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Инђ ија

Одржани 17. „Дани меда“
Традиционална
манифе
стација посвећена пчелари
ма и пчелињим производима,
17. „Дани меда“ одржана је 7.
и 8. октобра у центру Инђије.
На шеталишту у Улици Вој
воде Степе окупио се велики
број инђијских пчелара, чла
нова Удружења „Рој“ које је
организатор поменуте мани
фестације. Првог дана деца
из Предшколске установе „Бо
шко Буха“ имала су прилику да
пробају пчелиње производе,
медењаке и поразговарају   са
пчеларима.
Посетиоци су током два да
на манифестације имали при
лику да купе мед и пчелиње
производе по нешто повољни
јим ценама.
Чланови Удружења пчела
ра „Рој“ приказали су на дво
дневној изложби све произво
де које имају у понуди, између
осталог, препарате на бази ме
да, производи за побољшање
здравственог стања и друго.
Покровитељ манифестаци
је „Дани меда“ су   Туристичка
организација општине Инђија
и Општина Инђија.
М. Ђ.

Дани меда у Инђији
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

М

Између двеју
супротстављених нада

еђу нама вероватно нема тога
који се није запитао да ли
исправно промишља и осећа о
украјинској кризи, да ли је нормално
бити Србин а навијати против Русије и
да ли је нормално бити Србин у „циви
лизованом делу света” а навијати за
Русију, за победу агресије над пра
вом? Руско - западњачки рат у Украји
ни или руска инвазија на Украјину или
руска специјална војна интервенција
– како год ову кризу назвали према
своме разумевању и осећајима – није
само мука државног вођства Србије:
проблем се спустио на душу, а богами
и на леђа, сваког грађанина.
Бити Србин значи знати ко нас је
окупирао у Првом светском рату и уна
задио нас страдањем половине
мушког становништва, ко нас је окупи
рао у Другом светском рату, ко нас је
бомбардовао 1999. и затровао нас
осиромашеним уранијумом. Значи
знати да су то урадили исти они који су
у два велика здружена војна похода
покушали да униште Русију. Зато ова
врста Срба мисли да није нормално да
се део Срба детињасто радује најава
ма Запада да је близу потпуна пропаст
Русије, није нормално да аплаудира
минирању Северног тока и Кримског
моста и уз то имати у живом сећању
новосадске мостове како леже у Дуна
ву.
Ако је у почетку руске Специјалне
војне операције у Украјини и било про
стора да се побунимо против наруша
вања суверенитета независне Украји
не, ако нисмо могли да уважимо руске
страхове од стварања Антирусије од
државе коју је Русија створила, и руску
бригу за животно угрожене сународни
ке у Украјини неофашистичке идеоло
гије, сада је већини Срба потпуно
јасно да су руски страхови били оправ
дани.
Као што данашња Хрватска, након
прогона конститутивног дела свог
народа српске припадности, нескриве

но ствара свој идентитет Антисрбије и
потврђује оправданост тамошње срп
ске побуне 1991. године, тако и укра
јинска власт са запенушаним антиру
сизмом потврђује оправданост побуне
народа на територијама насељеним
Русима.
Бити Србин, међутим, значи и има
ти оправдање за бомбардовање Срби
је 1999. године и за захтеве Запада да
се призна Косово. Легитимно је бити
Србин и бити на страни Запада, а про
тив Русије. О, то је чак и знак отмено

Запад и Исток поново
су са оружјем стали један
наспрам другог, и опет је
Запад узео дивно име
коалиције слободе, а
Истоку доделио име
мрачне диктатуре и култа
личности. Већина Срба
мисли да су имена непри
кладно подељена и да је
слобода на волшебан
нашин променила стра
ну, али има и оних Срба
који не мисле тако
сти, знак припадности свету уређеном
по међународном праву, иако је оно
већ доказано бомбардовањем Србије
осиромашеним уранијумом и одузима
њем дела њене територије.
Већина од осамдесет посто Срба
који имају разумевање према руској
позицији нема никакво право да мањи
ну која не дели њихова уверења жиго
ше дисфамирајућим придевима.
Историја је забележила да су Срби
вероватно у данашњој сразмери били
подељени између западњачке коали

ције, да избегнемо њено именовање
по трагично славном немачком капла
ру, и Совјетског савеза пред почетак
Другог светског рата. И тада је свет
био сукобљен између „слободног
Запада” и комунистичког Истока. Сада
су Запад и Исток поново са оружјем
стали један наспрам другог, и опет је
Запад узео дивно име коалиције сло
боде, а Истоку доделио име мрачне
диктатуре и култа личности. Већина
Срба мисли да су имена неприкладно
подељена и да је слобода на волше
бан нашин променила страну, али има
и оних Срба који не мисле тако.
Да ли су Срби разумни ако разумеју
Русију и надају се да ће притисак на
Србију бити мањи ако Русија победи?
Разуме се да јесу иако им очекивања
не морају да буду основана.
а ли су разумни Срби који осуђују
Русију и радују се обећањима
њеног нестанка као супер - држа
ве? Разуме се да јесу, али ни њихова
очекивања нису ништа боље основа
на.
Штавише, све је на своме месту, чак
и са слично изабраним именима.
Да, звучи злокобно и изгледа сумор
но. Већина је забринута и спремна да
плати по неизвесно високој цени ако
се покаже да је у заблуди. Мањина је
забринута што ће Србија због помра
чене свести већине платити скупо
њену заблуду.
Утешно је, међутим, што Србија
ипак има део народа који ће Западња
ке дочекати са цвећем и што ће се
заложити да кривица већине, због
олакшавајуће околности помрачења
ума, буде мања него што би била да
није разумне мањине. Разумна мањи
на ће се свакако заложити код Запад
њака да неки од нас буду по... милова
ни, као што би се и милосрдна већина
заложила за њих.
У целини узев, што би рекао Пашић
ратне 1915, спаса нам нема, пропасти
нећемо.

Д
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СМАЊЕНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ НА 3,5 ОДСТО

Отворен нов погон
компаније „Белт“

Овај град се невероватно променио претходних година. Сведок сам колико Брани
слав Недимовић улаже енергије и напора не би ли каналисао инвестиције и донео
неку нову вредност у овај град, рекао је министар Томислав Момировић
У присуству два министра у
Влади Србије, Бранислава
Недимовића и Томислава
Момировића, свечано је отво
рен нови погон компаније
„Белт“ у Сремској Митровици.
Пресецањем врпце је званич
но огранак компаније из Кра
љева пуштен у рад, а пресе
кли су је власник Томислав
Белоица и Бранко Зечевић,
власник компаније „Метал
фер“, са којом „Белт“ блиско
сарађује. „Белт“ се бави про
изводњом и трговином произ
вода од бетонског гвожђа, а
реч је о породичној фирми.
– Нагласио бих да велику
захвалност дугујемо Граду
Сремска Митровица. Изашли
су нам у сусрет када год смо
покуцали на њихова врата.
Мислим да ће колеге са који
ма разговарам и сарађујем,
много више размишљати о
инвестицијама у Сремској
Митровици, него што су то до
сада имали у виду. Надам се
да ће погон за коју годину
бити проширен на земљиште
поред, где ће се производити
специјалне врсте мрежа. Од
државе нисмо тражили сред
ства, чак ни за раднике током
епид емије корон а– вирус а.

Бранко Зечевић и Томислав Белоица пресецају врпцу

Аплицираћемо уколико буде
мо решили да градимо нову
фабрику у Краљеву, изјавио је
Томислав Белоица.
Отварањем овог погона
запослено је тридесетак рад
ника.
– Кад год се у Сремској
Митров иц и
отвар а
нека

фабрика, углавном се говори
о изузетном геостратешком
положају нашег града. Прет
ходних година тај потенцијал
није био довољан и сведоци
смо да је незапосленост била
прек о 30 одсто. Сремска
Митровица је била место кроз
које се пролази, а данас,

Томислав Белоица, Томислав Момировић, Бранислав Недимовић,
Бранко Зечевић и Владимир Павловић

захваљујући темељима које је
поставио господин Бранислав
Недим ов ић,
захваљ ујућ и
одговорној и ефикасној локал
ној самоуправи, ми можемо
да се похвалимо са преко 16
нових инвестиција. Према нај
новијим подацима Национал
не службе за запошљавање,
стопа незапослености је 3,5
одсто. Митровица је град у
који се долази да се живи,
ради и привређује, рекао је
председник Скупштине града
Сремска Митровица, Влади
мир Павловић.
Обраћајући се присутнима,
министар грађ ев ин арства,
саобраћаја и инфраструктуре
Томислав Момировић нагла
сио је да се Сремска Митро
вица у последњим годинама
променила и унапредила у
привредном смислу, те наја
вио нове инвестиције.
– Ми данас градимо фанта
стичне аутопутеве, брзе пру
ге, аеродроме, али ако не
изградимо приватне, домаће
компаније, које могу да носе
ово грађевинско тржиште,
које могу да издрже, без обзи
ра на кризу која је пред нама и
на кризе које су деценијама
биле иза нас, нећемо урадити
потпун посао. Компанија
„Белт“ је једна од тих компа
нија и мени је велико задо
вољство и част да са мојим
старијим колегом и потпред
седником Владе Браниславом
Недимовићем, имам прилику
да отворим једну овакву
фабрику у Сремској Митрови
ци. Овај град се невероватно
променио претходних година.
Сведок сам колико Бранислав
Недимовић улаже енергије и
напора не би ли каналисао
инвестиције и донео неку нову
вредност у овај град. Следеће
недеље ћемо расписати тен
дер за проширење луке, а
вредност посла биће 42 мили
она евра. То радимо с нашим
партнерима из Европске инве
стиционе банке и Светске
банке. То ће бити подршка
индустрији која се поново
рађа у овом делу земље, изја
вио је Момировић.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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СВЕЧАНО ОТВОРЕН ПОГОН НЕМАЧКЕ КОМПАНИЈЕ МТУ У НОВОЈ ПАЗОВИ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ:
Добар сигнал за Србију

Председник Србије Александар Вучић присуствовао отварању новог погона компаније МТУ у Новој Пазови

У Новој Пазови у петак, 7.
октобра званично је отворен
огранак немачке компаније
за ремонт авио - мотора МТУ.
Свечаном отварању прису
ствовао је цео државни врх,
од председника Александра
Вучића до министарке при
вреде, али и представника
менаџмента МТУ - а, затим
амбасадорка
Немачке
у
Србији, председник општине
Стара Пазова Ђорђе Радино

вић и бројни српски и немачки
медији.
Плату већу и до три пута од
просечне и услове рада као у
свим огранцима МТУ група
ције, најавили су званични
ци пре три године, приликом
полагања камена темељца
за нову фабрику. МТУ отвара
врата повратку наше земље
у мрежу европске и светске
авио - индустрије. У првој
фази, до краја следеће годи

не, биће запослено више од
500 људи, а укупно је плани
рано до 2.000 радних места
за стручњаке из те високотех
нолошке индустрије.
Председник
Александар
Вучић је на свечаности пово
дом отварања рекао да је ово
важан сигнал за Србију као и
да је поносан на инвестиције
и изграђене приступне сао
браћајнице у општини Стара
Пазова.

