу Месне
заједнице, јер већина су родитељи и знају
да је полазак у школу велики издатак,
рекла је Јелена Инђић, председница
Савета МЗ Војка.
Поред појединаца сада су се придружи
ле и поједине фирме и судећи по интере
совању у сусрет акцији, има потенцијал
да постане традицион
 ална а у сарадњи
са школом све ће бити подељено првих
дана нове школске године.
З. К.
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Традиционални дефиле

БАНОШТОРСКИ ДАНИ ГРОЖЂА

Грожђе је дар богова

Посетиоци су имали прилику да уживају у дефилеу учесника и великој изложби
вина, наступима локалних тамбурашких састава и музичком програму
Манифестација „Баношторски дани
грожђа“, којом се традицион
 ално наја
вљује почетак бербе на северним пади
нама Фрушке горе, одржана је по 26.
пут протеклог викенда, трећег и четвр
тог септембра. Организатори су и ове
године припремили богат и разновр
стан изложбени, културни и забавни
програм, који има за циљ да представи
понуду локалних винарија, удружења и
традиционалне сремачке специјалите
те. Манифестацију су организовали
Месна заједница Баноштор уз подршку
Центра за културу, спорт и туризам
општине Беочин.

Биљана Јанковић

– Манифестација је традиционална,
а на њој промовишемо производе
наших винара. Та вина и гостоприм
ство треба да окусе посетиоци. У Бано
штору је увек лепа атмосфера, у духу
наше сремске традиције, рекла је пред
седница Општине Беочин, Биљана
Јанковић.
Манифестацију је отворио Славољуб
Арсенијевић, подсекретар Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам.
– Сматрам да сремска, односно фру
шкогорска вина, предњаче у војвођан
ској понуди. Држава је једну од највећих
инвестиција усмерила управо у вино

Славољуб Арсенијевић

градарство. Из Покрајинског секретари
јата за привреду и туризам су опреде
љена средства за опремање винарија,
изјавио је Славољуб Арсенијевић.
Посетиоци су имати прилику да ужи
вају у дефилеу учесника и великој изло
жби вина, наступима локалних тамбу
рашких састава и музичком програму.
– Значај ове манифестације је свака
ко велики, будући да се на једном месту
могу срести сви баношторски винари.
Они су већ довољно познати, те не
морају на неки специјалан начин да се
представљају. Постоји сигурно тржиште
за нас, а велики број ресторана је бира

Ивана Шијачки Мајороши
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МИТРОВИЦА НА „ДАНИМА ПОРОДИЦЕ“ У ПЕРЛЕЗУ

Повеља за
четврто место

Митровица на „Данима породице“

ло баш наша вина, као вино куће. Кроз
такав вид препоруке, људи говоре сво
јим познаницима да дођу у Баноштор и
да купују вино баш овде, испричала је
Ивана Шијачки Мајороши из винарије
„Шијачки“.
Италијански ризлинг, силу, розе и
хамбург представила је винарија поро
дице Жабић из Черевића.
– Грожђе је дар од богова! Манифе
стације су нам веома важне, јер људи
овде могу да пробају наша вина, а
после по свом избору и укусу да дођу
код оних чије им вино највише прија,
сматра Весна Жабић.
Након дефилеа мештана са грожђем,
који симболише бербу, посетиоцима је
приказан детаљан начин прераде истог,
али на традицион
 алан начин. За нај
млађе посетиоце у Баноштору је био
постављен луна парк, као и најбољи
лицидери са шароликим штандовима и
посластицама.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Весна Жабић

Манифестација „Дани породице“, која
се по други пут одржала у Перлезу, окупи
ла је више од 40 локалних самоуправа,
које су на штандовима дуж шеталишта
поред Бегеја представиле своја места и
своје мере пронаталитетне политике.
Манифестацију је отворила Верица
Лазић, саветница председника Републи
ке Србије Александра Вучића за здрав
ствена и социјална питања.
Делагацију Сремске Митровице, на
челу са замеником градоначелнице
Петром Самарџићем, чинили су директор
Туристичке организације Душан Дрча,
начелник Градске управе за социјалну
заштиту и заштиту животне средине Дра
жен Риђошић, као и представнице Удру
жења жена „Мартичанке“, „Златно руно
Сирмијума“ и градске туристичке органи
зације.
Митровачки штанд био је веома посе
ћен, а како је рекао Петар Самарџић,

бројним активностима локална самоу
права свакодневно ради на унапређењу
пројек ата пронаталитетне политике и
унапређењу здравих породичних односа
и породичних вредности. Самарџић је
издвојио акцију доделе ауто седишта
свим митровачким бебама рођеним
током 2022. године као једну од активно
сти коју спроводи локална самоуправа у
овој области.
Овакви догађаји су од велике важно
сти, због сусрета градова и општина,
чиме се размењују искуства и проналазе
нове идеје, а када је у питању промоција
породице и промоција рађања, крађа“
туђих идеја је свима дозвољена, закљу
чио је Самарџић.
Заменику градоначелнице уручена је
Повеља за освојено 4. место на конкурсу
„Мој град, моја породица“, на којем је
учествовало више од 30 градова и
општина.

24

M NOVINE

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Разоврсна гастрономска понуда

7. SEPTEMBAR 2022.

Богат музички програм

ОДРЖАН 10. „БЕШКА ФЕСТ“ У БЕШКИ

Јубилеј у знаку
гастрономије и музике

Манифестација „Бешка фест“ одржа
на је 2. и 3. септембра по десети, јуби
ларни пут на терену за мале спортове у
центру Бешке. Као и сваке године, у
специфичној војвођанско - баварској
атмосфери посетиоци су могли да ужи
вају у богатој гастрономској понуди, кул
турно - уметничком и забавно - музич
ком програму.
Како су истакли представници Тури
стичке организације општине Инђија
публици су се представиле група из
Баварске, Ивана Петерс, Тијана Дапче
вић са великим тамбурашким оркестром
„Романса“ и „Прљави инспектор Блажа и
кљунови“.
– Ако је мерило квалитета континуи
тет, онда смо са „Бешка фестом“ пости
гли и једно и друго. Туристичка органи
зација општине Инђија на конкурсу „Нај
боље из Војводине“ аплицираће следе

ће године да ова манифестација понесе
ту ознаку, истакао је Милан Богојевић,
директор ТОО Инђија и додао да само у
Бешки посетиоци имају прилику да ужи
вају у манифестацији коју могу назвати
мини „Октобар фестом“.
Манифестација „Бешка фест“ реали
зује се у сарадњи са партнерском
општином Карлсхулд из Баварске у
циљу презентовања и афирмације тра
диције, обичаја, културе и гастрономије
Војводине и Баварске, као и њиховог
дугогодишњег прожимања на овим про
сторима.
– Наше партнерство траје већ 12 годи
на, а „Бешка фест“ се одржава деценију
уназад. Веома смо срећни и поносни на
све заједничке активности које смо до
сада реализовали и у домену спорта,
културе и образовања. Надамо се да
ћемо наше партнерство и пријатељство

наставити у истом правцу, истакао је
Карл Хајнц Вендел, иницијатор партнер
ства и представник делегације из Кар
лсхулда.
Организатор манифестације је Општи
на Инђија уз велику помоћ Покрајинског
секретаријата за регион
 ални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну
самоуп
 раву као и Туристичке организа
ције општине Инђија, Месне заједнице
Бешка, Културног центра и Завичајног
друштва „Стара Бешка“.
– Верујем да ћемо захваљујући доброј
сарадњи и партнерству са баварском
општином Карлсхулд имати прилике да
сарађујемо и убудуће на неким другим,
великим пројектима, истакао је Немања
Милојевић, шеф Кабинета председника
општине Инђија и захвалио се Покрајин
ском секретаријату за регионални раз
вој, међурегион
 алну сарадњу и локалну

Пријем за госте из Карлсхулда

Пријем за госте из Карлсхулда

Поводом десете, јубиларне манифе
стације „Бешка фест“ у Бешки у петак, 2.
септембра у згради Општине Инђија
уприличен је пријем за делегацију бавар
ске општине Карлсхулд која гаји прија

тељство и партнерство са поменутим
селом инђијске општине већ 12 година.
Госте из Немачке поздравили су пред
ставници општине Инђија који су им
пожелели добродошлицу.

– Све је почело захваљујући ентузија
зму неколико људи и ми данас имамо
једну од најорганизованијих и најпосеће
нијих манифестација која, на прави
начин, приказује како изгледа пријатељ
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КЛЕНАК: ОДРЖАНА ДРУГА ФИЈАКЕРИЈАДА

Коњи поново касају

самоуправу на помоћи у организацији
овогодишње манифестације.
– Секретаријат је ове године, по први
пут, расписао конкурс за помоћ у органи
зацији великих манифестација које има
ју како локални, тако и међурегионални
значај. „Бешка фест“ свакако јесте једна
од њих јер излази из оквира локалних
средина. Заштита локалне културе и
баштине је, такође, за нас веома битна
али и могућност привредне сарадње,
истакао је Радомир Парошки, заменик
покрајинског секретара за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу.
Новица Темуновић, председник Месне
заједнице Бешка истакао је да је ове
године, током два дана манифестације,
забележен већи број посетилаца у одно
су на претходне године, те да су морали
да обезбеде већи простор.
– „Бешка фест“ је одавно изашао из
локалних оквира те нам у госте долазе
посетиоци из Новог Сада, Београда и
општина у окружењу, на шта смо веома
поносни, истакао је председник Месне
заједнице Бешка и за крај додао да је за
октобар или новембар текуће године
планиран одлазак деце из Бешке у
Баварску.
М. Ђ.
ство између два народа, истакао је
Живан Живановић, заменик председ
ника СО Инђија.
Представници Карлсхулда и иниција
тори партнерства захвалили су се на
топлој добродошлици и подсетили да
традицион
 ална манифестација „Бешка
фест“ представља једну у низу актив
ности које се већ деценију спроводе
кроз партнерство Бешке и немачког
места Карлсхулд.
– Веома смо срећни јер смо поново
са вама након две године паузе због
пандемије корона вируса. 12 година
партнерства између Карлсхулда и
Бешке и 10 година „Бешка феста“ су
нешто на шта сви треба да будемо
поносни. Дошли смо са два минибуса,
нема нас у великом броју, али довољно
да представимо баварску гастрономију,
обичаје и музику, рекао је Карл Хајнц
Вендер, иницијатор партнерства из
Карлсхулда
М. Ђ.

Фијакеријада у Кленку

У Кленку је 3. септембра одржана дру
га по реду Фијакеријада, у организацији
Удружења љубитеља коња „Војин Пузић
Браца“ и подршку румске општине. Ово
удружење је основано пре четири годи
не, у жељи да се у село врати традици
ја држања коња, која је готово замрла у
селу.
– Набавили смо коње, запреге, одла
зили на фијакеријаде, трудили се да
будемо добри гости. Сада смо се осме
лили да и ми сами будемо домаћини.
Прошле године смо први пут у Кленку
организовали фијакеријаду, мало нас је
тада и корона омела. Међутим, ове годи
не је то оно право, одазвала су нам се
удружење из читаве Србије, све је лепо
организовано, каже Јован Пузић, пред
седник Удружења љубитеља коња, који
додаје да им је у тој организацији помо
гла и локална самоуправа.
У Кленку тридесетак породица има
коње, претежно су то липицанери, одно
сно парадни коњи.
– Трудимо се да љубав према овим
племенитим животињама усадимо у оне
најмлађе, да и после нас има ко коњима
да се бави. Они јесу велика обавеза, али
и радост, истиче Јован Пузић, по чијем
се оцу Удружење у Кленку и зове.