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

Подсетио је и да је Србија
уложила 14,6 милиона евра
и да ће јој се све то двостру
ко вратити. Директор МТУ - а
Рајнер Бекер рекао је да је
ово велики тренутак и да је у
питању најмодерније постро
јење за поправку авио - мото
ра у читавој Европи.
Присутнима се обратила и
немачка амбасадорка Анке
Kонрад. Захвалила је немач
кој влади на подршци и иста
кла да су инвестиције важан
део немачко - српске сарад
ње.
Члан Извршног одбора
Михел Швајб захвалио је на
добродошлици коју су доби
ли када су донели одлуку да
дођу у Србију и Нову Пазову.
Компанија МТУ остварила
је изузетне односе са локал
ном заједницом што ће се
показати и кроз сарадњу са
Техничком школом у Старој
Пазови кроз процесе дуалног
образовања, где ће ђаци ове
школе одмах добити посао у
овој великој компанији. Ком
панија улаже знатна средства
и у кабинете и радионице за
практичну наставу ове школе.
Д. Г.
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МИРЈАНА ВАШУТ НА ЧЕЛУ МИТРОВАЧКОГ „УРБАНИЗМА“

Ја сам директор 24 сата
Директор мора да води
рачуна о запосленима у
сваком смислу, а жене
руководиоци много боље
саосећају него мушкарци.
Ту помаже и то што сам ја
директор „из фирме“, а
„до јуче“ сам била колеги
ница. Самим тим, боље се
разумемо, са циљем да се
посао што квалитетније
заврши, каже Мирјана
Вашут

На период од четири године, након
спроведеног конкурса, на чело преду
зећа за послове урбанизма „Урбани
зам“, поново је именована Мирјана
Вашут. Вашут шест година руководи
овим предузећем, а каже да јој је
мотив да изнова конкурише за ту пози
цију, динамичан посао из своје струке,
за коју се бори читав радни век.
– Мени је пре свега велика част што
сам поново именована на чело преду
зећа за послове урбанизма. Веома је
леп посао руководити у предузећу где
је око осамдесет одсто запослених
људи са високом стручном спремом,
који су потенцијал овог града. То су
људи који имају вишегодишње иску
ство и лиценце за свој посао. Код нас
је увек радна атмосфера, а радимо од
стратешких планова до урбанистичких
пројеката који третирају једну конкрет
ну парцелу. Разноликост послова који
ма се овде бавимо је управо оно што
мене заинтригира да изнова конкури
шем за посао директора. Ово предузе
ће није директан буџетски корисник, у
складу за Законом о јавним предузе
ћима, а поред осталог, мој је задатак и
да прибавим довољно послова, осим
оног посла који се ради за оснивача,
односно локалну самоуправу. Читав
свој стаж сам на сталном месту „Урба
низма“, а дошла сам као „мала Мира“
у Завод за урбанизам, који је већ тада
имао двадесет година искуства и педе
сетак запослених, каже Мирјана
Вашут.
Директорица „Урбанизма“ сматра да
је за један град веома важно да има
такво предузеће. Јер, није исто када
планове за изглед града праве људи
који живе у њему и када их раде људи
из других градова, који добију на тен
деру посао.
– Они не осећају живот нашег града,
који ми чувамо. Имамо сталну борбу
урбаниста да ускладимо све са потре
бама које владају у времену промена
простора града. Урбанистичка струка

Мирјана Вашут

трпи велики притисак инвеститора, а у
тим околностима је тешко радити. У
многим јединицама локалних самоу
права су посустале борбе стручњака
који се баве просторним планирањем,
а ми се још држимо, изјавила је Вашут.
Када сте жена на челу предузећа,
сусрећете се са сударањем приватног
и пословног живота, али уз добру орга
низацију, објашњава наша саговорни
ца, све је могуће постићи. Ипак, посто
је лична одрицања.
– Директор мора да води рачуна о
запосленима у сваком смислу, а жене
руководиоци много боље саосећају
него мушкарци. Ту помаже и то што
сам ја директор „из фирме“, а „до јуче“
сам била колегиница. Самим тим,
боље се разумемо, са циљем да се
посао што квалитетније заврши. Ја сам
24 сата директор, зато што не може се
отићи кући и не мислити на овај посао.
Стицајем околности мој приватан
живот је такав да не трпи то што сам
директор, деца су ми одрасла, а супруг
ме подржава као и пријатељи. Одувек
сам мислила да када ја постанем неки
директор, много ћу да путујем, да
остварим своје планове, међутим, пот
пуно је супротно. Педесет одсто онога
што планирате, не само током године,

већ и на дневном нивоу, не може да се
уради, јер морате да се посветите
послу. Слободног времена, готово да
нема, објашњава Мирјана Вашут.
Један од највећих проблема са који
ма се у „Урбанизму“ суочавају јесте
недостатак стручног кадра, односно
младих колега. Према речима дирек
торице, она се труди да мотивише
младе, али будућност се не чини све
тлом.
– Када презентујемо свој град и
представљамо на салонима или сај
мовима, увек водимо и младе колеге.
Тамо се размењују искуства и одржа
вамо презентације у које су и они
укључени. Боримо се за своју струку.
Оно што примећујем ових година јесте
да имамо константан недостатак мла
дих, који би требало да „седну“ на ово
место. Ако кажемо да сам ја по вока
цији дипломирани просторни планер и
да за 40 година у Митровици нико није
завршио смер просторног планирања,
онда је јасно да тај тренутак није пре
познат, када ће просторни планер оти
ћи са тог радног места, а требало би
неко да га замени, закључила је дирек
торица Вашут.
Александра Дражић
Фото: Бранислав Туцаковић
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ЛОВАЧКО ДРУШТВО „СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележено
100 година постојања

Исписано је прво поглавље, а надам се да ћемо имати
подмлатка који ће наставити нашу традицију, рекао је
Милан Палковљевић председник ловачког друштва
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Свечани пријем
студената
Поводом почетк а школске 2022/2023.
године, у Високој школи струковних студија
за васпитаче и пословне информатичаре
„Сирмијум“, организована је свечаност за
нову генерацију студената. Тим поводом
студентима се обратио и пожелео добродо
шлицу директор школе, др Дејан Савиче
вић, а потом председник студентског пар
ламента и руководиоци Већа студијских
програма. У свом обраћању, директор је
нагласио да је на све студијске програме у
прву годину студија уписано 329 студената
и истакао да је то државна, акредитована
школа, која образује студенте на седам сту
дијских програма и два нивоа студија,
основним и мастер струковним студијама.
Посебно је нагласио да је установа добар
избор за надоградњу компетенција и усавр
шавања младих људи у оквиру студијских
програма за васпитаче, пословне инфор
матичаре и струковне медицинске сестре.

ПОПИС СТАНОВНИШТВА

Милан Палковљевић

Стогодишњицу постојања Ловачк о
друштво „Срем“ обележило је свечано у
понедељак, трећег октобра у просторија
ма ловачког дома. Том приликом су уру
чене и захвалнице министру пољопри
вреде, водопривреде и шумарства Бра
ниславу Недимовићу и градоначелници
Светлани Миловановић, за допринос у
развоју ловачког друштва. Како кажу
чланови, ово је само прва стогодишњица
и надају се продужетку традиције.
– Имам част што сам председник дру
штва које обележава велики јубилеј. Ја
бих стогодишњицу описао као једну
ловачку књигу, коју су исписали митро

Захвалница министру Недимовићу

Милорад Грујичић

вачки ловци. Исписано је само прво
поглавље, а надам се да ћемо имати
подмлатка који ће наставити нашу тра
дицију. Тренутно имамо четрдесет и јед
ног члана, од тога три почасна. Распола
жемо са око 2.700 хектара ловне повр
шине. Примарна дивљач у ловишту су
зец, фазан и дивља патка, а од високе
дивљачи су то срна и дивља свиња, изја
вио је Милан Палковљевић, председник
Ловачког друштва „Срем“.
Лов не чине само људи и опрема, већ
и њихови верни пратиоци – пси. Они су
веома важни при лову, у проналаску
дивљачи.
– Традиција одгоја паса код
нас датира од давнина и имали
смо запажене резултате и ван
Србије. Част нам је што нам је
ловачко друштво омогућило да
остварујемо те резултате. Лов
без пса је неизводљив, а ми се
трудимо да стварамо здраве,
исправне јединке. У нашем дру
штву најзаступљенији су немач
ки краткодлаки птичари, немачки
оштродлаки птичари, наравно и
епањел бретони и енглески сете
ри и поинтери, казао је Милорад
Грујичић члан ловачког друштва,
али и председник Кинолшког
удружења „Сирмијум“.
Обел еж авањ у
годиш њице,
присуствовао је председник
Скупш тин е Град а Сремс ка
Митровица Владимир Павловић
и начелник Градске управе за
културу и спорт Васиљ Шев, као
и бројни гости и чланови.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Све тече
без проблема
Након прве седмице спровођења пописа
становништва, домаћинстава и станова
2022, прве информације потврђују да све
протиче у најбољем реду. Пописивачи извр
шавају посао предвиђеном динамиком, а
претходно су прошли обуку за овај посао.
– Попис за сада тече веома добро.
Инструктора има 20, а пописивача 142 на
територији Митровице и њених села. Попи
сивачи су имали петодневне обуке, прошли
су и обуку у раду са апликацијом коју кори
сте за рад. Пре самог почетка са њима смо
обишли терен, упознали их са њиховим
пописним круговима. Тако да су они од
првог октобра сви на време изашли на
терен, како је и планирано. Како буде одми
цао попис мислим да ће бити све бољи,
уходанији, бржи... Надам се да ћемо то
завршити онако како треба, најбоље могу
ће, каже један од инструктора у Митровици,
Дарко Тур.
Сваки инструктор има по шест или седам
пописивача о којима води рачуна, даје им
помоћ, али и подршку.
– Свакодневно смо у контакту и са нашим
градским координаторима, којима смо
захвални јер су нам доступни током 24
часа, а врло често их контактирамо. Ја сам
задужен за пописиваче у Шашинцима и Јар
ку нема непријатних ситуац
 ија, људи су
врло пријатни и пописивачи могу несметано
да заврше свој посао, каже Тур који је и сам
био пописивач на претходном попису.
Ова врста пописа је по садржају и обиму
најмасовније и најкомплексније статистичко
истраживање које се спроводи у скоро свим
земљама света, на сваких десет година.
Пописом се добијају потпуни и квалитетни
подаци о становништву, старосној и полној
структури, образовној и брачној структури,
економској активности и стамбеном фонду.
Средства за актуелни попис обезбедила је
Република Србија и Европска унија.
А. Д.