Другу Фијакеријаду је отворила Алек
сандра Ћирић, председница Општине
која је подсетила да је Срем одувек
био познат и по узгоју коња, да је то тра
диција која треба да се одржи и зато и
подршка активностима љубитеља коња
у Кленку.
– Врло лепо су то приредили, има
мо преко 20 учесника, такмичарски део
и дефиле, и значајно је да се све више
људи окупља у оваквим манифестаци
јама, да она заживи. Посебно ме раду
је што има пуно младих и деце, значи
да се ова традиција преноси на мла
ђе генерације. Општина је покровитељ
ове лепе манифестације и наставићемо
да им активно помажемо. Видим да су
се љубитељи коња лепо организовали
и ова манифестација је подигнута на
завидан ниво, истакла је председница
Ћирић.
Фијакеријада је имала свој такмичар
ски и ревијални део у којем су учество
вали сениори и јуниори у категорији
двопрега и четворопрега у вожњи пре
цизности између чуњева, док је у реви
јалном делу било категорија фризијски
коњи, остале расе, млади коњи до пет
година старости и зрели коњи.
С. Џакула
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РЕДИТЕЉ МИРОСЛАВ БЕНКА О ДРАМСКОМ ПРИКАЗУ „НЕПОКОРЕНОМ СРЕМУ“ НА
МИТРОВАЧКОМ СПОМЕН ГРОБЉУ

Васпитаван сам у духу
Јанка Чмелика и његових
племенитих намера

Када сам видео те хумке и чуо за број овде убијених људи - бачених у
креч, схватио сам да је ово за мене култно место и са великим пијететом
сам прихватио овај задатак, због чега се пуно захваљујем организатори
ма, руководству Града Сремска Митровица и директору Историјског
архива „Срем“ Дејану Уметићу који ми је поверио овај одговоран зада
так, каже редитељ Бенка
Драматизација и извођење
наменски писаног игроказа
„Непокорном Срему“ аутора
Уроша Тутулића у режији
Мирослава Бенке на митро
вачком Спомен гробљу по
својим идејама, порукама и
уметничким дометима надо
везала се на величанствене
манифестације које су на
овом месту, покрај хумки
хиљаде невино пострадалих
становника Срема у Другом
светском рату организоване
пре више од три и по децени
је. Некадашњи масовни
комеморативни скупови и
печати великих стваралаца
на месту велике људске тра
гедије остали су у сећању
многих Митровчана. Драмски
приказ у креацији Мирослава
Бенке достојно је употпунио
осамдесет година сећања на
стравичне злочине а сам
аутор, осећајући посебну
част и личну одговорност,
прихватио је позив и у датим
условима уложио је ванред
но велики стваралачки и
организациони труд. По све
му судећи, у раду на овом
пројекту кроз сећање на вла
ститу породичну историју и
осврт на лична животна уве
рења, дошло је до редите
љеве идејне и емотивне
идентифик ације са драм
ским ликовима -невиним
сремским жртвама. Емоцију
и сузу коју је пустио у момен
ту када се први пут нашао
пред хумкама ових страдал
ника, Мирослав Бенка пре
нео је на присутну публику
комеморативног скупа одр
жаног у недељу 4. септем
бра. Сценарио и изведена

Мирослав Бенка

драмска прича овог недељ
ног преподнева „дотакли“ су
срца стотине присутних
људи.
У сценском „оживљавању“
Тутулићевог текста - радио
драме, под Бенкином реди
тељском палицом учество
вало је свега неколико про
фесионалних глумаца али и
мноштво митровачких глу
мачких аматера, статиста и
запослених у култ урним
установама града који су на
овај начин пружили свој

допринос годишњици тра
гичног сећања. Свој посао
професион
 ално су одрадили
и тонски сниматељи из ста
ропазовачке породице Шаш.
– Морам искрено да кажем
да сам био јако узбуђен и
почаствован приликом да
радим овакав пројекат јер
сам од детињства васпита
ван управо у духу онога што
се дешавало у тим годинама
рата на овим просторима.
Моји рођаци са очеве стране
били су партизани, илегал

ци. Један од мојих стричева
убијен је на старом сајмишту
у Београду. Други, млађи
стриц који тада није имао ни
20 година доживео је несре
ћан случај. Док се спремао
за одлазак на фронт ради
борбе против фашиста, у
једној штали са групом иле
галаца припремало се оруж
је, али је некако активирана
ручна бомба. Да његови
саборци и коњи у штали не
би изгинули, изашао је у дво
риште, бомба је експлодира
ла а он је остао слеп, без
руку до лаката. Када је виде
ла овај догађај, бака која је
трчала преко комшијских
башти, добила је излив крви
од кога је умрла. Дакле, то је
било сећање и темељ мог
пород ичн ог
васп ит ањ а.
Касније, са пресељењем у
Стару Пазову васпитаван
сам у духу Јанка Чмелика и
његових племенитих наме
ра, као што је била идеја да
испарцелише земљу, врати
је сељацима и спречи да она
буде конфискована од уста
шке власти. На жалост, он је
издан и направљена му је
замка. Том приликом био је
рањен а потом најстрашније
мучен како би признао где су
његови другови и базе.
Таквог измученог пребацили
су га најпре у Вуковар а онда
овде у Сремску Митровицу,
где је био стрељан, каже
Мирослав Бенка, наставља
јући своје излагање о чуве
ном Сави Шумановићу.
– Сава је мој омиљени
слик ар. Кад сам сазнао
каквом зверском смрћу је
завршио, то је за мене било
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Свестрани уметник
Мирослав Бенка својим
досадашњим радом заслу
жио је статус нашег истак
нутог уметника. Рођен је
1956. године у сремском
селу Ашањи. Дипломирао
је глуму на академију умет
ности у Новом Саду и глу
му на Факултету драмских
уметности у Београду.
Поред режије и глуме Бен
ка је сценариста, дизајнер
и педагог. Као професор,
редитељ и уметн ичк и
директор радио је у ино
странс тву,
првенс твен о
Словачкој а био је дирек
тор вршачк ог Народног
позоришта „Стерија“ и
селектор познатог југосло
венског позоришног фести
вала. Режирао је преко 70
позор иш них
предс тава,
радио драма, телевизиј
ских емисија, спотова и
мултимедијалних пројек а

та. Његове представе изво
ђене су на најпознатијим
позоришним фестивалима
укључујући и оне у Аустри
ји, Словачкој, Мађарској,
Румунији, Норвешкој, Фин
ској, Египту и Ирану. За
многе представе у овим
земљама добио је висока
признања. У Југославији и
многим земљама ино
странства радио је као про
фесионални глумац. На
сцену је постављао дела
најп оз нат ијих
писац а
Нушића, Стерије Попови
ћа, а у многим представама
Бенка је комплетан аутор.
Са словачким позориштем
„Владимир Хурбан Влади
миров“ из Старе Пазове
2018. године на сцени
сремскомитровачког Позо
ришта „Добрица Милутино
вић“ поставио је драму
„Тамо далеко“.

просто несхватљиво. То није
људски - да могу да изломе
обе руке једном великом
уметнику који је студирао код
Андре Лота у Паризу и који је
био један од најбољих слика
ра између два светска рата.
Ту су и многи други који се
помињу у нашем сценарију.
Мени је просто несхватљиво
то време. Као да се појави
одједном и као да се пробуде
неке звери у људима ...
Несхватљиво ми је шта је
човек у стању да уради дру
гом човеку. Знате, ако је рат
- па хајде, неко у некога мора
да пуца, тако је у рововима
увек било, али да се неко
тако иживљава над неким...
То једноставно не могу да
дефинишем у себи. Питам се
шта то постоји у нама као у
људским бићима. Када сам
видео те хумке и чуо за број
овде убијених људи - баче
них у креч, схватио сам да је
ово за мене култно место и
са великим пијететом сам
прихватио овај задатак, због
чега се пуно захваљујем
организаторима, руковод
ству Града Сремска Митро
вица и директору Историј
ског архива „Срем“ Дејану
Уметићу који ми је поверио
овај одговоран задатак, каже
редитељ Бенка.
– За мене је овај предло
жак у виду сценарија Уроша
Тутулића врло озбиљан и
добар. Он је као аутор про
студирао све историјске

околности и написао тај сце
нарио кога смо се ми у
суштини држали. Кад сам га
прочитао добио сам потпуну
слику како ово треба да
изгледа, да представља јед
ну складу целину. Направи
ли смо најпре једну радио
драмску форму јер смо рас
полагали релативно кратким
временом и нисмо имали
могућности да окупимо вели
ке српске уметнике па смо се
ослонили на домаће извођа
че. Ја као редитељ и умет
ник не бих желео да се изра
жавам о уметничким вредно
стима тог остварења. На
публици је да то оцени и
каже да ли је то убедљиво и
са нестрпљењем очекујем
њихову реакцију, каже наш
саговорник указујући на
неке, за њега најупечатљи
вијих сцена из одиграног
дела, попут тренутака хап
шења и одвођења Саве
Шумановића из свог дома у
Шиду или страшне сцене
доношења изнемоглог и
намученог Јанк а Чмелик а
који на носилима бити уби
јен и бачен у кречну јаму
митровачког гробља.
На крају овог разговора
редитељ Бенка позвао је на
просвећење људске душе и
окренутост човека ка човеку,
али је подсетио да прошлост
не смемо заборавити управо
из разлога да се овакве ства
ри више не би поновиле.
Д. Мостарлић
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МУЗЕЈ СРЕМА: ИЗЛОЖБА И СПОМЕНИЦА
ПОВОДОМ СТРАДАЊА СРЕМАЦА

Народ жртва злочина

Отварање изложбе у Музеју Срема

Поводом
обележавања
осамдесете годишњице стра
дања народа Срема током Дру
гог светског рата, Музеј Срема
отворио је изложбу „Народ
жртва злочина“ у петак, другог
септембра. Реч је о изложби
архивских докумената и музеј
ских предмета, фотографија,
униформи у знак сећања на
жртве које су страдале 1942.
године. Изложбу је отворио
Милан Мићић, заменик покра
јинског секретара за културу и
спорт, а присуствовао је вели
ки број грађана, као и градо
начелница Сремске Митро
вице, Светлана Миловановић
са сарадницима. Изложба је
осмишљена тако да посетилац
крећући се кроз просторије нај
пре наилази на светлу собу,
где је приказан почетак борбе
против окупатора и формира
ње првих одреда. Након тога
улази се у прву мрачну про

сторију у којој је представљено
страдање Јевреја и уништава
ње синагоге, затим гимнази
јалци који су скончали јер су
били чланови Савеза комуни
стичке омладине Југославије.
Наредна просторија је приказ
казамата, Кустодије, Флајшма
новог подрума и мучилишта,
као и Спомен гробље, где су
погубљени цивили. Споме
ницу жртава коју је саставио
Јован Удицки, обрадили су и
допунили кустоси Музеја Сре
ма Јована Тривуновић и Стево
Лапчевић. Поводом годишњи
це акције Виктора Томића, про
моција је одржана у недељу,
четвртог септембра. Спомени
ца садржи око 700 имена, погу
бљених на Спомен гробљу,
али и податке из биографије
тих особа, као и фотографи
је до којих су дошли накнадно
запослени у Музеју Срема.
А. П.

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изложба „Еснафа“

У суботу, трећег септембра,
у Галерији „Лазар Возаревић“
отворена је годишња, тради
ционална изложба Удружења
ликовних уметника „Еснаф“.

Детаљ са отварања изложбе

Изложбу је могуће погледати
до 23. септембра. Ове године
изложена су дела четрнаест
уметника.
А. П.
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Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца ? (11)

„У месту Грку има доста
шљива али нема купаца“

Припрема: Дејан Мостарлић

Градско поглаварство у Митровици, које је представљало орган аутономне локалне
управе после 1881. године издавало је прогласе који су садржали све битне одлуке веза
не за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове одлуке објављиване
су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места њиховог обнародовања
(На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митровачких грађана, пред Казнионом,
на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код Златна бунара...). Прогласне књиге Град
ске управе у Митровици сачуване су у Историјском архиву „Срем“ и представљају дра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
држава на овим просторима

П

роглас Градског поглаварства
број 301 од 10. јуна 1883. године
сведочи о томе да је, као и данас
у аустроугарском периоду урбане град
ске историје вођено рачуна о организо
ваном чишћењу и одржавању димњака.
У овом случају се ради о потреби обна
вљања уговора са најповољнијим дим
ничарем који би чистио димњаке на
јавним зградама целог Земуског котара,
пошто је важећи уговор са димничарем
Фрањом Хауером истекао а нико се није
јавио на расписани позив.
„Пошто је концем мјесеца свибња
ове године  изтекла  властност угово
ра склопљеног са димњачаром Фра
њом Хауером за чишћење димњака на
обћинских јавних зградах у подручју
Земунског котара, те пошто разписа
ној јефтинби на Дан 21. свибња о.г
нитко приспео није, те се поново раз
писује обдржавање јефтинбе на Дан
16. липња 1883. у 10 сати прије подне
у писарни код котарског уреда у Зему
ну“
Прогласом број 335 од 16. јуна 1883.
године забрањује се трговцима и пиља
рима да на дан прославе празника
Духова продају своју робу. Истовреме
но се месарима дозвољава да месо

Продаја шљива у Грку

продају само до 8 сати.
„Пошто је сутра светковање благ
данова Духова, то се од стране овог
Градског поглаварства до обћег знања
ставља да трговци, кућинари, пиља
ри... не смију сутра своју робу продава
ти ( с ) том приметбом да је месарима
до 8 сати месо продавати дозвољено.“
У Прогласу број 389 од 25. јула 1883.
године упозоравају се становници који
током ноћи запрежним колима одлазе у
потес, (житно поље) да је то строго
забрањено и да се у житна поља може
ићи искључиво преко дана, што значи
да чим сунце почиње да залази они који
су се нашли колима у пољу треба да
крену кући.
„Пошто је ово Градско поглавар
ство дознало да овдашњи становници
обичавају ноћу са колима у потес ићи,
то се овим тај поступак под претњом
посљедица свакоме без разлике забра
њује. Дозвољено је пак у житни потес
само ујутру рано а увече кад се сунце
смине, са колима из потеса кући ићи“
Проглас број 42 од 14. септембра
1883. године представља оглас којим
се у селу Грку (данашњем Вишњићеву)
нуде шљиве на продају, пошто су
мештани овог села, претходно немајући

купаца, замолили Градско поглаварство
да ово продају подручју огласи на свом
подручју.
„У месту Грку има доста шљива али
нема купаца. Тога ради се овим часто
словно проглаварство умољава да би
то у подручју прогласити изволео – да
ако би хтео шљиве купити, да у Грку
колико треба добити може“
Прогласом број 672 од 18. новембра
1883. године забрањује се пловилима
ширим од 8 метара и 75 центимената
пролазак кроз речну уставу (објекат за
регулисање нивоа вода) на ушћу реке
Босут код данашње Сремске Раче, јер
је на овом месту недавно једна товарна
лађа наишла на саобраћајни проблем
(зауставила се) у пловидби.
„Поводом тим, што се је недавно
једна товарна лађа у устави, која се
ове године на ушћу Босута код Раче
гради, суставила одређује се овим, да
у сврху одстрањења сличних промет
них запреках кроз све уставе лађе пло
вити не смију, које су шире од 8 мета
ра и 75 центиметара – што се овим до
обћега знања тим ставља, да ће гра
ђевна управа, намјештена код  уставе
над тим бдити, да се ова забрана
никако не преступи“.
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„ТУЖНА“ МИТРОВИЦА НИЈЕ ИМАЛА НИ ЗОРИЦУ, НИ БЕКУТУ, НИ ДРАГАНУ
(А НИЈЕ ИМАЛА НИ СУЂИЋА, ЗАИСТА НА ВЕЛИКУ ЖАЛОСТ)?

Шта је то културно
у „културним“ летима?
Б
аница је врста пите карактери
стична за Бугарску и Северну
Македонију, а у Србији је обележје
бел опаланачког и пиротског краја,
хрскавија од гибанице, а прави се од
сира, брашна, јаја и топле воде. Гене
рално, ми јужни народи волимо догађа
је који су посвећени култу неког јела. То
је потпуно у реду! Зашто? Зато што ми
Срби у радости волимо да се окупимо
око неког лонца, да кувамо или печемо
нешто на ватри. Та ватра је у нашем
генетском коду записана као огњиште,
које је једино светлело у заиста тешким
вековима под туђим народима. Зато,
немојте да кажете како се стално орга
низују неке „јаде“ за котлић, за пасуљ,
за роштиљ и тако даље. То је у реду. То
мора да постоји, народ воли да се оку
пи око јела, јер и кад је највећа туга и
највећа радост, све се завршава
добрим обедом. У Митровици у многим
деловима града и селима постоје такви
неки догађаји, где се људи скупе, скува
ју неко месо (али и без меса), поједу, па
и попију, људски је, а на првом месту се
друже. Не постоји разлог да будете про
тив тога, само је питање личног избора
да ли ћете такве догађаје посетити.
Међутим, шта је оно што смета?
Поново се ради о личном избору посете
таквих догађаја, али пре неколико неде
ља, у Белој Паланци, одржани су Дани
банице. То је догађај који је постао тра
диција од 2005. године и као такав има
предзнак културног. Но, главна ствар на
фестивалу пите није пита, већ естрад
ни извођач Ђани. Дакле, који труст
мозгова седи и каже, имамо фестивал
нашег најпознатијег, традиционалног
јела, али ћемо народ да намамимо
наступом „треш“ музике. У реду, пошту
јемо укус публике, али људи би дошли
и без Ђанија (било је ту још извођача
сличног жанра). Организатори су срећ
ни, публика је срећна, баница је поједе
на. А да ли је таквој музици место у
градским трговима? Зашто смо задо
вољни када наше паре пљуну на наступ
било ког извођача, који својој појавом
не промовише нити једну врсту уметно
сти, а од личне културе је често далеко
као од Месеца. Да, у реду је да такви
концерти постоје, али изволите купите
карту и забављајте се за свој грош, не
трошите паре које су скупљене од мог
пореза.
Слична је ситуац
 ију у непосредној
околини Сремске Митровице. Део
Митровчана се на друштвеним мрежа
ма буни, како Град није организовао
нити један концерт, а тамо поред сваке
недеље грми Зорица, па Бекута, па
Драгана Мирковић. У реду, Рума и Шид

су врло близу, провозајте се до тамо.
Но, да ли бисте платили карту да слу
шате такве концерте? Шта је спорно са
тим концертима? Спорно је што су обе
лежени предзнаком културног лета (мо
жда је то зато што је Зорица Брунцлик
требало да буде министарка културе
ономад), али људи, шта је ту културно?
Општина Рума је организовала генија
лан концерт симфонијског оркестра
маестра Бојана Суђића. Огромно браво
и огромна подршка таквим догађајима,
то је оно што је културно лето. Рума је
место где је у околини најбогатија и нај
боља алтернативна музичк а сцена.
Град праве и разноврсне културе. Зато

Узмимо поменути „Вин
ски парк“, који се одржао
пети пут, а постао је
репер за сличне догађаје
који постоје много дуже.
Ствар је елеганције,
људи воле да се осећају
елегантно и пријатно, да
шетају, да их музика не
дави и да се чује тек
толико да би било при
јатније. Са друге стране,
имамо „Срем фолк
фест“, где су трибине
биле пуне свако вече.
Људи изађу до Житног
трга, то им је постала
навика сваког августа, а
воле да виде то шарени
ло ношња и неке лепе,
младе људе како играју
серија концерата популарне и фолк
музике треба да носи предзнак забав
ног лета. Притом, на језеру Борковац је
организован одличан музички фести
вал, који је нудио веома разноврсне
извођаче другачијих звукова од горепо
менутих. Улаз се наплаћивао и то тако
треба да се ради, уметност и културу
морају да се плате, навикавајте се на
то, жао ми је.
Шта је са „тужном“ Митровицом, која
није имала ни Зорицу ни Бекуту ни Дра
гану (а није имала ни Суђића, заис
 та на
велику жалост)? Дакле, драги Митров
чани, то нам ни не треба. Можемо да се
споримо око концерта Баје Малог Книн

џе у Чалми, али не долази у обзир. То
је концерт где су се улазнице наплаћи
вале и свако ко је љубитељ тог извођа
ча и те музике, могао је да посети тај
концерт ако је то пожелео. Ту стављамо
тачку. Хајда да причамо шта је то лето
у Сремској Митровици?!
Лето јесте најактивнији период у
Сремској Митровици. Погледајте пла
жу. Је л’ мало што је чиста и сређена и
бесплатна? Друга ствар, питање је про
грамског опредељења. Град се опреде
љује да културно, забавно и спортско
лето у једном делу посвети деци и мла
дима, а у другом делу да одржи тради
ционалне фестивале, „Срем фолк
фест“, тамбурашки фестивал „Да не
умре тамбура“ и „Вински парк“. У збиру
тих догађаја, који укупно трају шест
ноћи, посети у збиру око двадесет до
двадесет пет хиљада људи. Лето на
Сави је осмишљено као целомесечни
догађај за децу и младе, разноврсно је
и трајало је целог јула сваког викенда.
Деца су имала лего изложбу, филмске
пројекције и упознавање са шведском
културом, ликовне, музичке, археоло
шке, драмске и друге радионице, спорт
ска такмичења и полигоне. Мимо тога,
деци до петог разреда је на располага
њу бесплатна школица спорта, где су
преко распуста били на базену и до три
пута недељно. Узмимо поменути „Вин
ски парк“, који се одржао пети пут, а
постао је репер за сличне догађаје који
постоје много дуже. Ствар је елеганци
је, људи воле да се осећају елегантно и
пријатно, да шетају, да их музика не
дави и да се чује тек толико да би било
пријатније. Са друге стране, имамо
„Срем фолк фест“, где су трибине биле
пуне свако вече. Људи изађу до Житног
трга, то им је постала навика сваког
августа, а воле да виде то шаренило
ношња и неке лепе, младе људе како
играју.
твар је разноврсности и није
питање како ће се неки догађај
бити „културан“ или „забаван“
него шта је његов смисао. Концерти
популарних певача су у реду, али да ли
су нам баш потребни на градским трго
вима. Ти наши тргови су лепи и грађени
за вечност, па хајде онда да будемо
креативнији и да на њима направимо
нешто што ћемо вечно памтити. На кра
ју крајева, ово је 21. век, мобилни смо
на сваки начин, ако желимо било какав
концерт или догађај, можемо га посети
ти и у другом месту. Ми смо мали сред
њоевропски градови, који могу много
више и много креативније од музичких
компилација изведених уживо. Штета је
само што лета не трају дуже...
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ЈЕЛЕНА ХЛАПЕН, ЖЕНА КРАЉА МАРКА
МРЊАВЧЕВИЋА – КРАЉЕВИЋА МАРКА

Преварена жена и неверница
Пише: др Снежана Булат

Марко је требао да ступи у брак са
ћерком Јураја II Шубића. Стицајем
околности, римски папа Урбан V
послаће писмо Твртку у којем му
изричито забрањује да уда като
личку племкињу за „сина његовог
величанства краља Србије, шизма
тика“. Папа се због „увреде за хри
шћанску вјеру“ обраћа угарском
краљу Лајошу I, номинално надре
ђеном Твртку, тако да је венчање
пропало. Након ове неуспеле верид
бе, Марко ће оженити Јелену, ћерку
Радослава Хлапена, намесника
Бера и Водена

М

лади краљ Марко, син
Вукашина Мрњавчевића
и Алене, након очеве
погибије у боју на Марици, бива
принуђен да прихвати вазални
однос према Турцима. Престо
ница Маркова био је град При
леп. Погинуо је у бици на Рови
нама, борећи се на страни
непријатеља. Речи оца Вукаши
на: „Сине Марко, да те Бог уби
је! Ти немао гроба ни порода“ и
царевића Уроша: „Куме Марко,
Бог ти помогао, Твоје лице свје
тло на дивану! Твоја сабља сје
кла на мегдану, Нада те се не
нашло јунака, Име ти се свуда
помињало“ биле су од пресуд
ног утицаја на Маркову херојску
судбину. У народним песмама
представљен је као изузетан
јунак, непокоран, пркосан, пра
вичан, неустрашив, одан, над
људске снаге, натчовечанског
апетита, заштитник слабих и
немоћних, вазал од кога зазире
читава
турс ка
цар ев ин а,
шаљивџија, весељак, али и тур
ска придворица, пијанац и пот
купљиви среброљубац.
Оно што је за нас интере
сантно, јесте начин на који је
певач казивао о Марк овој
женидби:

„Стаде мати Марку бесједити:
О мој синко, Краљевићу Марко!
Већ је твоја остарјела мајка,
[…]
Ожени се, мој премили сине,
Да замјену стечем за живота.”
[...]
Мати моја, у земљи Бугарској,
Ја је нађох на води чатрњи,
Кад је виђех, моја стара мајко!
Око мене трава окрену се.
Ено, мати, за мене ђевојке,
Ено за те добра пријатеља;
Спреми мене танке брашњенице“...