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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МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА У ВЕЛИКИМ РАДИНЦИМА

Лекција о традицији
Манифестација
Михољ
ски сусрети села је одржа
на ове године у Великим
Радинцима. Прошле године
је домаћин било Бешеново. У
суботу, осмог октобра је ова
манифестација одржана у
организацији Града Сремска
Митровица, Месне заједнице
Велики Радинци, а све то под
покровитељством Министар
ства за бригу о селу.
–
Посебну
захвалност
дугујемо Министарству за
бригу о селу под чијим се
покровитељством организује
ова манифестација. Велику
захвалност дугујемо и самом
Граду Сремска Митровица,
који стоји иза организације
догађаја, као и свих устано
вама које су учествовале,
али нарочито самим мешта
нима, без чијег труда и рада
ово не би изгледало тако
лепо. Значај манифестаци
оног туризма је велики за
село, али оно што бих иста
кла као закључак је да смо за
сваког припремили по нешто.
За најмлађе имамо спортске
активности. Ми данас пише
мо историју и учимо нашу
децу шта је наша традиција,
култура и баштина. Када их
научимо да воле своје, онда
могу да поштују туђе, рекла
је в. д. директора Агенције
за рурални развој, Душица
Павловић.
На двадесетак штандо
ва били су изложени ручни

радови и сремски специјали
тети. У организацији су вели
ки допринос имале митро
вачке установе културе, као
и Туристичка организација и
Спортски савез.
– Велики је значај ове
манифестације, јер већ дужи
временски период модеран
начин живота намеће нам
другачије понашање, па је
све запостављено. Велики
Радинци су некада имали
много већи број манифеста
ција. Захвалио бих се удру
жењима ловаца и жена, као
и Савети Цици Ковачевић,
која је помогла да се орга
низује догађај. Као пратећи
програми су организова

Душица Павловић

Милош Кекић

ни и котлићијада, шицара,
свирају тамбураши, а ту су
нам и глумци, који су увели
чали овај догађај, рекао је

Милош Кекић, представља
јући Савет Месне заједнице
Велики Радинци.
А. Д.
Фото: Б. Т.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бесплатни превентивни прегледи
Караван „Буди храбра“ био је и у
Сремској Митровици петог и шестог
октобра. Наиме, том приликом су оба
вљени бесплатни, превентивни прегле
ди жена, у циљу раног откривања рака
дојке. Октобар је међународни месец

Караван „Буди храбра“

борбе против рака, те је у склопу обеле
жавања, ова активност и одржана.
– Карцином је честа појава у нашој
земљи. У добу до четрдесете године
жене најчешће раде превентивне ултра
звучне прегледе, а након тога ради се

скрининг мамографски преглед, на две
године. Међутим, саветујем женама да
раде и самопреглед. Жена би то треба
ло да ради сваког месеца и уколико
осети неку промену, требало би да се
јави лекару, изјавила је др Мирјана Мар
ковић Лазић специјалиста радиологије.
Приликом прегледа утврђене су нај
чешће цисте и бенигне промене. Кара
вану је пружио велику подршку и Град
Сремска Митровица, како би се подигла
свест о значају превентиве карцинома.
– Жена ако је здрава онда може да
пружи свој максимум као мајка, супруга,
али и у своме послу. Као жена градона
челник апелујем на све суграђанке да
се редовно одазивају прегледима, а све
то могу да обаве у нашем Диспанзеру
за жене, изјавила је градоначелница
Светлана Миловановић.
У току трајања акције прегледано је
више од 60 жена.
А. Д.
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СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА

Обележено 25 година постојања

Данас баштинимо 150 нових врста фло
ре и фауне, које постоје и на другим
местима, али нису пронађене. Све то су
пратили научни скупови, које смо органи
зовали, тако да ће то остати за сва време
на, изјавио је Слободан Симић, управник
резервата
У петак, седмог октобра,
Специјални резерват природе
„Засавица“ обележио је 25
година постојања. Тим пово
дом представљена је фото
монографија резервата и
уприличено je свечано отва
рање спомен куће у знак
сећања на професора др Јор
дана Алексића.
Поред бројних гостију, обе
лежавању су присуствовали и
градон ачелница Светлана
Миловановић и министар
пољопривреде, шумарства и
водоп рив ред е
Бран ис лав
Недимовић.
– Прошло је 25 година од
откривања ове чудесне реке,
од идеје да ово постане спе
цијални резерват и од подр

шке локалне самоуправе,
Завода за заштиту природе
који је потврдио оно што сам
ја мислио, а то је да ово
завређује пажњу. Радили смо
са великим задовољством да
бисмо направили штошта
први у нашој земљи. Овде се
налази први визиторски цен
тар. Направили смо прву кон
цепцију да се све дешава на
истом, а онда шири на три
авеније. Прва је заштита и
управљање, друга је туризам,
а трећа генетички ресурси и
старе расе. То је донело мно
го нових активности. Оно на
шта сам посебно поносан
јесте заштита и управљање.
Спровели смо најбоље истра
живање у односу на све оста

Слободан Симић

Светлана Миловановић

ле резервате природе. Данас
баштинимо 150 нових врста
флоре и фауне, које постоје и
на другим местима, али нису
пронађене. Све то су пратили
научни скупови, које смо орга
низовали, тако да ће то оста
ти за сва времена. Развој је
текао бурно, поносни смо на
ову лепоту, а наравно и на
оних 700.000 људи који су
дошли овде, изјавио је Сло

25 година СРП Засавица

бод ан
Симић,
управн ик
резервата.
Обраћајући се присутнима
Симић се захвалио на сарад
њи локалној самоуправи и
вишим нивоим
 а власти, који
су пружали подршку развоју
резервата у последњих 25
година.
– Сремска Митровица је
препознала потенцијал резер
вата, који смо уврстили у
наше туристичке дестинације,
где доводимо своје госте и
сараднике. Човек данашњице
је преоптерећен са много
информација, а од природе
очекује да му пружи дозу
лежерности и комфора, а то
овде постоји. О томе сведочи
број посетилаца Засавице.
Све што можемо да учинимо,
као Град Сремска Митровица,
да би се овај резерват и даље
развијао, ми смо на распола
гању, рекла је градоначелни
ца Светлана Миловановић.
Присутни су имали прилику
да се провозају бродом по
Засавици, као и да уживају у
вожњи по пашњаку.
Александра Дражић

ФОНД „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“

Награда Филипу Вујошевићу

Филип Вујошевић, драмски писац из Бео
града је, за досадашњи остварени опус,
овогодишњи добитник награде за драмско
стваралаштво „Борислав Михајл овић
Михиз“ - једногласна је одлука стручног
жирија.
Награду додељују Фонд „Борислав Михај
ловић Михиз“ и Српска читаон
 ица у Иригу, а
ове године по 18. пут.
У жирију су били Маја Пелевић, драма
туршкиња и драмска списатељица, Дими
трије Kоканов, драматург и драмски писац и
Светислав Јованов, театролог и председник
жирија.
– Филип Вујошевић је у својим многоброј
ним драмама можда више од било ког

нашег аутора обрађивао питање транзици
је, несналажљивости младих у новим
системима вредности који им се намећу,
утицај нових технологија као и популарне
културе и мултинационалних компанија које
су у источноевропским земљама довеле до
сасвим другачијег нивоа експлоатације
људи. Његови јунаци су деца изгубљена у
свету видео игрица у „Халфлајфу“, запосле
ни у Мекдоналдсу у комаду „Роналде, разу
ми ме“, неуспешни глумци из дечјег позори
шта у „Живот стоји, живот иде даље“ и
незапослени пропали песник који покушава
да се снађе у свету маркетинга у „Шумади
ји“, стоји у образложењу жирија.
Заједнички именитељ свих ових комада

је управо атмосфера краја једног политич
ког и друштвеног поретка (социјализам) који
кроз једну дивљу транзицију покушава да
пређе у нови, обећани свет где ће нам сви
ма бити боље – неолиберални капитали
зам.
Вујошевићеви јунаци су у том контексту
они који се нису снашли, али све време то
покушавају - „вечити лузери“ у том свету
који се налази негде између, ни на небу ни
на земљи.
Као и претходних година награда ће
Филипу Вујошевићу бити уручена у Српској
читаоници у Иригу 17. октобра, дакле на
дан рођења Борислава Михајловића Михи
за.
С. Џ.
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ЂОКИЋ: Општина наставља
са мером подршке породицама
Председник општине Пећинци Сини
ша Ђокић уручио је 7. октобра породици
Јелача из Суботишта једнократну новча
ну накнаду за новорођенче у износу од
40.000 динара. Овом поделом накнаде
за новорођенчад биће обухваћено 44
породице са територије пећиначк е
општине, које су пријавиле бебу у пери
оду од 17. маја до 31. августа ове годи
не, а којима ће по 40.000 бити доста
вљено на кућне адресе.
Председник Ђокић је том приликом
истакао да пећиначка локална самоу
права, симболично током недеље посве
ћене деци, наставља са мером подршке
породицама.
– Пећиначк а лок ална самоуправа
овом традиционалном мером жели да
поспеши наталитет и да младе брачне
парове подржи у одлуци да заснују или
прошире породицу. Трудимо се, не само
кроз овај вид помоћи, да нашим најмла
ђим становницима пожелимо добродо
шлицу, а њиховим родитељима олакша
мо одгајање детета, нагласио је пред
седник Ђокић, и додао да је новчана
накнада најзначајнија мера подршке
породици коју спроводи локална самоу
права, али не и једина. Општина финан
сира и бесплатан вртић за једно од деце
у породицама са близанцима, а како је
рекао, за треће и четврто дете у породи

Синиша Ђокић у посети породици Јелача

ци боравак у вртићу је такође беспла
тан.
Мала Тасија је прво дете Јоване и
Зорана Јелаче, која је са два месеца већ
заокупила сву пажњу родитеља. Како
нам је рекао тата Зоран овакав вид
подршке младим родитељима је изузет
но значајан, поготово новчана помоћ

МИНИСТАР МОМИРОВИЋ ОБИШАО РАДОВЕ
НА ФРУШКОГОРСКОМ КОРИДОРУ

Интензивирани радови
на тунелу

Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић
обишао је радове на изградњи моста
преко Дунава у оквиру Фрушкогорског
коридора и обилазнице око Новог Сада.
Момировић је оценио да је Фрушкогор
ски коридор један од кључних развојних
пројеката за Србију.
Он је додао да, и условима енергетске
кризе и ситуације у Европи, наша земља
наставља започете инвестиције, те да се
тренутно гради десет ауто - путева, од
којих је један и Фрушкогорски коридор, у
чијем склопу се, налази и изградња
будућег највећег тунела у Србији.
Александар Антић, директор „Коридо
ра Србије“ је указао да су радови на овој
саобраћајници интензивирани, при чему
се тренутно ради на два кључна објекта
– на мосту преко Дунава у дужини од
преко 1.650 метара, као и на тунелу Ири
шки венац, чија ће дужина износити пре
ко 3,5 километара.
Фрушкогорски коридор, чија је дужина
48 километара, ће повезивати Нови Сад,
Ириг и Руму и наставиће се Ауто - путем
Рума- Шабац.
Подсетимо, траса коридора је поде

која је у првим данима бебиног рођења
више него добродошла.
– Поред тога, изузетно је значајна и
морална подршка коју имамо као млади
брачни пар, јер када знате да Општина и
председник стоје иза вас, све је лакше,
изјавио је Јелача.
С. Ђ.