Делује заљубљено, зар не?
Овако је Марко Краљевић, нај
популарнији епски јунак у фол
клору народа Балканског полуо
стрва, казивао својој мајци о
жени његовог живота. Међутим,
историјски извори откривају
поједине детаље из Марковог
љубавног живота, који, притом,
итекако могу да помогну да се
спозна карактер овог епског
јунака.
Наим
 е, Марко је требао да
ступи у брак са ћерком Јураја II
Шубића. Стицајем околности,
римски папа Урбан V послаће
писмо Твртку у којем му изричи
то забрањује да уда католичку
племкињу за „сина његовог

Краљ Марко Мрњавчевић: Фреска на јужном зиду Цркве
Светог Димитрија у Марковом манастиру код Скопља
величанства краља Србије,
шизматика“. Папа се због „увре
де за хришћанску вјеру“ обраћа
угарском краљу Лајошу I, номи
нално надређеном Твртку, тако
да је венчање пропало. Након
ове неуспеле веридбе, Марко ће
оженити Јелену, ћерку Радосла
ва Хлапена, намесника Бера и
Водена.
еђутим, склапање овог
брак а није случајност.
Према речима Михаљчи
ћевим, Радослав Хлапен je био
један од великаша српског цар
ства, који је учествовао у бур
ним догађајима после смрти
Стефана Душана, када су у
пуној мери могле да се размах
ну његове политичке амбиције.
Хлапен се одликовао утицајем и
богатством ο чему сведоче и
подаци Јована Кантак узина.
„Заис та беше међу веома углед
нима, по роду близак Краљу, a
имао je под собом и војску која
није за потцењивање и велико
имање“.
У току преписивања богослу
жбених књига, дијак Добре је

М

осетио потребу да запише дога
ђај из приватног живота краља
Марка. Отуда нам и податак о
невероватном љубавном троу
глу, Марко између две жене,
своје супруге Јелене и љубавни
це Теодоре. Марко, шармер и
дон Жуан, користи женино одсу
ство, заводи младу Теодору и
ступа у интимне односе са њом.
Сурови турски напади, немири у
земљи, а Марко и Теодора ужи
вају у љубавним чарима, скри
вајући се у планинским дворци
ма, шумама и пећинама. Да зло
буде горе, Маркова љубавница
је била, нико други, већ снајка
Вука Бранковића, жена његовог
брата Гргура. Упркос непреста
ном бежању и овој авантури је
дошао крај. Како би сачували
своје животе, Марко и Теодора,
морали су да се предају. Несрећ
ни љубавници, 1392/3. године
одлазе у Маркову тазбину, где
их чек ају и Бранковићи. Они
враћају натраг снајку, а Марко
одлази кући са бившом женом
Јеленом.
О овом догађају дијак Добре
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ВАТРОГАСЦИ БОРАВИЛИ У СЛОВЕНИЈИ

Вредна донација
за купинске
ватрогасце

Остаци Маркове тврђаве на брду северно од Прилепа
је писао на следећи начин: „Пи
са се ова књига у Поречи, у селу
званом Калуђерац, у дане бла
говернога краља Марка, када
даде Теодору, Гргорову жену
Хлапену, а узе жену своју прво
венчану Јелену, Хлапенову
кћер. У то време писах попу
Тодору на Калуђерици Рада
тоста сазету, ја много грешни и
недостојни и иза свих последњи,
недостојан нарећи се раб Хри
сту добре Дијак, Рабов син, од
Маргарита попа Станковрат, а
којем ми је гроб отачаство, а
земља мати, прах прва одежда,
црви вечни гости. Зато, ако и
будем сагрешио где, било у
некој црти, било што говорих с
другом, а или што се бејах
напио, молим вам се, ја добре
Дијак, недостојан раб Христа
Бога, но огњу вечноме раб, бра
тијо мала и велика, прочитавају
ћи појте, а не куните, но радије
помињите писца ове књиге и
родитеље његове, а вас ће Хри
стос. О, кунући клет је, а онај
који благосиља, благословен је.
Почните руке од дела а очи од
суза и ум од мисли“.
итав овај случај, како би
рек ла Томин „Марк ово
враћање жене кући, а усту
пање љубавнице тасту, морао је
имати обележје великог сканда
ла, чим је дијак Добре према
њему, а не према години, одре
дио своје време рада на књизи“.
Интересантно је Орбиново
приказивање повратнице Јелене
Хлапене. Ову преварену жену,
Орбин је осликао веома тамним
бојама, проговарајући о њеној
издаји и удаји за Балшу Балши
ћа. „У то време била је у граду
Маркова жена Јелена, која је
била кћи Клапена, првог велика
ша у Грчкој. А како се она поне

Ч

кад љубакала са другима њен
муж Марко ју је мрзео. Стога,
пошто је Балша дошао са наме
ром да је превари, поче с њом
преговарати као да ће је узети за
жену, а отпустити своју прву
жену, кћер беог радског деспота,
ако му преда град. Она је на то
пристала и пустила га у град са
читавом војском, тако да је заго
сподарио градом. Кад је то
сазнао Марко, сместа је дошао с
много Турака и својих поданика
под Костур и опсео град, пошто
га није могао заузети на јуриш.
Обавештен о томе, Балшин брат
Ђурађ сакупи што је више могао
војске, те крене пут Костура, у
помоћ брату. Видевши Марко да
се оно мало људи што је имао са
собом неће моћи одупрети, ски
не опсаду и оде. Тако је био
ослобођен Балша, који је повео
са собом у Зету нову жену. Али
пошто није могао подносити њен
нечастан живот, најпре је баци у
тамницу, а затим отпусти на
велику срамоту“.
Морамо нагласити да се Јеле
нина сличност са неверном
Видосавом, њена неморалност
и расипни живот помињу само
код Орбина. Како би рекла Све
тлана Томин „средњи век је оби
ловао легендама о женама које
невино страдају, некад због све
крве, некад због крађе, а некад
због неплодности“.
Марко, Марко, какав скандал
изазва, а лепо ти је мајка Јевро
сима говорила: „Немој сине,
говорити криво, Ни по бабу ни по
стричевима, Већ по правди бога
истинога, Немој сине, изгубити
душе; Боље ти је изгубити главу;
Него своју огрјешити душу“.
У следећем броју:
Јерина, жена деспота
Ђурђа Бранковића

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

Представници Добровољне
ватрогасне јединице „Деспот
Ђурађ Бранковић“ из Купино
ва, заједно са замеником
председника општине Пећин
ци Зораном Војкићем борави
ли су 26. и 27. августа у Сло
венији у посети пријатељском
ватрогасном друштву ПГД
„Јакобски Дол“ у општини
Песница и ПГД „Јаренина“,
где им је уручена донација у
виду три комплета нове
заштитне опреме, а потписан
је и споразум о узајамној
помоћи.
Како нам је рекао заменик
Војкић, значај купинског
добровољн ог
ватрогас ног
друштва је вишеструк а за
безбедност грађана пећинач
ке општине, те је оспособља
вање њихове јединице за
извођење успешних интер
венција од изузетног значаја.
– С обзиром на велику раз
уђеност насеља у нашој
општини, и удаљености најју
жнијег Купинова од Пећина

ћи са ПГД „Јакобски Дол“,
примио је и потписао коман
дир ДВЈ „Купиново“ Жељко
Јевтић.
– Потписали смо изузетно
драгоцен меморандум о уза
јамној помоћи у случају ван
редних ситуација, што значи
да у случају да нам се понови
2014. година и поплаве или
деси нека друга елементарна
непогода, можемо рачунати
на њихову помоћ на нашој
територији. Такође, домаћини
су нас упознали са радом
њиховог добровољног ватро
гасног друштва, као и начи
ном сарадње са професио
налним ватрогасним једини
цама. Упознали смо се и са
високим нивоом опремљено
сти добровољних ватрога
сних друштава, али и профе
сионалне ватрогасне једини
це, с обзиром да смо посети
ли професионалце у Марибо
ру, рекао је Јевтић и додао да
је сарадња ДВЈ „Купиново“ са
оба ватрогасна друштва из

ца, као и значаја Специјалног
резервата природе Обедска
бара, од самог оснивања
купинске ДВЈ свесни смо
њеног значаја и сваке године
издвајамо средства како би
она могла да функционише.
Овакве пријатељске посете
представљају драгоцену раз
мену искустава, и увек су
добродошле, а током разгово
ра са жупаном Грегором Жма
ком, председником општине
Песница, остварена је и успе
шна међуопштинска сарад
ња, рекао нам је Војкић.
Донацију ПГД „Јаренина“ у
виду три комплета заштитне
опреме - радне униформе,
чизме, рукавице и шлемови,
као и уговор о узајамној помо

Словеније од изузетног зна
чаја, јер су до сада оба дру
штва донирала купинским
ватрогасцима укупно 13 ком
плета заштитне опреме.
Он додаје да су сви члано
ви ДВЈ „Купиново“ на овај
начин у потпуности опремље
ни и да могу потпуно безбед
но да помогну, приликом
интервенција, Професионал
ној ватрогасно спасилачкој
јединици у Пећинцима. Потре
ба за новим члановима купин
ског добровољног друштва је
и даље на снази, а по речима
Јевтића, предстоји им уређе
ње и опремање просторија и
оспособљавање новог камио
на.
С. Ђ.
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СВЕТЛАНА ГЛИГОРИЋ РАНИТОВИЋ ИЗ НИКИНАЦА ГАЈИ ЕГЗОТИЧНЕ ВРСТЕ ПАПРИКЕ

Најљуће и најскупље
паприке света
У Никинцима се,
поред осталих, гаји
и светски позната
врста „Аји чарапи
та“ пореклом из
Перуа, најмања
паприка на свету,
али и најскупља.
За килограм се
може добити и
20.000 евра

Светлана Глигорић Ранитовић

Веома је мало људи у Србији који се
баве узгојем егзотичних врста љутих
папричица, али је један од произвођача је
баш из Срема и то из Никинаца. Реч је о
Светлани Глигорић Ранитовић, која у свом
пластенику има чак осамдесет врста
паприка из целог света. Све је почело
када се одушевила изгледом љутих
паприка које је проналазила путем интер

нета. Међу осамдесет врста су се нашле и
светски познате, најскупље, али и најљу
ће паприке.
– Читала сам на интернету о њима и
видела како су интересантног облика и
карактеристика. Одушевила сам се са
бојама и облицима и одлучила сам да их
имам и ја. Мало по мало, набављала сам
семе из Шпаније, Немачке, ма, где год

Најљуће и најскупље папричице света

„Каролина“ најљућа на свету
Према Гинисовој књизи рекорда нај
љућа паприка на свету се зове „Кароли
на рипер“ са више од два милиона скол
вила. Иначе, сколвил представља једи
ницу којом се описује љутина у паприка
ма. Поређења ради, домаћа феферона
има чак сто пута мање сколвила од
„Каролине рипер“, а љубитељи љутог су

надалеко чули за папричице из Срема.
Ове папричице дуго и тешко суше, али
од њих настају укусни сосови које је
потребно спремити опрезно, јер су
испаравања врло јака, са интензивним
мирисом. „Каролина рипер“ се бере до
октобра, а зиму најчешће дочекају у
теглицама.

сам стигла... Тако сам започела произ
водњу љутих папричица, из чисте радо
зналости, каже Светлана Глигорић Рани
товић.
Она каже да је интересовање за ове
паприке одлично.
– Јављају нам се људи из Србије, Маке
доније, Хрватске и Босне и Херцеговине.
Међутим, ми нисмо у могућности да то
шаљемо преко границе. Они који желе
већу количину, дођу и сами, казала нам је
Светлана.
У Никинцима се гаји и светски позната
врста „Аји чарапита“ пореклом из Перуа,
најмања паприка на свету, али и најску
пља. За килограм се може добити и 20.000
евра. Али је за то потребна озбиљна про
изводња на великој површини, те се наша
саговорница одлучила за почетак да про
изводи само за потребе истинских љуби
теља. За њих још каже и да су због своје
величине, веома захтевне за брање.
– Ми се не бавимо масовном производ
њом „Аји чарапите“. Она је на тржишту
скупа, купују је ресторани и хотели са пет
звездица, раде декорације са њом. У
Србији још увек нисмо дошли до тог нивоа
и овде то не можемо да продамо. За сад
можемо само да уживамо у њеном укусу,
објашњава Светлана.
У Светланином дому поред продаје на
мало, љубитељима љутог, праве се и раз
не салате, туршије, ајвари и други специ
јалитети од паприка, што је такође доступ
но за куповину.
Папричице воле топлоту и високе тем
пературе, тако да њиховим узгајивачима
ово сушно лето није тешко пало.
А. Дражић
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КАТАРИНА ШКОРИЋ И ИВА БЕЖАНОВИЋ ДОКАЗАЛЕ ДА СУ ПЕРСПЕКТИВА
СКАКАЧКИХ АТЛЕТСКИХ ДИСЦИПЛИНА

Стасавају будуће шампионке
Каћа је увек била
таленат и перспек
тива нашег клуба
јер је од
најмлађих дана
добро трчала и
бацала вортекс,
док је Ива знатно
напредовала и
спремна је за
врхунске резулта
те. Морам да их
похвалим јер су
заиста редовне
на тренинзима и у
мојој групи су
међу пет најпер
спективнијих атле
тичарки, каже
Бојан Комленић
тренер у Атлет
ском клубу „Срем“

Катарина Шкорић (лево) и Ива Бежановић са тренером Бојаном Комленићем

Са недавно одржаних атлетских Првен
става Србије за млађе и старије пиони
ре и пионирке, витрине Атлетског клуба
„Срем“ из Сремске Митровице богатије
су за два вредна трофеја. У прошлом
броју „М новина“ објавили смо вест да је
Катарина Шкорић у групи млађих пионир
ки узраста до 14 година постала државна
првакиња у скоку у даљ из зоне одско
ка, док је њена клупска другарица Ива
Бежановић почетком јула ове године на
такмичењу у конкуренцији старијих пио
нирки до 16 година освојила друго место
у скоку у вис, постигавши исти резултат
као и првопласирана, али уз већи број
покушаја. Обе атлетичарке поставиле су
нове личне рекорде. Подсетимо, Ива је
на прошлој школској олимпијади Војво
дине освојила прво место. У АК „Срем“
презадовољни су оствареним резултати
ма и чињеницом да у млађој конкурен
цији стасавају такмичарке - квалитетне
вишебојке, од којих се очекују одлични
резултати у будућности.
– Ово су за Катарину и Иву била најзна
чајнија атлетска такмичења и оне су очи
гледно дале све од себе и доказале да
су тренутно на врхунцу форме. Уопште
у овако јакој конкуренцији није лако узе
ти медаљу. Посебно је значајан податак
да су обе младе атлетичарке свестране
и потенцијално успешне у многим дисци
плинама. Каћа може да трчи на 200 и 800
метара а такође да добро баца копље и
куглу. Могуће је и да трчи са препонама,
док је Ива поред скока у вис успешна и
у бацању копља. То су такмичарке које

вредно тренирају већ седам или осам
година и имамо похвале других тренера
са стране који посматрају њихове насту
пе. Талентоване су и вредне. Иако је
још увек рано за улазак у репрезентаци
ју, Ива је недавно добила позив за уче
шће на кампу репрезентације одржаном
у Краљеву, па не треба сумњати да ће
кроз две године кад буде млађа јуниорка
пронаћи своје место у селекцији Србије.
Каћа је увек била таленат и перспекти
ва нашег клуба јер је од најмлађих дана
добро трчала и бацала вортекс, док је
Ива знатно напредовала и спремна је за
врхунске резултате. Морам да их похва
лим јер су заиста редовне на тренинзима
и у мојој групи су међу пет најперспектив
нијих атлетичарки, каже Бојан Комленић
тренер у Атлетском клубу „Срем“.
Катарина је 2009. годиште и ученица
је седмог разреда „Бајићеве“ основне
школе. У последњем, шестом скоку на
државном првенству дала је свој мак
симум и скочила даљину од 5,20 мета
ра. Објашњавајући значај тог резулта
та Бојан Комленић напомиње да је ова
даљина пре неколико година предста
вљала државни рекорд. Каћа је успешан
тркач на 200 метара, бацачица кугле, а
како сама каже, могла би се такмичити
у готово свим атлетским дисциплинама.
Катарина каже да овај резултат код ње
ствара добар осећај и жељу да га вре
мено побољша, као и резултат у трчању.
Интересантно је да државна пионирска
шампионка у скоку у даљ поред атлетике
тренира и одбојкашки спорт.

Ива се атлетиком бави од првог разре
да основне школе. Ове године постала
је ученица спортског смера „Митровач
ке гимназије“. Од мноштва дисциплина
у којима је добар потенцијал, чини се да
су скокови у вис оно на чему би требало
инсистирати. Њен резултат са последњег
државног првенства износи 1,64 метара,
што је даљина вредна поштовања код
девојака овог узраста. Тренер Комленић
тврди да је скок у вис постао све попу
ларнија и успешнија дисциплина, не
само у АК „Срем“ већ и читавој Србији.
Најуспешнији српски скакач Драгутин
Топић, који често долази на митровачки
атлетски стадион у више наврата хвалио
је наступе Митровчанке Иве Бежановић,
због чега тренер Комленић тражи најбо
ље решење за стручни рад са њом. Ива
која има таленат и фантастичне физичке
предиспозиције не крије да прати и цени
резултате седамнаестогодишње Ангели
не Топић која је недавно за Србију узела
европску бронзу у скоку у вис.
– На последњем државном првен
ству је била јака конкуренција, па искре
но нисам очекивала да ћу постићи тако
добар резултат. Наступила сам и у копљу
али сам ту била четврта. Висину од 164
прескочила сам из трећег покушаја и
то је читавих девет центиметара више
од мог дотадашњег резултата. Нарав
но да имам амбицију да наставим даље
и остварим што боље резултате, каже
Ива Бежановић која ће и следеће години
остати у пионирској конкуренцији.
Д. Мостарлић
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MOZZART BET ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ

„Раднички“ заслужено
укњижио прва три бода

ФК „Раднички“ Сремска Митровица – ФК „Мачва“ Шабац 1:0 (1:0)

У недељу 4. септембра одиграно је
6. коло Зонске лиге Срем у шаху и еки
па Шаховског клуба „Срем“ победила је
у Шиду фаворизовану екипу „Радничког
АС 1948“ са убедљивих 4,5 - 1,5. Победе
су остварили Јована Ерић, Марина Гај
чин, Милан Жутић и Драган Лазић, док је
Звездан Радовић ремизирао. После шест
кола екипа из Сремске Митровице са свих
шест победа заузима челну позицију на
табели испред екипе из Платичева. До
краја првенства остала су још три кола.
Наредне недеље у Митровицу долази
неугодна екипа „Подунавца“ из Белегиша.
Уколико из овог сусрета изађу непораже
ни, чланови ШК „Сирмиум“ биће надомак
пласмана у виши ранг.
Д. М.

СТОНИТЕНИС

Два пехара стигла
у Митровицу

Стонотениска сезона још није поче
ла али су играчи сремскомитровачког
„Срем – спина“ и „Подириња“ из Мачван
ске Митровице овог лета били активни
на многим међународним и ветеранским
турнирима. Последњи у низу био је међу
народни турнир у Хрватској - „Илок опен
2022“ који пре десетак дана окупио око 70
играча из региона. Влада Чупић из „Под
риња“ био је први у категорији такмичара
од 45-60 година док је Живан Јовановић
из „Срем – спина“ био трећи у ветеран
ској категорији играча преко 60 година. У
међувремену Живан Јовановић је изгубио
у финалу квалитетног турнира у Винков
цима где је учествовало 187 играча из 24
града и 4 државе.
Д. М.

Стефан Илић (у левом доњем углу), стрелац победоносног гола „Радничког“

ФК „Раднички“: Драгићевић, Миодраго
вић, Протић (од 39. мин. Ристић), Ивић, М.
Ковачевић (од 82.мин. Петровић), В. Илић,
С. Ковачевић (од 46. мин. Гајић), Марјано
вић, Милинковић, Илић (од. 63. мин Чара
пић) , Грбовић. Тренер : Дејан Николић
ФК „Мачва“: Самуровић, Поповић (од 87.
мин. Нешковић), Јевтић, Пешић, Врашта
новић (од 80. мин. Павић), Белић (од 59.
мин. Арамбашић, од 80. мин. Мијаиловић),
Марјановић (од 59. мин. Савковић), Ристи
војевић, Адамовић, Радуновић, Пејовић.
Тренер: Иван Куртушић
Стрелци: Стефан Илић, 21. минут
Жути картони: Грбовић, Ивић, Илић,
Милинковић, Драгићевић, Петровић („Рад
нички“), Радуновић, Адамовић, Пешић,
Павић („Мачва“)
Црвени картон: Ристивојевић („Мачва“)
Главни судија: Павле Илић, помоћници :
Тубић, Радовановић.
У утакмици 6. кола Mozzart Bet Прве
лиге Србије последњег дана августа,
пред готово 500 гледалаца на „Агропа
пук арени“ у Сремској Митровици екипа
„Радничког“ угостила је шабачку „Мачву“
и у традицион
 алном комшијском дербију
забележила минималну победу, укњижив
ши прва три првенствена бода. Обе екипе
ангажовано су ушле у овај сусрет, па је већ
у 8. минуту играч „Радничког“ Стеван Кова
чевић имао шансу после слободног удар
ца са леве стране. Шапчани су запретили
недовољно прецизним и снажним удар
цима Павла Радуновића и Луке Пејови
ћа. Домаћа екипа казнила је пропуштену
Радуновићеву стопостотну прилику идеал
ним нападом који је резултирао поготком
у 21. минуту. Играчи „Радничког“ превукли
су лопту са своје половине и након неко
лико успешних додавања у завршници,
Стефан Илић који је и сам учествовао у
овој акцији, захватио је на линији петерца
прецизан пас саиграча Марка Ковачевића,
сместивши лопту иза леђа голмана Шап
чана. Реакција гостију били су изгледни
шутеви Милоша Адамовића и Луке Пејо
вића после корнера у 30. минуту, да би
пред крај првог дела игре „тринаестица“
Шапчана Лазар Марјановић лоше одреа
говао „изненађен“ што се усамљен са лоп