ВРДНИК

Обележен дан
почетка туризма
Званично, као датум који се везује за
почетак развоја туризма у Врднику, слови
5. октобар. Подсетимо, на тај датум давне
1929. године је продрла вода у врднички
рудник. То је била термална вода по којој
је Бања Врдник сада позната у целој Срби
ји. Та вода је омогућила изградњу бројних
хотела и развој туризма, а по броју ноће
ња Врдник је сада у самом врху.
Тим поводом Друштво Врдничана
„Видовдан“ је приредило свечаност на
којој су уручена признања познатим Врд
ничанима.
Видовданска повеља је отишла у руке
познатом ватерполисти Душану Мандићу,
чија породица потиче из Врдника. Лонги
ново копље је уручено проф. др Драгану
Николићу, познатом васкуларном хирургу.

С. Џ.

Обилазак радова

љена на четири деонице: прва је Жеже
љев мост–петља за Е-75–Парагово, дру
га је Парагово– почетак обилазнице
Руме, трећа је деоница петља Каћ–
петља за Е-75 и четврта почетак обила
знице Руме–петља за Е-70.

Награђени
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ДЕЛЕГАЦИЈА ЈАПАНСКИХ ПРИВРЕДНИКА БОРАВИЛА
У ИНЂИЈИ

Очекују се нове
инвестиције

Владимир Гак на састанку са јапанским привредницима

Представници јапанске организације
за спољну трговину „Џетрко“ у среду, 5.
октобра разговарали су са председником
Србије Александром Вучићем и преми
јерком Аном Брнабић о досадашњим и
новим инвестицијама те земље, као и о
сарадњи Србије и Јапана.
Вучић је том приликом, између осталог,
рекао да је сарадња са Јапаном изузетно
значајна за Србију, да расту инвестиције
и трговинска размена и изразио уверење
да две земље улазе у период још интен
зивнијег развоја економске сарадње.
Након састанка у Влади Србије, деле
гација је боравила и у општини Инђија.
Председник општине Владимир Гак уго
стио је привреднике из Јапана истакавши

да је то, до сада, највећа привредна
делегација која је до сада посетила ту
локалну самоуправу.
– Угостили смо представнике 16 свет
ских фирми који су пре разговора са
нама одржали састанак са председником
Србије Александром Вучићем и преми
јерком Аном Брнабић. Ова посета веома
је значајна за нашу земљу али и за Инђи
ју, рекао је Гак и додао:
– Очекујемо нове инвестиције и уверен
сам да ћемо убрзо имати и прве резулта
те са овог састанка.
Иначе, Србија и Јапан ове године ће
обележити важан јубилеј, 140 година од
успостављања дипломатских односа.
М. Ђ.
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НОВА ПАЗОВА

Дружење
са бајкерима

Дечја недеља је осим бројних креатив
них радионица, посете Библиотеци,
одласка у биоскоп новопазовачким
основцима донела и занимљиво едука
тивно дружење са члановима МK „Фаза
ни“ и Саобраћајном полицијом. Новопа
зовачки бајкери су и овом приликом
акценат ставили на безбедност свих уче
сника у саобраћају, пре свега деце која
су најрањивија категорија. Највеће инте
ресовање ђака Основне школе Растко
Немањић Свети Сава изазвали су мото
цикли паркирани у школском дворишту,
на којима су се довезли новопазовачки
бајкери. У пријатној атмосфери а на
деци примерен начин, другарима су
представљена основна правила понаша
ња свих учесника у саобраћају, и теорет
ски и практично, од стране саобраћајног
полицајца и предавача теоријске обуке.
За следеће полугодиште планиран је
наставак саобраћајне едукације а овом
приликом највећа основна школа у Сре
му од бајкера је на поклон добила два
држача за безбедно паркирање бицика
ла.

ПАРАОЛИМПИЈЦИ КУВАЛИ ПАПРИКАШ ОД ДИВЉАЧИ У КРЧЕДИНУ

Ловачка прича са душом

У недељу, 9. октобра одржана је тра
диционална манифестација „Ловачка
прича“ у Крчедину. Сваке године, између
осталог, организује се такмичење у кува
њу паприкаша од дивљачи. Ове године,
учесници поменутог такмичења били су
параолимпијци Србије из различитих
спортова.
Госте је испред Општине Инђија доче
као директор Туристичке организације
Милан Богојевић који је истакао да су
овакви догађаји изузетно значајни за ту
локалну самоуправу.
– Манифестације попут „Ловачке при
че“ значајне су за развој манифестацио
ног туризма у нашој општини. Осим што
одржавају, развијају оплемењују села,
значај је утолико већи јер у њима, кап
што је то данас, учествују особе са инва
лидитетом које су се издигле изнад свих
проблема са којима су суочене и успе
шно представљају Србију у свету, иста
као је Богојевић и додао:
– Са нама су овде шампиони Европе у
стоном тенису, бронзани стонотенисери
са последњих параолимпијских игара и

Параолимпијци у Крчедину (Фото: www.indjijatravel.rs)

други успешни спортисти. Велика је част
угостити ове људе у Крчедину.
Директор Туристичке организације
општине Инђија истакао је и да ће Крче
дин од следеће године бити у фокусу
туристичке понуде Инђије и Војводине.
– Планирамо да завршимо изградњу
пристана у Крчедину и Крчединској ади
до јуна. Набављамо катамаран и очекује
мо позитиван исход са балонима за лете

ње. Тада ћемо поставити на Крчединској
ади око осам тезги за мале произвођа
че хране, пића и рукотворина, рекао је
директор ТОО Инђија.
Поред такмичења у кувању папри
каша, манифестацију „Ловачка прича“
употпунио је наступ КУД-а „Иво Лола
Рибар“ из Крчедина, изложбена поставка
Удружења жена „Крчединке“ и изложба
слика „Галерије Јакшић“.
М. Ђ.
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ШИРОМ СРЕМА ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Деца су приоритет
и будућност

Трад иц ио н алн а
маниф ес тац ија
посвећенa најмлађима „Дечја недеља“, под
слоганом „Шта деци треба да расту до
неба“, почела је 3. и трајала до 9. октобра.
Циљ ове „Дечије недеље“ је скретање
пажње јавности на децу и младе, на њихо
ве потребе и права у породици, друштву и
локалној заједници, на права да одрастају
у што бољим условима, на једнаке шансе
за развој и остварење својих потенцијала.

Сремска Митровица
Поводом обележавања Дечје недеље
градоначелница Сремске Митровице, Све
тлана Миловановић, обишла је вртић
„Маслачак“ и уручила пригодне поклоне
малишанима. Том приликом је она најави
ла реконструкцију „Маслачка“ и изградњу
нових вртића.
– Локална самоуправа ради на томе да
побољша услове за боравак деце у пред
школским установама и у основним и сред
њим школама на територији града. Подсе
тићу да је изграђен вртић у Лаћарку, а
вртић у насељу Стари мост требало би да
се реконструише. Пројекат је урађен и у
наредном периоду очекујемо да ћемо поче
ти са радовима. Као што је већ претходно
било најављено градићемо вртић у насељу
Мала Босна, али нам је такође у фокусу и
вртић у Мачванској Митровици који захте
ва, не реконструкцију, него потпуну изград
њу, тако да нам је у наредном периоду план
да се направи пројектна документација од
које све креће, тако да настављамо даље,
изјавила је градоначелница Светлана
Миловановић.
У „Маслачку“ је смештено 18 васпитних
група, са око 450 малишана.
– Реконструкција вртића „Маслачак“ за
нас је од великог значаја јер ће деца, пре
свега боравити у адекватним условима, као
и сви запослени. Решиће се неки од про
блема које имамо у овом вртићу, каже

РУМА: Дан отворених врата

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Дечја недеља у „Маслачку“
Биљана Цвијетић, директорица Предшкол
ске установе „Пчелица“.
Душица Павловић, директорица Агенције
за рурални развој, Града Сремска Митро
вица, посетила је Основну школу „Бранко
Радичевић“ у Сремској Рачи и поклонила
ученицима комплете лектира и књига.
– Ово је најлепши део мог посла, када
обилазим децу и када им дајем поклоне.
Одговорност свих нас је, а моја на самом
почетку као мајке, да стварамо услове за
нашу децу који су подстицајни, да се они
развијају, расту и да израсту у здраве и
добре људе, рекла је Душица Павловић.

На овај начин је настављена прошлого
дишња традиција поделе поклона митро
вачким школама у селима.
– Убеђен сам да ће нам значити ова
помоћ, као и прошлогодишњи поклон нашој
школи, на чему се још једном захваљујем,
то су четири географске карте које значе
свим нашим ученицима и запосленима у
настави. У школи у Кузмину има 275 учени
ка, овде у истуреном одељењу у Сремској
Рачи имамо 20 ученика и имамо десет
предшколаца, истакао је Александар Воји
сављевић, директор Основне школе „Бран
ко Радичевић“.
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ИНЂИЈА: Владимир Гак се дружио са малишанима у оквиру Дечје недеље

Рума
Традиционално, током Дечје недеље
румске школе и вртићи припремају богат
програм који обухвата све области дечијег
стваралаштва, као и бројне спортске актив
ности. У њу се укључује и локална самоу
права Даном отворених врата. Тако је било
и 6.октобра када су прваке, представнике
свих румских основних школа, у Градској
кући угостиле председница румске општине
Александра Ћирић и заменица Биљана
Поповић Јовановић. За малишане, најдра
же госте припремљени су пригодни покло
ни, слаткиши и сокови.
– Ове године манифестација има веома
леп слоган „Шта детету треба да расте до
неба“. Ја сматрам да детету треба само
мало пажње и љубави да би заиста израсло
до неба, а наша дужност је да им обезбеди
мо све неопходне услове за безбрижно и
здраво детињство и одрастање. Такође,
морамо им обезбедити што боље услове
школовања, услове рада за њихове учите
ље, касније наставнике, да школе буду
функционалне и уређене, да им обезбеди
мо уџбенике, квалитетан програм наставе
како би они стекли што више знања, које ће
им касније бити неопходно у одрастању и у
животу, истакла је Александра Ћирић.