том нашао пред голманом Митровчана.
У наставку игре први је запретио играч у
црвеним дресовима Никола Милинковић
лепим шутом из окрета али је „Мачва“ који
минут касније имала идеалну прилику,
када је прихвативши дубинску лопту нека
дашњи играч „Радничког“ Лука Пејовић у
шеснаестерцу домаћина упослио Радуно
вића који је шутирао директно у голмана
Драгићевића. Митровачки фудбалер Нико
ла Милинковић извео је добар слободан
ударац у 77. минуту са готово 40 метара по
средини гола, али је резултат остао непро
мењен. Гости су неуспешно „притискали“
до последњег судијског звиждука, када је
због нервозе „пао“ и црвени картон игра
чу„Мачве“. Екипа из Сремске Митровице
може бити задовољна оствареним резул
татом. Већина играча заслужила је високе
оцене, док су у редовима Мачвана најопа
снији били нападачи Пејовић и Радуновић.
– Ово је можда било и наше најслабије
издање у протеклих шест кола а забеле
жили смо победу. У претходних пет кола
играли смо боље и имали доминацију али
нисмо награђени голом и добрим резулта
том. Данас смо дали тај гол, одбранили се
и забележили три бода, рекао је тренер
„Радничког“ Дејан Николић подсећајући да
је његова екипа у новом саставу и је њихо
ва игра неки начин још увек „у грчу“.
Шеф струке „Радничког“ осврнуо се и
на неочекивану повреду Радоша Протића
и чињеницу да Садик Абубакар није имао
право наступа у овој утакмици. Изразио је
уверење да ће прва победа његовој екипи
много значити у психолошком смислу. Тре
нер Николић сложио се са констатацијом
да је брзоноги Стефан Илић заслужено
награђен голом после неколико одличних
издања у претходним утакмицама.
Тренер „Мачве“ Иван Куртушић сматра
да је његова екипа по шансама и игри коју
је приказала заслужила макар један бод,
али је упутио честитке домаћину, сматра
јући да су Митровчани успели да сачувају
мрежу и тако остваре прву првенствену
победу.
„Раднички“ је у понедељак 5. септембра
гостовао у Лозници.

Д. Мостарлић
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Подела бодова у Инђији

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ - ФК „Рад“ Београд 0:0 (0:0)

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Чупић,
Бојовић, Десанчић, Србијанац, Ђурић,
Стојановић М., Мијаиловић, Станоје
вић, Радосављевић, Кукољ, Ризнић.
Играли су још: Недељковић, Јањић,
Ђуричковић и Вукчевић.
ФК „Рад“ Београд: Ђурковић,
Гашић, Михајловић, Марковић, Ман
дић, Савић, Арсић, Митровић, Јова
новић Н, Стевић, Ђ. Јовановић. Игра
ли су још: Адамовић, Милосављевић,
Ненадовић и Радловачки.
У оквиру шестог кола Прве лиге
Србије пред око 500 гледалаца на
„Тојо Тајерс Арени“ домаћи Фудбал
ски клуб „Инђија Тојо Тајерс“ угостио
је београдски ФК „Рад“.
Прву шансу да дођу до гола имали
су гости у 9. минуту меча. После кор
нера лопта долази до Марковића, он
шутира искоса са седам метара али
поред гола голмана Чупића. Мар
ковић је имао још једну шансу у 30.
минуту после још једног прекида. Лоп
ту шутира главом, али Чупић одлично
интервенише. Почетком другог полу
времена шансу за промену резултата
имао је Радосављевић. Србијанац је
извео добар центаршут, лопту шутира
Радосављевић а она пролази замало
поред гола. У 65. минуту одлична при
лика за домаће, Србијанац центрира
а Радосављевић на гол линији погађа
једног од играча гостију. У 71. минуту
Радосављевић шаље лопту у петерац
гостију, али Ђурић не стиже да је пла

сира у гол Ђурковића. Седам минута
касније виђена је сјајна акција Десан
чића и Ђурића, али нападач домаћих
шутира право у голмана гостију. Ни
резервиста Вукчевић није успео да
искористи шансу у 81. минуту меча.
Шутира лопту из окрета али замало

преко гола. До краја меча није било
озбиљнијих прилика које би довеле
до промене резултата, те је на сема
фору стадиона „Тојо Тајерс Арена“
након звиждука главног судије Јекни
ћа остало 0:0.

М. Ђ.

ЖКК „СРЕМ“ НА ТУРНИРУ У САРАЈЕВУ

Сребро и велики успех Митровчанки

У великом финалу међународног кошарка
шког турнира „Сарајево Kуп 2022“ који се играо
у Сарајеву у конкуренцији кошаркашица до 15
година, ЖКК „Срем“ је протеклог викенда пора
жен од првака Босне и Херцеговине екипе ЖКК
„Бановићи“ резултатом 72:77 (21:27, 19:22, 15:15,
17:13).
Обе екипе показале су сав свој квалитет и
показале зашто су се нашле у финалу. Лавовска
борба вођена је на паркету, а екипа „Бановића“
успела је да сломи отпор Срема и освоји трофеј.
ЖКК „Срем“ је освајањем сребрне медаље
остварио велики успех на веома јаком турниру
региона. Друго место и сребрне медаље освоји
ле су кошаркашице ЖКК „Срем“ у саставу: Мили
ца Ђорђић, Ангела Ладинек, Теодора Милоше
вић, Ирина Андријашевић, Николина Поповић,
Ања Бојковић, Мила Цветковић, Лана Вучетић,
Мила Родић. Екипу „Срема“ сјајно је водио током
целог турнира тренер Никола Милошевић.
ЖКК „Срем“ је пре финала победио у групи све
три екипе: ЖКК „Коњиц“ из БиХ, ЖКК „Примор
је“ из Црне Горе и ЖКК „Загреб“ из Хрватске. На
турниру су учествовале још и екипе: ЖКК „Крка“
из Словеније, ЖКК „Арт Баскет“ из Србије и ЖКК
„Игман“ из Б иХ. 
Д. М.

Младе кошаркашице „Срема“ на турниру у Сарајеву
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ПРОМОВИСАНА ТРЕЋА КЊИГА „ИСТОРИЈЕ СПОРТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ“

Све о историји спорта на једном месту
У суботу 3. септембра у свеча
ној сали „Митровачке гимназије“
промовисана је треће књига у
оквиру монографске публикаци
је „Историја спорта у Сремској
Митровици“ у издању Историј
ског архива „Срем“ и Спортског
савеза Града. Представљање
књиге организовано је у склопу
обележавања 30 година аикидо
спорта у Сремској Митровици
уз присуство угледних гости
ју, председника Аикидо савеза
Србије Мирка Јовандића, интер
национ
 алног мајстора и носио
ца црног појаса 7. дана и првог
човека Аикидо савеза Црне Горе
Предрага Бурића.
Домаћин промоције је био
аикидо мајстор Драган Кузма
новић из Аикидо клуба „Сирми
ум“ који је и аутор поглавља о
историји овог спорта у Сремској
Митровици. Трећу књигу пред
ставили су њен редактор, исто
ричар проф. др Ненад Лемајић
и Немања Црнић, суиздавач и
секретар градског Спортског
савеза.
Према речима професора
Лемајића који је уредио ово
издање и написао добар део
садржаја све три књиге, вре
дан посао писања историје
митровачког спорта започео је
2016. године, а последња, тре
ћа књига, изашла је пре годину
и по дана. У раду на изради ове
публикације учествовало је два
десетак аутора. Како је спорт у
модерно време постао битан
сегмент друштвеног живота у
Сремској Митровици учињен је
напор да се проучи и система
тизује историја спорта у граду,

Уредник, аутори и учесници промоције треће књиге о историји
спорта у Митровици са угледним гостима из аикидо спорта
почевши од најстаријих спорт
ских активности с краја 19. века
који се развијају у оквиру Сокол
ских друштава или редовних вој
них активности на овим просто
рима.
Говорећи о методологији
истраживања и писања истори
ографских дела Ненад Лемајић
примећује да спорт као област
има извесне специфичности
јер је углавном сачувана мала
количина релевантних извора
и писане архивске грађе, па је
много чињеница сакривено или
похрањено у сећањима људи.
Циљ ове публикације штампане
у три тома био је да се на једном
месту од заборава сачувају сва

сећања и расположиви подаци.
Професор Лемајић је нагла
сио да врло мали број градова
у данашњој Србији располаже
монографијом о историји локал
ног спорта. Он је дао кратак
садржај књиге и историјски пре
глед развоја спорта, наглаша
вајући значај аикида као инте
ресантног споја вештине, ума и
филозофије живота о коме се
пише у трећој књизи. Додатне
податке о искуствима и методо
логији рада пружио је Немања
Црнић који је и сам учествовао у
стварању овог капиталног дела.
Црнић је детаљно описао све
тешкоће са којима су се уредник
и аутори сусретали, апострофи

рајући чињеницу да су сви пода
ци изнети у књигама поуздани и
проверљиви.
Драган Кузмановић је у име
Аикидо клуба „Сирмиум“ гово
рио о својим искуствима у писа
њу дела књиге о аикидоу. Овај
релативно млад градски клуб
може се похвалити сачуваном,
богатом и уредном архивом.
Организатори су позвали при
сутне да присуствују демонстра
цији ове борилачке вештине и
јавном полагању за дан степене
аикида које је пред сенсеијем
Мирком Јовандићем и чланови
ма комисије организовано у гим
назијској фискултурној сали.

Д. Мостарлић

МИРЈАНА ДАСОВИЋ НА МЕДИТЕРАНСКИМ ИГРАМА У ИТАЛИЈИ

Сигурним кораком до европске норме

Након што је у протекле две
недеље успела два пута, на два
такмичења да пребаци норму
(13,90 м) хицима од 14,18 м у
Сремској Митровици бацају
ћи ван конкуренције, односно
победивши на првом - преми
јерном „Сербиа опен“ међу
народном митингу у Београду
са 14,13 м, Мирјана Дасовић,
чланица Атлетског клуба „Сир
миум“ и ученица тренера Сло
бодана Мацановића добила је
позив и налази се на списку пут
ника Српског атлетског савеза и
Олимпијског комитета Србије за
предстојеће Медитеранске игре
за млађе сениоре и сениорке
(У23) које ће се одржати 9. и 10.
септембра у Пескари (Италија).
– Ови резултати нису изнена
ђење ни случајност, јер Мирјана
већ трећу годину за редом од
када и баца куглу, напредује за
по један метар. Почели смо са

Мирјана Дасовић (Фото: Српски атлетски савез)
даљинама од 12 м претпрошле
године, да би прошле оне биле
преко 13 м, а ево ове године и
преко 14 м. Искрено се надам и

верујем да ће идуће сезоне, већ
на зиму, током дворанских так
мичења, Мирјана бацити норму
за Европско првенство млађих

сениора У23 које се одржава у
Финској (Еспоо). Норма за ово
такмичење износи 14,50 м, те
је Мирјана већ близу исте. Уко
лико здравље послужи, те буде
мо имали адекватне услове за
тренажни процес и спровођење
плана рада, нарочито у зим
ском периоду, искрено очекујем
даљине на 15 м, можда и више.
Ко зна, са овим резултатом, ако
се коцкице поклопе, Мина може
можда ући и у финале поме
нутог Европског шампионата,
али за сада је битно да идемо
корак по корак, најпре насту
пом на Медитеранским игра
ма и репрезентовањем Србије,
Града Сремске Митровице и АК
„Сирмиум“, напомиње тренер
Слободан Мацановић, који је
код Мине препознао таленат за
бацање кугле, иако је до дола
ска код њега годинама бацала
копље.
Д. М.
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ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Одржана „ДДОР Олимпијска стаза“

Учесници ДДОР Олимпијске стазе

Рума је била један од градова у Срби
ји у којој је одржана „ДДОР Олимпијска
стаза“ коју су организовали Олимпијски
комитет Србије и компаније ДДОР осигу
рање, уз подршку локалне самоуправе.
Овај спортски догађај има за циљ да
промовише олимпизам и олимпијске
вредности и кроз едукацију деци и роди
тељима приближи олимпизам и олимпиј
ске симболе, да науче нешто о олимпиј
ским играма, али и резултатима које су
на њима постигли наши олимпијци.
Петар Убавин, директор филијале
ДДОР у Руми каже да постоји дугогоди
шња сарадња ове компаније са Олим
пијским комитетом Србије.

– Ми смо поносни спонзори Олимпиј
ског комитета, неке вредности које гаји
ДДОР се подударају са вредностима
олимпијског духа: толеранција, истрај
ност, борбено дух је нешто што нас
карактерише. Време нас је послужило и
драго ми је што се доста деце одазвало
овом догађају, рекао је Убавин.
Румска општина је подржала ову ини
цијативу јер је ово истовремено едука
тивни, забавни и спортски догађај.
– Учесници ће показати шта и коли
ко могу, али ће истовремено и нешто
научити, а све то заједно доприноси
ширењу основних олимпијских вредно
сти и спортског, здравог живота. То су

оне вредности за које се залаже и наша
општина и зато нам је драго да смо
домаћин овогодишње манифестације,
истакао је Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума који је отворио манифеста
цију.
Он је указао и да се на тек завршено
Културно лето сада надовезују и спорт
ске активности, јер ће се у наредном
периоду одржати неколико, међу којима
ће бити и Румски полумаратон.
Обезбеђене су биле и вредне награ
де у три категорије: најбољи појединац,
најбољи пар и најбоља екипа која може
бројати до пет чланова.
С. Џакула

КАЈАК: ШАМПИОНАТ СВЕТА ЗА ЈУНИОРЕ И МЛАЂЕ СЕНИОРЕ У СЕГЕДИНУ

Бојан Зделар освојио
две светске бронзане медаље!
Бојан Зделар најбољи кајакаш Србије у једносе
ду, освојио је две бронзане медаље на шампионату
света за јуниоре и млађе сениоре у Сегедину, чиме је
постао најуспешнији српски репрезентативац на овом
такмичењу. Зделар је до бронзе у А финалу олим
пијске дисциплине К 1 1000 м довеслао у времену 3
минута 31 секунду 15 стотинки. Заостатак кајакаша
из Сремске Митровице за победником трке Мађарем
Адамом Варгом (3:29,31) износио је 1,84 стотинке,
док је до другог места и сребрне медаље на побед
ничком постољу дошао Аустралијанац Томас Грин
(3:30,24).Зделару освојена бронза у Сегедину пред
ставља прво одличје на Светском првенству у дисци
плини К1 1000 м у категорији млађих сениора а доса
дашњи најбољи резултат био му је прошлогодишње
4. место у Португалу (СП Монтеморо) на истој дис
танци. Последњег такмичарског дана Бојан је осво
јио и другу бронзану медаљу, овог пута у дисциплини
једноседа на 500 метара са временом 1:39,10. Д. М.

Бојан Зделар (десно) са бронзом у трци
на 1000 метара (фото Кајакашки савез Србије)
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Почиње битка
за европско пролеће

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

С

ада је и званично почео да се пика
фудбал у целој Европи. Кренула
су сва три европска такмичења, и
ове године без наших представника у
најјачем – Лиги шампиона. Али добро, и
то ће се променити. Догодине.
Звезда је, већ смо апсолвирали, про
шла неславно у двомечу плејофа Лиге
шампиона са израелским Мак абијем.
Јасно је да ће више акције бити у Лиги
Европе, са ривалима против којих се
може играти. Јер, није баш неко ужива
ње гледати како неки тамо Сити пуни
мрежу твог вољеног клуба. Мада би уче
шће у Лиги шампиона било атрактивно
из много разлога. Посебно финансиј
ских.
Елем, Звезда је у Лиги Европе и ове
године, у групи са Монаком, Трабзоном
и Ференцварошем. На први поглед група
не изгледа тако страшно, али имајући у
виду како се наш тим провео против
Мак абија недавно, треба задржати
резерву и ићи корак по корак.
Пре свега, дошао је нови тренер и
треба видети како ће се његова филозо
фија уградити у екипу. На располагању
има добар тим, додуше без десног бека.
Трчање ће бити ставка на којој треба да
се ради, јер ако се буду вукли као преби
јене мачке по терену, биће чупаво.
Монако је свакако први фаворит у гру
пи. Довољно је само рећи да долази из

једне од топ пет европских лига. Никад
нам Французи нису лежали, па и не тре
ба полагати велике наде у дуеле са
њима. Звезда је на великом испиту већ у
првом мечу против њих у Београду.
Турски Трабзон није одушевио у ква
лификацијама за Лигу шампиона. Без
обзира на фанатично навијање и сјајну
атмосферу, нису успели да избаце дан
ски Копенхаген. Али опет, долазе као
шампиони првенства које је свакако јаче
од нашег, и то не треба заборавити.
Ференцварош је аутсајдер у овој гру
пи. Наш клуб би морао да тражи бодове
у оба меча против овог ривала. Олакша
вајућа околност је то што је Будимпешта
близу, па можемо очекивати неколико
хиљада Делија на гостовању. Ако ништа
друго, ето прилике да се опали неки
добар гулаш или лангош у мађарској
престоници.
Партизан је у Лиги конференције изву
као тешку групу. С обзиром на то како су
почели сезону, свака група би им била
паклена. Остаје да се види да ли ће
нови тренер Гордан Петрић успети да
извуче сезону и врати екипу на прави
колосек. Делује да би нека значајна
победа могла да их тргне из овог преу
рањеног зимског сна. Имали су прилику
у дербију прошле среде, али је нису
искористили.
Келн, Ница и Словачко у овом момен

ту за Партизан делују као Реал, Барса и
Тотенхем. Али не треба заборавити да
су утакмице у еврокуповима препуне
изненађења. Посебно у Лиги конферен
ције, јер многи већи клубови дају прио
ритет мечевима у домаћим првенствима
у односу на ово такмичење.
Ница, као и Монако у Звездиној групи,
долази из Француске и то је све што тре
ба да се каже. Свакако да су први фаво
рити у групи.
Келн је добро познат домаћој јавности
јер је ономад био у групи са Звездом у
Лиги Европе. Имају сјајну подршку са
трибина, али нису непобедиви. Поготово
када играју на страни.
Словачко је шанса Партизана да
можда и спаси сезону и направи прео
крет евентуалним победама против њих.
Имаће шансу већ у првом колу у гости
ма.
ако то обично бива, на почетку сва
ког европског путешествија, треба
пожелети срећу нашим клубовима.
Колико год били скептични, и колико год
живаца изгубисмо сваке године, треба
им одати признање, јер већ годинама
уназад бију битке у Европи са себи рав
нима. Партизан и Звезда су успели да
накрцкају довољно бодова за наш клуп
ски фудбал и да нам обезбеде сигурно
место у Лиги шампиона следеће године.
Мало ли је?

К

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ИНЂИЈА, ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине
Заводни број: 501-79/2022-IV-02
Дана 07.09.2022.године
Цара Душана број 1
Инђија
Тел. 022/561-322
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС’’, број
135/04 и 36/09 ) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта
„ТОYO TIRE SERBIA“ д.о.о из Инђије, ул. Индустријска 3
број 5, донело је решење којим је дата сагласност на
Студију о процени утицаја на животну средину за про
јекат изградње комплекса соларне електране „Toyo
Tire Taiyo power plant “ снаге 8,4 МWp на делу катастар
ске парцеле број 7949 КО Инђија, на територији општине
Инђија, која је израђена од стране „ECOlogicaURBO“
д.о.о. из Крагујеваца, Улица Саве Ковачевића број 1.
У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о
процени утицаја на животну средину за предметни проје
кат израђена у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и

36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за
спречавање, смањење и отклањање могућих штетних
утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза
носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у
складу са условима и мерама заштите животне средине
утврђеним у Студији о процени утицаја на животну среди
ну.
Представници заинтересоване јавности могу покренути
управни спор пред надлежним Управним судом, у року од
30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Колубара – Партизан 1:5; Вој
водина – Вождовац 2:1; Црвена
Звезда – ТСЦ 1:1; Раднички
1923 – Нови Пазар (су били
одиграли у понедељак); Мла
дост – Јавор Матис (су били
одиграли у понедељак); Радник
– Чукарички (су били одиграли
у понедељак); Раднички Ниш –
Младост ГАТ 1:1; Спартак ЖК –
Напредак 1:2.

Мачва – ОФК Вршац 2:1; Рад
– Металац 0:0; Златибор – Сло
бода 4:1; ИМТ – Инђија (су били
одиграли у понедељак); Лозни
ца – Раднички СМ (су били оди
грали у понедељак); Нови Сад
1921 – Графичар (су били оди
грали у понедељак); Железни
чар – Раднички НБ (су били
одиграли у понедељак); Трајал
– Јединство (су били одиграли
у понедељак).

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

8
9
9
10
10
8
8
10
9
9
9
10
9
9
10
9

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

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

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

27:4
16:5
13:8
13:3
10:11
14:10
15:6
12:18
11:16
9:9
4:8
13:23
8:12
12:17
5:17
6:21

20
19
18
17
17
16
15
15
11
10
9
9
8
6
5
3

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

6
6
7
7
6
7
6
7
7
7
6
6
6
6
6
6

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

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

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

19:5
12:5
10:8
10:5
7:7
8:10
9:5
10:12
4:6
6:9
5:6
8:10
2:4
4:8
5:10
4:13

16
15
13
11
10
10
9
8
7
7
6
6
6
6
5
4

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Рума: Први Мај – Текстилац
0:1; Бечеј: ОФК Бечеј 1918 –
Динамо 1945 4:1; Кула: Хајдук
1912 – ОФК Бачка 1:0; Зрења
нин: Раднички – Нафтагас 0:0;
Нови Сад: Кабел – Омладинац
0:1; Белегиш: Подунавац –
Раднички 1912 1:0; Шајкаш:
Борац – Јединство 3:0; Адор
јан: Тиса – Станишић 1920 4:2.

Шид: Раднички (Ш) – Желе
зничар 0:0; Ердевик: Слога (Е)
– Индекс 3:0; Темерин: Слога
(Т) – Јединство 0:0; Нова Пазо
ва: Раднички (НП) – ГФК Сло
вен 3:4; Нови Сад: Славија –
Шајк аш 1908 6:0; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Младост 2:1;
Ветерник: Ветерник – Дунав
0:0; Дивош: Хајдук – Слобода
2:0;

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

0 6:1 10
1 8:3
9
1 9:6
9
0 9:1
8
1 9:3
7
1 7:4
7
1 2:1
7
2 5:8
6
1 2:2
5
1 3:4
5
2 6:6
4
2 2:7
4
3 10:11 3
3 4:6
3
2 4:6
2
4 1:18 0

СРЕМСКА ЛИГА

Мач ванс ка
Мит ров иц а:
Подриње – Хајдук (В) 1:0;
Бешка: Хајдук (Б) – Фрушкого
рац 1:1; Деч: Сремац (Д) – Сре
мац (В) 1:0; Салаш Ноћајски:
Будућност – Срем 1:2; Огар:
Шумар – Граничар 6:1; Голу
бинци: Јадран – Партизан 1:4;
Мартинци: Борац 1925 –
Напредак Меридиан 0:6; Ириг:
Раднички – Слога 3:0.