Инђија
У Основној школи „Петар Кочић“ у Инђији
организоване су посете Градској библиоте
ци, дружење са песницима, посета румског
Геронтолошком центру али и Дан кућних
љубимаца, који је изазвао највеће интересо
вање и одушевљење код ученика ове школе.
Како је истакла Светлана Пешут, директо
рица ОШ „Петар Кочић“, Дан кућних љубима
ца је обавезан део Дечије недеље већ дужи
низ година.
– Деца се посебно радују дружењу са раз
личитим кућним љубимцима. То је прилика и
да обележимо Светски дан заштите животи
ња, 4. октобар али и да она деца, која нема
ју љубимце, виде на лицу места колико је
лепо и добро дружење са животињама,
рекла је Пешут.
Такође, у оквиру обележавања Дечје неде
ље у Инђији у четвртак, 6. октобра, организо
вана је и традиционална посета деце из
Предшколске установе „Бошко Буха“ пред
седнику општине Владимиру Гаку. Први
човек поменуте локалне самоуправе угостио
је малишане и том приликом одговарао на

различита питања и захтеве. После друже
ња у кабинету председника, деци су поде
љени симболични поклони.
Гак је истакао да је Дечја недеља најлеп
ша у години али да сваки треба посветити
деци и искористити га за омогућавање најбо
љих услова за њихов боравак, образовање и
посао.
– Када деца већ са шест година знају шта
хоће, то нам улива наду за будућност. Мали
шани који су нас данас посетили, на неки
начин већ познају процедуру, како се долази
до решења одређених захтева које су данас
имали за нас који водимо општину Инђија,
рекао је Гак и додао:
– Сви њихови захтеви су на месту. Сла
жем се са њима да треба додатно уредити
мобилијаре који су предвиђени и за децу
предшколског узраста и сигурно ћемо испу
нити већи део онога што су нам данас предо
чили.
Председник општине Инђија додао је да
локална самоуправа чини све како би деци
створили услове за нормалан живот, сваке
године улажу се значајна средства у школе и
вртиће, награђују најбољи ђаци и студенти.
– Наш посао се своди да сваког дана све
више радимо како би нашој деци сваког дана
било све боље, рекао је Гак.

Пећинци
Поводом обележавања Дечје недеље
председник општине Пећинци Синиша
Ђокић примио је 5. октобра представнике
ученичких парламената све три основне
школе са територије пећиначке општине и
пећиначке средње техничке школе.
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Ученици су имали прилику да у непосред
ном разговору председнику изнесу предлоге
и сугестије за унапређење услова у школама
које похађају, а како је истакао председник
Ђокић, локална самоуправа се труди да
обезбеди ученицима у свих 15 насеља под
једнаке услове за стицање знања.
– Драго ми је да сам у прилици да учеству
јем у овако конструктивном разговору са
младима пред којима је будућност. Њихови
проблеми су тренутно највећи, и њима и
нама, јер Општина Пећинци стратешки ула
же у школство, здравсто и спорт. Последње
две године као и тренутна светска криза
успорили су реализацију многих пројеката.
Успели смо прошле године да обезбедимо
да деца у Купинову нову школску годину
започну у новој, реконструисаној и дограђе
ној школи, једној од најмодернијих у Србији.
Следеће што је ургентно је реконструкција
основне и старог дела средње школе у
Пећинцима, а у припреми је пројектно - тех
ничка документација за комплетну рекон
струкцију основних школа у Попинцима и
Обрежу. Потребно је мало стрпљења и разу
мевања од стране, како ученика, тако и
наставног особља, али и родитеља, поручио
је председник Ђокић.
Марија Аврамовић Радивојевић наставни
ца енглеског језика у купинској ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“ рекла нам је да, иако је
њихова школа сређена и најбоља у општи
ни, ипак се по неким питањима сналазе и
заједнички покушавају да реше ситуацију.
– Дуго година сам координатор ученичког
парламента и мислим да је данашњи разго
вор баш био добар, зато што је био жив раз
говор. Јуче смо имали општинску седницу
ученичких парламената, током које су се
деца јасно сложила око тога да је увек
потребно прво поћи од себе, променити неке
своје лоше навике, јер ће и други да се угле
дају на вас. Морамо сви заједно да радимо
на тим променама, јер играмо за исти тим,
казала је Аврамовић Радивојевић.
Током разговора ученици су износили сво
ја питања и предлоге, а представници пећи
начке средње Техничке школе осврнули су
се и на своју школу, на коју су веома поно
сни. Драгана Диклић из Купинова, ученица
друге године смер Техничар мехатронике,
сматра да је пећиначка школа неправедно
занемарена код појединих родитеља и ђака.
– У нашој школи постоје ђаци који се инте
ресују за своје смерове, који завршавају са
одличним успехом, и који хвале ову школу
зато што она јесте за хвалу. Наша школа је
једна од пет најбоље опремљених техничких
школа у Србији, а наши ђаци и професори су
се више пута окитили златним медаљама на
бројним такмичењима, рекла нам је Драгана

ПЕЋИНЦИ: Разговор са председником Општине Синишом Ђокићем
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и додала да су многе генерације пећиначке
средње школе изнедриле бројне стручњаке,
а њој самој је циљ, како је рекла, да постане
доктор мехатронике и да предаје у пећинач
кој техничкој школи.
Предшколска установа „Влада Обрадовић
Камени“ из Пећинаца организовала је 4.
октобра посету предшколаца општинском
Услужном центру. Најмлађи Пећинчани,
заједно са својим васпитачима прошетали су
до зграде Општине, где се налази Услужни
центар, а дочекали су их Зоран Војкић, заме
ник председника Општине, Зорица Лукач,
начелница Одељења за друштвене делатно
сти, као и запослени у Услужном центру.
Заменик Војкић је том приликом деци
пожелео добродошлицу у њихову, како је
рекао, другу кућу.
– Иако сте још мали, ускоро полазите у
први разред и полако улазите у дечји школ
ски свет, да би затим ушли у свет одраслих.
Запослени у Услужном центру и сви ми овде
смо ту да вам помогнемо, а нама је драго да
сте данас, баш у оквиру Дечје недеље,
дошли да се упознамо и дружимо, рекао је
Војкић.
Током посете Услужном центру, пећиначки
предшколци су изрецитовали песмице и уру
чили начелници Зорици Лукач симболичан
поклон који су сами направили, да би се
затим послужили припремљеним сокићима и
слаткишима.
У склопу обележавања Дечје недеље,
пећиначко шеталиште било је 7. октобра
испуњено малим шареним штандовима
полазник а Предшколске установе „Влада
Обрадовић Камени“. Деца су, заједно са сво
јим васпитачима, на штандовима изложила
своје маштовите креације које су привукле
бројне посетиоце, као и представнике пећи
начке локалне самоуправе на челу са пред
седником Општине Синишом Ђокићем.
„Посета вашару је свакако једна од леп
ших обавеза које данас имам, јер је немогу
ће одолети машти, креативности и осмесима
наших најмлађих становника“ – рекао је
председник Ђокић.
Вашар полазника пећиначког вртића у
недељи посвећеној деци постао је традици
оналан, а по речима директорке ове васпит
но-образовне установе Аните Волчевски,
деца радо стварају шарене и маштовите
сувенире, али још више уживају током самог
вашара.
„Наш вашар је продајног карактера, а од
прикупљених средстава у договору са васпи
тачима купимо дидактичк а средства или
играчке које су потребне њиховој групи. Изу
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БЕОЧИН: Око 1000 малишана учествовало у програму Дечје недеље
зетно је задовољство видети данас пуно
шеталиште деце и посетилаца који су све
срдно подржали дечји труд, рад и машту
купујући њихове аутентичне рукотворине,
али и дружећи се са свима нама“ – казала је
Волчевски, и додала да су им се у организо
вању вашара придружила и деца из Дневног
боравка за децу и младе у Суботишту која су
манифестацију додатно обогатила својим
радовима.
Она додаје да су најмлађи из јаслене гру
пе такође били вредни, али су своје мале
штандове изложили у холу установе.

Беочин
Наступом музичке школе „Music star“ из
Беочина и Руског позоришта „Дар“ из Новог
Сада затворена је Дечија недеља у Беочину
коју је под покровитељством Општине Бео
чин организовао Центар за културу, спорт и
туризам.
У протеклим данима око 1000 малишана
имало је прилику да учествује и да се упозна
са преко 30 бесплатних програма који су обу
хватили културне, забавне, спортске, еколо
шке и едукативне садржаје.
Новина у обележавању овогодишње Дечи
је недеље у Беочину је одржавање Дечије
седнице Скупштине општине где су млађи
суграђани имали прилику да по први пут гла

сају за предлоге који се тичу друштвених
активности и програма намењених младима
у општини.
У складу са афирмацијом дечијих права и
вредности председница општине Беочин
Биљана Јанковић симболично је уручила
кључеве града деци коју ове године предста
вља ученица VIII-3 одељења Основне школе
„Јован Грчић Миленко“ Милица Душанић.
– Са жељом да вредности дечијих права
негујемо и уважавамо током читаве године,
са посебним задовољством у Дечијој неде
љи предајемо град деци Беочина! Улагање у
вас је наша одговорност и залог за бољу
будућност и тиме ћемо се водити у наредном
периоду док будемо доносили одлуке како
би Беочин био добро место за одрастање,
истакла је председница Јанковић.
Поред Беочина промоција и представља
ње садржаја Дечије недеље организована је
у готово свим месним заједницама околних
села па су тако деца имала прилику да уче
ствују у спортским активностима и такмиче
њима, креативним радион
 ицама уметничког,
едукативног и еколошког карактера, органи
зовани су литерарни и ликовни конкурси,
модне ревије и маскенбал као и краћи изле
ти где су се малишани са својим васпитачи
ма и учитељима неретко одлучивали на
посете позоришту, концертима, филмским
пројекцијама али и Пошти Србије у Беочину.
– У овим данима наш град је уз рекордну
посећеност програма славио вредности дру
гарства, лепоте, дечијих радости, културе и
образовања а мноштво бесплатних садржаја
које смо припремили пронашли су право
место у утисцима деце, наше најверније
публике, рекла је директорка Центра за кул
туру, спорт и туризам општине Беочин Ивана
Летош Бранков.

Ириг

ИРИГ: Малишани у посети згради Општинске управе

У иришкој општини је бројним активности
ма у школама и вртићима обележена Дечија
недеља. Традиционално, малишани из ДУ
„Дечија радост“ су посетили са својим васпи
тачима зграду Општинске управе у Иригу.
Најмлађе госте је дочекао Миодраг Бебић,
заменик председника Општине и уручио им
за њих припремљене поклоне. Малишани су
имали прилику да се упознају са радом
Општинске управе па су тако обишли и услу
жне центре који се налазе у склопу зграде.
Е. М. Н.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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ПОПИНЦИ И ПРХОВО

Почиње изградња канализације
Потписивањем овог уговора стекли су се услови да кренемо у изградњу 24 киломе
тра канализационе мреже у два насеља општине Пећинци. Инвестиција је вредна 740
милиона динара, и решиће проблем недостајуће канализационе мреже грађанима
који живе у Попинцима и Прхову, рекла је министарка Ирена Вујовић

Потписани уговори за изградњу канализације у Попинцима и Прхову

У присуству министарке заштите живот
не средине Ирене Вујовић, у Београду је 6.
октобра потписан уговор о извођењу радо
ва на изградњи канализационе мреже у
општини Пећинци у насељима Попинци и
Прхово. Уговор са извођачима радова пот
писао је директор владине Канцеларије за
управљање јавним улагањима Марко Бла
гојевић. Потписивању је присуствовао и
председник општине Пећинци Синиша
Ђокић.
Вујовић је навела да је средства за реа
лизацију овој пројекта обезбедила Влада
Србије, преко Министарства заштите
животне средине, из кредитне линије Раз

војне банке Савета Европе. Из ових сред
става, биће реализован низ зелених капи
талних пројеката.
– Потписивањем овог уговора стекли су
се услови да кренемо у изградњу 24 кило
метра канализационе мреже у два насеља
општине Пећинци. Инвестиција је вредна
740 милиона динара, и решиће проблем
недостајуће канализационе мреже грађа
нима који живе у Попинцима и Прхову.
Кроз пројекте Министарства заштите
животне средине уложићемо у наредном
периоду 200 милион
 а евра у изградњу
недостајуће комуналне инфраструктуре и
постројења за пречишћавање отпадних

вода широм Србије. То су изузетно значај
ни пројекти којима подижемо стандарде
заштите животне средине, а самим тим и
квалитет живота грађана, рекла је Вујовић.
Председник Ђокић је истак ао да је
изградња канализацион
 их мрежа у насе
љима важна за општину Пећинци и њене
грађане, јер се на тај начин штити животна
средина, што је посебно значајно када се
узме у обзир да је општина Пећинци инду
стријски развијено подручје. Он је изразио
наду да ће у наредном периоду бити пот
писани и уговори за изградњу канализаци
оних мрежа у Брестачу, Огару и Дечу.
С. Ђ.

ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Прикупљено
32 јединице крви
Црвени крст Пећинци организовао је 3. октобра у
сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине
ванредну акцију добровољног давања крви у компани
ји „Пери оплате“ у Шимановцима.
Како нам је рекла Гордана Коњевић секретар пећи
начког ЦК, одзив добровољних давалаца у компанији
„Пери оплате“, на челу са директором Милетом Боја
нићем, био је одличан, као и сваки пут до сада.
Уз поштовање свих епидемиолошких мера, током
ванредне акције прикупљено је укупно 32 јединице
крви, а крв је понудило 34 доборовољних давалаца.
С. Ђ.

Акција добровољног давања крви у компанији „Пери оплате“
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА У РУМИ

Реконструисан
кров тржнице
Завршени су радови на реконструк
цији крова на тржници на румској
зеленој пијаци, а за ове радове је
локална самоуправа из буџета обез
бедила три милиона динара.
Радове су изводили радници ЈП
„Комуналца“, а поред крова замењени
су и олуци.
– Kров на објекту је потпуно дотра
јао и услед лоших временских услова
прокишњавао. Реаговали смо и издво
јили средства за замену и поставља
ње новог кровног покривача, како
бисмо проблем што пре решили и
како би Градска тржница наставила
са радом у адекватним условима,
рекла је председница Општине Алек
сандра Ћирић.
Она је најавила и нове радове на
овом објекту. Планирано је да на про
леће почну радови на замени стола
рије, постављање новог пода и расве
те, као и климатизација објекта.
– Желимо да наши суграђани коју
су свакодневно запослени у Градској
тржници, као и потрошачи који се
овде снабдевају буду задовољни
условима у којима се продају млеко,
сир, месо и други прехрамбени произ
води, истакла је председница Ћирић.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Промоције песама
Зорице Бабурски

„Капи Модрине“ и „Колимско небо“
су наслови збирки песама чија је
ауторк а румска песникиња Зорица
Бабурски, а које су 5. октобра промо
висане у великом холу Културног цен
тра „Брана Црнчевић“.
Поред саме песникиње, у промоци
ји су учествовали Ана Митић Стошић,
песникиња и књижевна критичарка из
Врања, као и глумци Градског позори
шта Рума и позоришта „Јанко Весели
новић“ из Богатића који су читали
стихове из ове две збирке.
Рецензију за збирку „Колимско
небо“ под насловом „Ја-Шаламов“
писала је мр Милица Миленковић,
књижевна критичарка и песникиња, а
за збирку „Капи модрине“ рецензију
„Душа у осами Зорице Бабурски“ Ана
Митић Стошић.
С. Џ.

ОПШТИНА РУМА

12. OKTOBAR 2022.

ССШ „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“ РУМА

Радионица и такмичење
у вожњи трактора

Учесници такмичења

У ССШ „Стеван Петровић Бриле“ у
Руми одржана је радионица и такмиче
ње на тему безбедан трактор и остале
пољопривредне машине у саобраћају.
Такмичење је реализовано 5. октобра
у организацији ове школе и Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водо
привреду и шумарство, док је предавање
одржано у сарадњи са Агенцијом за без
бедност саобраћаја која је припремила и
промо материјал везан за безбедност у
саобараћају за тракторе и пољопривред
не машине.
Драган Вуцеља је један од професо
ра пољопривредне механизације у ССШ
„Стеван Петровић Бриле“ Рума који каже
да школи добро дође ово такмичење
како би се подигао квалитет наставе,
посебно практичне, али је значајно и за
промоцију школе.
– Зато смо на ово такмичење позва
ли и основце да виде шта се дешава у
нашој школи и како смо опремљени.
Спонзор нам је фирма Агротех из Тре
шњевца која се бави продајом трактора
и пољопривредне механизације и од њих
смо добили најновији трактор на којем су
се ученици припремали за такмичење.

Александра Трифуновић

Битно је да нам се ученици обучавају
на најсавременијим машинама, а они су
нам обезбедили и награде за учеснике,
каже професор Вуцеља.
Пре овог такмичења биле су припреме
са знатно више ђака, потом елиминацио
ни тестови, тако да се на крају надмета
ло 13 ученика у познавању саобраћајних
прописа и спретности у вожњи трактора.
– Важно нам је било да у ове припре
ме укључимо и наше ученице, а једна се
данас и такмичи, битно је да разбијемо
тај стереотип да је вожња тарктора само
за мушкарце, истиче Драган Вуцеља.
– Школа домаћин је доживела потпу
ни преокрет увођењем новог смера про
шле године, а то је стоматолошка сестра
- техничар, где је уписивост и даље 100
посто. Ка овој школи гравитирају и уче
ници из других општина, што говори о
квалитету школске установе. Школа има
добре пројекте са којима аплициара за
покрајинска , републичка и средства из
ЕУ, што произил
 ази из сталног рада, како
директора тако и свог наставног особља,
истакла је Бобана Малетић, шефица
Одељења за друштвене делатности која
је указала и на то колико румска општи
на улаже средстава у основно и средњо
школско образовање.
Александра Трифуновић из Пећинаца
је ученица друге године смера пољопри
вредни техничар и једина је ученица ово
годишњег такмичења у вожњи трактора.
– Трактор возим одмалена, јер се код
моје куће тиме бавимо. Иначе на такми
чењу сам први пут, иако већ врло добро
знам да возим трактор. Мало се разли
кује вожња трактора на њиви и овде
на полигону, овде морате бити доста
пажљивији, а на њиви може много више
да се маневрише, рекла је Александра.
ССШ „Стеван Петровић Бриле“ има
сада 270 ученика у 13 одељења, док је
тај број у протеклој школској години био
мањи - било је 220 ученика у 11 одеље
ња.
С. Џакула
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“: НАБАВЉЕНА МЕХАНИЗАЦИЈА У ВРЕДНОСТИ 113 МИЛИОН
 А ДИНАРА

Да град буде чистији
Само у овој години је, до
сада, локална самоуправа
уложила преко 113 милиона
динара у набавку нове меха
низације за ЈП „Комуналац“
како би оно што успешније
реализовало своје делатно
сти према заједници.
Реч је о камионима, аутоподизачима, контејнерима,
превозу анималног отпада и
специјалном возилу за живо
тиње. Потом су набављена
средства за куповину тракто
ра, приколице, цистерна за
заливање и прање улица - да
поменемо само ону крупнију
механизацију.
– Оно што смо обећали на
почетку године да ћемо чува
ти своју животну средину - то
управо сада показујемо прак
тичним примером, да смо
већим делом то и испунили.
Да би наше комунално преду
зеће што ефикасније радило
морали смо да уложимо вели
ка средства. За кратак вре
менски период смо купили
читав погон механизације,
истак ла је предс едн иц а
Општине Александра Ћирић
која је 7. октобра и посетила
„Комуналац“ да би на једном
месту видела сву набављену
механизацију током ове годи
не.
Суштина је заштита живот
не средине и да ЈП „Комуна
лац“ ради што ефикасније,
како би град био чистији и
зеленији, а грађани имали
добре услове за живот.
Председница Ћирић је ука
зала и да ће ова механизаци
ја допринети да се исправе
они пропусти на које су и гра
ђани, с правом, указивали: да
површине нису покошене,

Нова механизација за ефикаснији рад

лишће покупљено, да се ства
рају дивље депоније...
– Сада очекујемо да нема
више места никаквим приту
жбама. На нама је да и даље
радимо и да радници „Кому
налца“ ефик асно раде на
овим машинама, како би град
и читава општина били што
чистији и што зеленији, рекла
је председница Ћирић.
До октобра је купљено и 57
контејнера који су распоређе
ни по свим месним заједница
ма, по два контејнера у
мањим сеоским срединама, а
четири у већим.
Створени су и услови да
новоизграђена претоварна
станица ради у пуном капаци
тету, а наредне године је план
да се купи дробилица.
То би значило да сав каба
сти материјал, на пример шут
од рушења кућа, неће грађа
ни бацати на дивље депоније

већ ће се ситнити и користити
за насипање атарских путева.
–Такође, на претоварној
станици биће разврставан
отпад, тако да правимо једну
лепу причу о екологији и
желимо да послужимо и оста
лим локалним самоуправама
као пример како се води рачу
на о својој животној средини,
као предуслову за један здрав
живот, сматра Александра
Ћирић.
Драган Панић, директор ЈП
„Комуналац“ каже да је реч о
до сада највећим издвојеним
средствима за опремање овог
јавног предузећа.
– Ова механизација је била
неопх одна да би све оно што
радимо у току године радили
квалитетно и брзо. Ми смо у
току ове године набавили
један ауто-смећар капаците
теа 24 кубна метра, један
ауто-подизач који носи контеј

нере и до 10 кубика које смо
набавили у претходном пери
оду. Купили смо 22 контејнера
од пет и 17 контејнера од
седам кубика и са њима одво
зимо сво смеће које се ску
пља по селима и у граду. Ту
су још и ауто-цистерна коју до
сада нисмо имали и којом
ћемо прати улице. Планира
мо у току ове зиме садњу
великог броја садница тако да
ћемо ауто-цистерну искори
стити и за заливање. Ту је и
утоваривач капацитета 3,5
кубика који ће нам послужити
када набавимо аброл камион
са приколицом којим ћемо сво
смеће одвозити на претовар
ни плато, а потом на Регио
налну депонију, каже дирек
тор Панић.
Купљен је и трактор са
тарупом, приколицом и усиси
вачем за сакупљање опалог
лишћа. 
С. Џакула

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА

Велико интересовање у Руми

Дом здравља Рума је добио 3.600 вак
цина против грипа, а вакцинација је поче
ла 3. октобра. Од ове количине 200 вакци
на је прослеђено Геронтолошком центру
„Срем“ за вакцинисање њихових корисни
ка и запослених.
Преос тале вакцине су дистрибуир
 ане у
свих 16 сеоских амбуланти, као и у глав
ном објекту Дома здравља у граду. Како
сазнајемо у овој здравственој установи,
интересовање грађана је велико, а само
од почетка вакцинације па до 7.октобра у
првој смени дато је већ 997 вакцина. Они
који су заинтересовани да приме вакцину

прво се морају обратити својим изабра
ним лекарима.
У Дому здравља у Иригу су добили 650
вакцина а до 7. октобра је , како сазнајемо
од директора др Небојше Ацина, стотинак
грађана и вакцинисано. Житељи иришке
општине се могу вакцинисати у Дому
здравља у Иригу и амбуланти у Врднику.
Подсетимо, у Србију је стигло 373.360
доза четворовалентне вакцине против
грипа, у складу са планом Института за
јавно здравље Батут.
Реч је о вакцинама произвођача „Сано
фи Пастер“ а почела је и дистрибуција

22.640 доза вакцина против грипа Инсти
тута за вирусологију, вакцине и серуме
„Торлак“ у Београду.
Вакцину против сезонског грипа обаве
зно треба да приме хронични болесници,
особе старије од 65 година, труднице и
здравствени радници. По епидемиоло
шким индикацијама вакцинација се спро
води и код лица смештених и запослених
у геронтолошким центрима и социјално здравственим установама. Најбоље је
вакцинисати се око месец дана пре него
што се уобичајено појављује вирус грипа
у циркулацији.
С. Џакула

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА РУМА

Повећан
општински буџет
Трећи ребаланс општинског буџета
усвојен је на седници Општинског већа
која је одржана 10. октобра, а о чему ће
коначну реч дати одборници СО Рума.
Подсетимо, други ребаланс је усвојен у
јулу и тада је општински буџет повећан
на 3,67 милијарди динара, док се тре
ћим ребалансом приходи и примања
повећавају на 3,8 милијарди динара.
– Ово је последњи ребаланс у
овој години и повећана су средства
у општинском буџету. Оно што бих
издвојила и што ће бити усвојено реба
лансом на скупштинској седници 13.
октобра је свакако помоћ социјално
угроженом становништву у виду енер
гетских ваучера. И ми, као локална
самоуправа, смо суочени са глобалним
проблемом енергетске кризе и морамо
помоћи нашим најугроженијим сугра
ђанима. Одлучили смо да помогнемо
са 30 милион
 а динара, тако да ће по
15.000 динара добијати социјално угро
жене категорије домаћинства, а овом
мером ће бити обухваћено 2.000 дома
ћинстава, каже преседница Општине
Александра Ћирић.
Ове енергетске ваучере ће грађани
моћи да користе у ЈП „Стамбено“ и ЈП
„Гас Рума“ за плаћање рачуна за утро
шену енергију, али и за набавку огрева
код привредних субјеката који продају
чврсто гориво - угаљ и дрво.
Невезано за ову меру, румска општи
на сваке године социјално угроженим
категоријама домаћинства обезбеђу
је одређену количину огрева а то се
наставља и ове године, расписана је
јавна набавка и у наредних месец дана
ће сви корисници социјалне помоћи
добити потребне количине огрева.
Осим тога, обезбеђено је и 13,6
милион
 а Црвеном крсту Рума, такође
за набавку огрева најугроженијим рум
ским породицама.
– Овим ребалансом ми помажемо
и нашим јавним предузећима, видели
сте шта смо све обезбедили „Комунал
цу“, а сада помажемо и ЈП „Водовод“
за куповину мини багера и камиона са
платформом за шта смо обезбедили
26,4 милион
 а динара. У ово предуз е
ће није улагано више од тридет година,
поготово у набавку механизације. То је
тек почетак улагања које ће се наста
вити и наредне године. Битна ставка
ребаланса је и даље улагање у кул
туру, коначно ће се реконструисати и
конзервирати Споменик ревулицији на
Градском тргу и за то смо издвојили
18,7 милиона динара без ПДВ и очеку
јемо да ће радови почети крајем окто
бра, истакла је председница Ћирић.
Она је додала и да ово повећање
буџета трећим ребалансом указује на
добру пословну климу у румској општи
ни. До краја године ће издвојеним сред
ствима бити завршена и једна фасада
на кући у Главној 137, као и даље уре
ђење Културног центра.
С. Џ.
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ПЕЋИНАЧКА ШЕЋЕРАНА

Почела кампања

Синиша Ђокић потпалио кречну пећ

Потпаљивањем кречне пећи у погону
Фабрике шећера „Суноко“ у Пећинцима,
5. октобра, симболично је почела ового
дишња кампања прераде шећерне репе.
Пећ је, у присуству руководства и рад
ника шећеране, потпалио председник
општине Пећинци Синиша Ђокић, који
је том приликом истакао да је шећера
на један од значајнијих прерађивачких
капацитета на територији пећиначке
општине и да се нада да ће се шећер
на репа као пољопривредна култура у
наредним годинама у већој мери вра
тити на наша поља и да ће се, како је
рекао, поново вратити на место једне
од најпрофитабилнијих култура за наше
пољопривреднике.
Пећиначка шећерана прерађује репу
са територије целог Срема, а ове годи
не се очекује да ће бити прерађено око
300.000 тона шећерне репе, рекао нам је
Бранислав Богдановић, технички дирек
тор производног центра Пећинци.
– Ово је 43. кампања у нашем произ
водном центру и карактеристично је да
је кренула прилично касно у односу на
претходне године, али суша коју смо
имали у летњем периоду је продужила
вегетацију репе, тако да смо чекали да
репа буде технолошки зрела. Ни сада
се не можемо похвалити великом диге
стијом, али не можемо више да чека
мо. Очекујемо да ове године прерадимо
око 300.000 тона шећерне репе, што је
нешто мање него прошле године, али с
обзиром на то каква је ове године ситу
ација са пољопривредним културама ми
смо задовољни, изјавио је Богдановић и
додао да ће бити произведене довољне
количине шећера и за домаће тржиште
и за извоз.
Сировински директор, Миодраг Павло
вић, изнео је податак да је прошле годи
не просек падавина у Срему током јула

био 100 литара па квадратном метру,
док је ове године било једва 10 литара у
истом периоду. Ипак, у односу на остале
пољопривредне културе, шећерна репа
је претрпела најмању штету.
– Не зову је џабе краљицом поља. Кад
год киша падне, од тренутка када је ста
вимо у земљу, па док је не извадимо, њој
одговара, рекао је Павловић.
Он је додао да ће очекиваних 300.000
тона биће прерађено за око два месеца
кампање, а шећерана је већ објавила
услове за сетву шећерне репе наредне
године.
– Услови су врло стимулативни и про
извођачи већ позитивно реагују на њих,
тако да ми очекујемо да ће у наред
ним годинама површине под шећер
ном репом бити знатно повећане. Цена
по тони за наредну годину је 52 евра, а
одмах по потписивању уговора произ
вођачу исплаћујемо 500 евра авансног
и бескаматног финансирања по хекта
ру уговорене површине. По записнику у
мају месецу још 500 евра, када видимо
које су површине остале под шећерном
репом, а сви репроматеријали – семена,
пестициди, ђубрива, могу се код нас пре
узети на задужење под врло повољним
условима. Према нашим произвођачима
смо отворени и за све врсте помоћи око
куповине механизације или земљишта
и могу нам се слободно обратити. То
су врло атрактивни услови. Узели смо у
обзир и пораст цене житарица и уљари
ца и изашли смо са условима који ника
да нису били овако повољни за шећерну
репу, истакао је Павловић.
У пећиначкој општини је ове године
репом засејано 150 хектара, а у шеће
рани очекују да ће површине у наредној
години бити у најмању руку удвоструче
не.
С. Ђ.
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ТОКОМ ГЉИВАРЕЊА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ПРОНАЂЕНО
ПРЕКО 20 СМРТНО ОТРОВНИХ ВРСТА

Експанзија
отровних гљива

Јелена Милошевић са отровним гљивама Фрушке горе

Након хапшења седамдесетдвогоди
шње жене у Шапцу, која је како се сумња
продавала гљиве, од којих је више лица
добило симптоме тровања, јавност је
узнемирена, нарочито они који су у прет
ходним данима пазарали на том подручју
и у околини.
У Миколошко – гљиварском савезу
Србије сазнали смо да је актуелна екс
панзија отровних гљива у шумама, јер су
им погодовале временске прилике.
– Само лица која имају сертификат
Миколошко – гљиварског савеза Србије,
који су положили тестове за звање гљи
вара су компетентни, обучени и сигурни
продавци. Та област је веома неуређена,
што смо ми из Савеза уочили. Зато нуди
мо бесплатну помоћ свим инспекцијама у
овом периоду експанзије отровних гљи
ва, да нас контактирају. Могу то да учине
путем нашег званичног сајта. Наша 104
гљивара могу да помогну да се изврши
контрола свих гљива које се продају на

пијацама. Ово што се догодило у Шапцу
је једно велико упозорење, људи нису
били обучени за то, рекла је за М новине
Јелена Милошевић секретар Миколошко
– гљиварског савеза Србије.
Према речима наше саговорнице, ова
година је неуобичајена, што је довело до
тога да се повећа и број гљива. Два уза
стопна лета су била веома сушна, а сада
је актуелна смена кише и топлог време
на.
– Овакви временски услови су у енорм
ним количинама измамили отровне двој
нице. Постоје и јестиве и отровне гљиве,
али су сада превагнуле отровне. Време
је гљиве сунчанице, а ја сам пре неколи
ко седмица упозорила да су се отровне
појавиле. Отровна сунчаница не изазива
смртни исход, али изазива здравствене
проблеме. Ситуација је таква да може
те да пронађете на једну сунчаницу, још
десет отровних, каже Јелена Милоше
вић.
А. Дражић

На Фрушкој гори нађено
преко 20 врста отровних гљива
Приликом недавно одржане манифе
стације „Гљиве као храна и лек“, на
Фрушкој гори је током гљиварења про
нађено више од 20 отровних врста.
– Манифестација „Гљиве као храна и
лек“ одржана је пети пут. Преко 200
људи је видело преко 20 смртно отров
них гљива. Након гљиварења смо одр
жали и едукацију на лицу места, јер није
исто када људима покажете фотогра

фију и као када гледају гљиву у својим
рукама. Многи су били зачуђени да нека
тако лепа гљива може бити отровна,
објаснила је Јелена Милошевић, која је
истовремено и председница Удружења
гљивара „Лисичарка“.
Оваква окупљања имају за циљ еду
кацију становништва и скретање пажње
на опасности које вребају, када се без
довољно знања приступа гљиварењу.
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ДОМ ЗДРАВЉА СТАРА ПАЗОВА

Вакцинација против
сезонског грипа
Вакцинација против сезонског грипа
почела је и у општини Стара Пазова.
Дому здравља „Др Јован Јовановић –
Змај“ дистрибуирана је довољна количи
на четворовалентне вакцине а вакцину
је могуће примити у амбулантама у свим
насељима општине Стара Пазова.
– Сви они којима се препоручује вак
цинација, треба да се јаве свом изабра
ном доктору како би након обављеног
прегледа обавили вакцинацију, јер вак
цину не смеју да приме особе које у тре
нутку вакцинације имају повишену тем
пературу или неко акутно обољење,
нагласио је др Петар Јовановић, пи - ар
Дома здравља. Здравствени радници
препоручују да се особе које су у ризику,
хронични болесници, оболели од малиг
них болести, особе са дијабетесом, ста
рији од 65 година, труднице, вакцинишу
што пре јер је заштита неопх одна. У
сезони 2022/2023 заштита од вируса гри
па је од великог значаја, с обзиром на
компликације које се могу јавити ако се
удружено јаве вирус грипа и ковида. Ове
године, вакцинација против грипа спро
води се четворовалентном вакцином
која има шири спектар и бољи учинак,
јер укључује два соја вируса грипа типа
“А” и два соја вируса грипа типа “Б” за
које се очекује да доминирају током ове
сезоне.
По потреби старопазовачки Дом здра
вља ће обезбедити и додатне количине
вакцине.
Д. Г.

KУД „МЛАДОСТ“

Победа на фестивалу
у Бугарској

На међународном фестивалу „Мале
шево пева и игра 2022.“ у месту Микрево
у Бугарској, који је такмичарског каракте
ра, први ансамбл KУД „Младост“ из Нове
Пазове је освојио прво место у категори
ји одраслих. У три фестивалска дана од
8. до 10. октобра представило се 107
ансамбала из Пољске, Турске, Украјине,
Црне Горе, Србије, Македоније и Бугар
ске, а новопазовачки аматери су били
једини представници Србије. Извели су
шест кореографија, којима су приказали
део фолклорног богатства и културног
наслеђа Србије. Ово је четврто учешће
KУД „Младост“ на поменутом фестива
лу, где су и 2006. освојили прво место,
док су им 2007. и 2008. припали друго,
односно треће место. 
З. К.
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У ЈАСКУ ОДРЖАНА 14. МАНИФЕСТАЦИЈА „ЈЕСЕН ИДЕ, ДУЊО МОЈА, КУКУРУЗИ ВЕЋ
СУ ЗРЕЛИ“

Шаренило штандова, дечја
граја и опуштена атмосфера

Удружење жена „Јазак“ уз
помоћ Општине Ириг и Месне
заједнице Јазак организовало
је 14. по реду манифестацију
„Јесен иде, дуњо моја, кукуру
зи већ су зрели“ која је одржа
на у суботу 8. октобра у цен
тру села.
Шаренило штандова, дечја
граја, опуштена атмосфера и
наравно, жуте дуње, заштит
ни су знак ове, већ традицио
налне манифестације. У
Јаску, истина, нема плантажа
дуње, али пре неколико годи
на мештанима је подељено
више стотина садница овог
воћа, тако да свака кућа има
бар једно стабло дуње.
Предс едн ица Удруж ења
жена „Јазак“, Радмила Мила
новић је рекла да је ово кул
турно – привредна манифе
стација која много значи
Јаску.
– У програму учествују деца
из Дечје установе „Дечија
радост“ и јазачког подручног
одељења Основне школе
„Милица Стојадиновић Српки
ња“, као и чланови Културно
– уметничког друштва „Змај“
из Ирига. Поред тога, мештани
Јаска могу да изложе и прода
ју своје производе, а у госте су
нам дошли и активи жена из
других места, каже Радмила
Милановић.

Миодраг Бебић

Радмила Милановић

Замен ик
предс едн ик а
Општине Ириг Миодраг Бебић
је рекао да иришка локална
самоуправа подржава овакве
и сличне манифестације и да
су се потрудили да свако село
има своју манифестацију.
– У оваквим прилик ама
људи могу да продају домаће,
традиционалне производе,
промовишу своје село, али и
целу општину. Самим тим
повећава се и број посетила
ца и туриста. Најбољи при
мер за то је Мала Ремета, која
је од једног готово одумрлог
села постала атрактивно
место за живот. Мала Ремета
је живнула, рађају се деца,
цене некретнина су скочиле,
а све то захваљујући оваквим
манифестацијама, рекао је
Бебић.
Лепо је било је Јаску тог
осмог октобарског дана.
Посетиоци су могли да купе
колаче, воће, зимницу, вина и
народне рукотворине, које су
изложиле чланице удружења
жена, али и ученици јазачке
основне школе. У културно
уметнички програм учество
вали су малишани из вртића
и основне школе, песници,
али било је ту и доброг папри
каша, лепињица, а пре свега
доброг расположења.
С. Ћ.
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60. САБОР БИБЛИОТ
 ЕКАРА СРЕМА

Посвета библиотекару – писцу

У оквиру Сабора библиотекара Срема припремљене су две изложбе: једна је посве
ћена библиотекарима писцима а друга јубилеју Српске читаонице (180 година посто
јања) и 60 година Сабора

Сабор библиотекара Сре
ма одржан је 6. и 7. октобра
- првог дана у врдничкој Каси
ни, а другог традицион
 ално у
Српској читаоници у Иригу.
Сходно значајном јубилеју,
ово је био 60. Сабор библио
текара Срема, организатори
су одлучили да траје два
дана, што се у његовој дугој
историји, десило по трећи
пут.
Вера Новковић, директорка
Српске читаонице у Иригу је
подсетила да је први Сабор
давне 1962. године био дво
дневни, као и онај из 1997.
године, када је и настала
идеја да се један део Сабора
посвети и госту, библиотека
ру-писцу, дакле лицу које је
писац али је везан и за
библиотечку делатност.
– Одлучили смо да први
дан буде у врдничкој Касини,
јер ми овде имамо свој огра
нак који носи име Милице
Стојадиновић Српкиње, а
други је жеља да идемо мало
и на децентрализацију, али и
да наши гости из целе Србије
виде ову лепу зграду Касине,
каже Вера Новковић.
Она је додала да је веома
тешко одржавати континуи
тет манифестације, али су
ове године имали пуну подр
шку Министарства културе и
информисања које је финан
сирало одржавање Сабора.
– Била сам пријатно изне
нађена јер смо сва средства
која смо тражили и добили,
што значи да смо добро
образложили наш пројекат,
каже директорка Новковић.
У оквиру Сабора библиоте
кара Срема припремљене су
две изложбе: једна је посве
ћена библиотекарима писци
ма и на 20 паноа су ауторке
изложбе, а то су Весна
Петровић и Милијана Дми
тровић Торма из Сремске
Митров ице,
предс тав ил е
досадашње писце и библио
текаре који су учествовали
на Сабору.
Друга изложба је посвеће
на јубилеју Српске читаони
це (180 година постојања) и
60 година Сабора и она је
постављена у Иригу, а обе

Сабор библиотекара Срема

изложбе прате и одговарају
ћи каталози.
– Имамо ситуацију да ове
године нећемо доделити
Доситејеву награду и некако
сам ја смислила образложе
ње да кажем да смо за тих 60
година сви ми заслужили
Доситеја, посебно што смо у
ове две последње године
короне налазили начине да
ипак наши корисници буду
задовољни и да стигнемо до
њих, истакла је Вера Новко
вић.
Једна од ауторки изложбе
у Врднику, Весна Петровић
каже да су програм библио
тек ат-писац осмисли 1997.
године Симо Поткоњак, Рат
ко Чолаковић и она. Она је

указала да је ова година,
година значајних јубиле
ја:180 година Српске читао
нице у Иригу, 60 година
Сабора, 50 година организо
вања рада Подружнице
библиотек ара Срема, 40
година од усвајању идеје за
библиографске сусрете у
Инђији у спомен на др Геор
гија Михајловића, 25 година
Годишњак а библиотек ара
Срема и исто толико година
програма библиотек ар писац.
– Први пут се она одржала
у румском Културном центру
1997. године и до сада је
представљено 20 библиоте
кара-писаца. Поводом ове
годишњице решиле смо

Симо Поткоњак, Весна Петровић, Ратко Чолаковић
и Милијана Дмитровић Торма
Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

Милијана и ја да направимо
једну изложбу њима у част,
каже Весна Петровић.
– Значајно је обележавати
годишњице и мислим да је
важно да се млади библиоте
кари укључе у што већем
броју, да би ова манифеста
ција наставила да живи. Дра
го ми је да данас међу уче
сницима Сабора има доста
младих људи, истакла је дру
га ауторка изложбе Милијана
Дмитровић Торма.
Симо Поткоњак каже да
свак а излож ба има неки
печат времена, а ова изло
жба говори о прошлим вре
менима, али без сазнања
како је било некад не би
могли да имамо представу
шта је данас лепо.
У име локалне самоуправе
учеснике Сабора библиоте
кара Срема је поздравио
Миодраг Бебић, заменик
председника Општине Ириг.
– Ово је значајан и велик
јубилеј, поносни смо да се
једна оваква манифестација
одржава на нашој територи
ји. Захваљујем и Вери Новко
вић што све ово дуго и квали
тетно траје, указао је Бебић.
Организатори ове дуговеч
не манифестације су Српска
читаон
 ица у Иригу, Подру
жница библиотекара Срема
и Организациони одбор
Сабора библиотекара Сре
ма.
С. Џакула
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ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА – ДРУГА НАГРАДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Звонар доброселичке цркве
сања да поведе коло

Сретен Ковачевић

О

д прошле суботе, кад се на онај
свет пресели Томислав Пучијаше
вић, тачно у девет се оглашава
звоно са цркве Светог Илије у Добросе
лици. Сад му ваља, до четреснице, сва
ко јутро звонити за душу покојника. Једи
но оно у пустом, старачком селу има
снаге да растера сабласни мук са југоза
падних падина Златибора.
И тако ће, не преокрене ли се каквим
чудом судбина села, па се млади врате
из градова, и весеља надброје сахране,
бити док здравље служи Сретена Кова
чевића. Крштеница му жута 76 лета, а
један је од млађих овде!
Шта би снегу, мразу, ветру, тек у среду,
као ретко када ове зиме, поштедеше
Доброселицу. Одозго са превоја Борова
Глава, одакле се као у дну лонца указује
село ушушкано у долину међу брдима,
довео ме је пут прекривен снегом. Траго
ва да су њиме скоро прошла кола, да су
газили људи, говеда – нигде.
Са обе стране салутирале су куће од
дрвета и ћерпича, старинске, планинске,
из колажа избледелих златиборских раз
гледница. Само, празне, хладне, забра
вљене. Из оџака ретко које вијорио се
дим као знак да у њима неко живи. Над
сметовима изнад пута кострешило се
голо трње глога и шипурка, изниклог са
напуштених имања. Никог да косом уда
ри по корову. Снег прекрио башче које

У Доброселицу су теле
фонске жице доведене тек
1996. Сећа се Ковачевић
калдрме и на њој блата до
колена којим је могла
само коњска запрега. Ни
сам не зна колико пута
вече је дочекао под
жишком воштанице. А
село је кључало од људи.
Данас асфалт води до
сваке куће, струја је ушла
у сваку шталу, сви носе
мобилне телефоне. Свега
има, само народ фали

јесенас, без страха од људи, изроваше
крда дивљих свиња.
-Бог му душу прости, оде и Томислав.
Несретник, сина је сахранио. Његов
Мићо млад је умро летос, тих дана још
троје из нашег села. Одлазе људи један
по један, иза њих остају угашена огњи
шта и запарложена земља. Раке им у
сеоском гробљу, нема ко други, копају
златиборски комуналци - дочекао ме је у
центру