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

16:5 10
7:5
9
4:2
8
9:2
7
9:5
7
8:5
7
8:5
7
5:4
7
9:7
6
7:10
6
12:8
4
3:5
3
4:7
3
3:7
3
3:10
2
2:22
1
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МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Крчедин: Фрушкогорац –
Љуково 2:2; Буђановци: Мла
дост – Хајдук 1932 0:3; Чорта
новци: ЧСК – Рудар 3:1; Жар
ковац: Напредак – Камени 2:3;
Никинци: Полет (Н) – Полет
(НК) 0:3; Обреж: Граничар –
Сремац 9:0; Крушедол: Круше
дол – Цар Урош 2:1.

Ноћај: Змај – Напредак 1:1;
Бешеново: БСК – ОФК Бикић
2:0; Равње: Зека Буљубаша –
Фрушка Гора 4:1; Ердевик:
Ердевик 2017 – Борац (ВР) 6:0;
Рума: Јединство – Срем 1:0;
Адашевци: Граничар – Обилић
1993 5:0; Лаћарак: ЛСК – Борац
(Р) 7:0.

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

11:0
11:2
6:2
10:5
8:6
6:5
5:7
10:4
12:8
6:6
6:8
3:8
2:9
0:26

9
9
9
6
6
6
4
3
3
3
3
1
0
0

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

12:3
12:3
11:3
8:3
6:4
8:3
7:5
3:6
5:3
2:8
3:5
1:7
5:17
4:17

9
9
9
6
6
4
4
4
3
3
2
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

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

3
3
3
1
1
0
0
0
0

ОФЛ ШИД
Гибарац: Синђелић – Брат
ство 6:1; Беркасово: Сремац –
Омладинац 1:1; Јамена: Грани
чар – Једнота 0:2; Илинци:
Борац – Јединство 3:1; ОФК
Бингула је била слободна.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Синђелић
Борац
Једнота
Сремац
Омладинац
ОФК Бинг.
Јединство
Гранич.
Братство

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Јарковци: Борац – Планинац
1:4; Нови Сланкамен: Дунав –
Слога (М) 0:0; Нерадин: Војво
дина – 27.Октобар 0:6; Слога
(К) је била слободна.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27.Октобар
Планинац
Дунав
Слога (М)
Слога (К)
Борац
Војводина

1
1
1
1
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1

6:0
4:1
0:0
0:0
0:0
1:4
0:6

3
3
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1

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

3
3
0
0
0
0
0

ОФЛ РУМА
Стејановци: Борац (С) – Хрт
ковци 2:3; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Јединство (К)
6:1; Платичево: Јединство (П)
– Граничар (24.окт); Фрушкого
рац је био слободан.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Д. Петровци
Хртковци
Фрушкогор.
Једин.(П)
Граничар
Борац (С)
Једин. (К)

СУПЕРКУП СРБИЈЕ

Рукометашице
„Јагодине“
освојиле трофеј

Рукометашице
„Јагодине“
освојиле су трофеј „Суперку
па Србије“ пошто су у суботу,
3. септембра у хали ,,ЈАССА”
савладале екипу „Железнича
ра“ из Инђије, актуелног прва
ка државе, резултатом 36:28
(19:15). Освајачице Купа Србије
за сезону 2021/22. пружиле су
сјајну партију, а чак две игра
чице из редова „Јагодине“ меч
су завршиле са двоцифреним
учинком. Марија Којчић пости
гла је 12 погодака, док је гол
мање уписала Ивана Митровић.
Са друге стране, у дресу „Желе
зничара“ издвојиле су се Дуња

Табак са девет и Тијана Симић
са осам погодака.
Како је истакао Влада Шими
чић, тренер ЖРК „Железничар“
пре овог сусрета, улогу фаво
рита препустио је противничкој
екипи.
– Ни екипа „Јагодине“, а ни
ми, нисмо сигурно у жељеној
форми у овом тренутку. Добро
се познајемо и није било преве
ликих изненађења. Меч је био
неизвестан, какав уосталом
доликује борби за трофеј, иста
као је Шимичић и честитао про
тивницама на победи и осваја
њу „Суперкупа Србије“. М. Ђ.
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VREMEPLOV
7. септембар
1788. Турци заробили, а потом
убили вођу српских доброво
љаца у аустријско-турском
рату Кочу Анђелковића, позна
тог као Коча Капетан.
1822. Гувернер Бразила, принц
Педро, прогласио независност
од Португалије и прогласио се
за цара. Португал признао
независност Бразила 1828.
8. септембар
1331. На државном сабору у
Сврчину на Косову архиепи
скоп Данил о II крунисао
23-годишњег Душана Стефана
Немањића за краља српских и
поморских земаља. За првог
српског цара Душан Немањић
крунисан 1346. у тадашњој
српској престоници Скопљу.
9. септембар
1513. У бици против Енглеза
код Флудена погинуо је шкот
ски краљ Џејмс IV заједно са
неколико хиљада Шкота, међу
којима је било готово цело
племство.
10. септембар
1526. Турски султан Сулејман
II Величанствени, после побе
де над Мађарима на Мохачком
пољу, заузео Будим, који је
постао седиште Будимског
пашалука, провинције Отоман
ског царства у наредних 150
година.
1945. Видкун Квислинг, шеф
марионетске норвешке владе,
проглашен кривим за издају и
осуђен на смрт због сарадње с
нацистичком Немачком у Дру
гом светском рату.
11. септембар
2001. У самоубилачком нападу
отетим авионима на Светски
трговински центар у Њујорку и
зграду Пентагона у Вашингто
ну погинуло око 3.000 људи.
Зграда Пентагона знатно
оштећена, а два торња висине
410 метара у њујоршкој
пословној четврти Менхетн
срушена. Оптуживши Осаму
бин Ладена, лидера исламских
екстремиста, који се крио у
Авганистану, за организовање
напада, САД 7. октобра почеле
бомбардовање Авганистана.
12. септембра
490. п.н.е. На источној обали
Атике код Маратона Атињани
су победили десет пута бројни
ју војску персијског цара Дари
ја (9.000 према 100.000). Вест
о победи у Атину је донео гла
сник Филидед претрчавши 40
километара, након чега је умро
од премора. По том догадјају
се у модерном времену зове
најдужа трка у атлетици.
13. септембар
1842. Народна скупштина кне
жевине Србије, у којој су уста
вобранитељи имали већину,
прогласила је за кнеза Алек
сандра Карађорђевића, сина
вође Првог српског устанк а
Карађорђа.

7. SEPTEMBAR 2022.

HOROSKOP

Crkveni
kalendar

ОВАН: Потребно је
да се растеретите од
дод атн их обавез а,
али немате довољно
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватите
све корисне сугестије. Желели
бисте да успоставите бољу кон
тролу над новим догађајима у
љубавном животу.

ВАГА: Понекад треба
прихватити оне најте
же околности, како
бисте себи и другима
доказали да сте довољно дора
сли пред најразличитијим изазо
вима. Уз блиску особу све може
те да превазиђете на добар
начин, нека вас правилно дози
рање мудрости, емоција и стре
са наведу на заједничка љубав
на решења.

Среда, 7. септембар
(25. август)
Пренос моштију Светог апостола
Вартоломеја; Свети апостол Тит

БИК: Јасно вам је да
околина од вас очеку
је да се непрекидно
истичете са посеб
ним резултатима и да увек оста
вљате неки величанствени ути
сак. Посебно вам прија породич
на хармонија и нечије присуство,
јер на такав начин можете да
остварите бољу психолошку рав
нотежу.

ШКОРП ИО Н:
Нек о
вам даје корисне
информације и на
такав начин вам пома
же да правилније процењујете
различите пословне могућности.
Јасно вам је да заједнички дого
вори представљају позитиван
помак у решавању важних
пословних или приватних интере
са. Слободно изразите нека своја
потиснута осећања или намере.
Учините неки посебан гест пажње
према свом партнеру.

Субота, 10. септембар
(28. август)
Преподобни Мојсеј Мурин; Преп.
Сава Псковски

СТРЕЛАЦ: Делујете
врл о
амб иц ио з но
пред својом околином
и свима јасно дајете
до знања, да не желите да вам
се неко супротставља по било
којој основи. Пажљиво процени
те ситуације које захтевају неки
вод ризика или веће улагање
новца. Неопх одна вам је поро
дична хармонија и нечије прису
ство како бисте остварили бољу
психолошку равнотежу.

Уторак, 13. септембар
(31. август)
Полагање појаса Пресвете Бого
родице; Свети мученици Јесено
вачки

БЛИЗАНЦИ: Потру
дите се да успешно
спроведете све своје
идеје и планове у
дело. Важно је да поред себе
имате особу од поверења и тим
проверених сарадник а за које
вас везују заједнички интереси. У
љубавном односу, немојте уза
лудно покушавати да промените
партнерово понашање или да
мењате ток ствари које не зависе
од ваше воље.
РАК: На врло ефика
сан начин умете да
спроведете различи
та правила успешног
пословања, која остављају озби
љан и позитиван утисак на вашу
околину. Потрудите се да поти
снете свој професион
 алну сујету
када се јавно полемише о пра
вилном вредновању нечијих
заслуга. Пролазите кроз разли
чите фазе емотивног располо
жења.
ЛАВ: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословно-фи
нансијским преговорима. ипак,
мораћете да се суочите са неким
изазовима који нису по вашој
вољи. Затражите на време
добар савет од једне старије
особе. На крају све ће се решити
на добар начин или у вашу
корист. Прижељкујете више раз
умевања или нежности у љубав
ном односу.
ДЕВИЦА: Доносите
низ важних одлука и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај, а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљују срећан расплет у односу
са вољеном особом.

ЈАРАЦ: Добре идеје
које имате захтевају и
ширу подршку од оне
коју тренутно уживате
у кругу сарадника. Све што жели
те можете и да остварите. Буду
ћи да ви сјајно функционишете у
партнерству, потрудите се да око
себе окупите особе од поверења
или угледа. Довољно сте вешти
или сналажљиви да приволите
вољену особу на неке своје
замисли.
ВОДОЛИЈА: Делује
те врл о енергично
пред својом околи
ном и успевате да
ускладите различите пословне
интересе. Стало вам је да већи
ну ствари држите под строгом
контролом. У величанственој
комбинацији изражајне маште и
заводничких способности пред
партнером добијате све што
пожелите.
РИБЕ: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохват руке. највише
ће вас обрадовати финансијско
побољшање и бољи материјал
ни стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијте и нови број присталица,
тако да у већини ситуација про
лазите лакше или боље од дру
гих. Осећате да се налазите на
емотивној прекретници и радо
прихватате разне изазове.

Четвртак, 8. септембар
(26. август)
Свети мученици Адријан и Ната
лија
Петак, 9. септембар
(27. август)
Преподобни Пимен Велики

Недеља, 11. септембар
(29. август)
Усекованије главе Светог Јована
Крститеља; Сабор Српских Све
титеља
Понедељак, 12. септембар (30.
август)
Прен.мошт. Св. Александра Нев
ског; Св. Кирило, Никон и Мака
рије

Домаћи кечап
Састојци: 5 кг парадајза, 2-3
гранчице целеровог лишћа, 40 гра
ма шећера, 1 дл винског сирћета, 2
дл уља, 3 листа лорбера, 5 љутих
папричица (није обавезно), 1 каши
ка соли
Припрема: Опрати, осушити, па
ситно исецк ати лишће целера и
љуте папричице.
Опрати парадајз, па га ољуштити

и самлети у блендеру. Сок од пара
дајза ставити у већу шерпу, па га
загрејати до кључања, а затим сма
њити температуру на врло тихо
кување. Додати сецкан целер, уље,
сирће, шећер, со, лорбер и папри
чице. Кувати колико је потребно да
би се количина смањила на 1/3, у
почетку мешајући повремено, а
касније чешће. Досолити уколико је
потребно. Сипати у тегле. Испод
сваког поклопца ставити комад
целофана, да кечап не би дошао у
додир с поклопцем.

• Желите ли да забора
вите све ваше невоље?
Носите тесне ципеле.
• Малима се ругамо у
лице, а великима у леђа.

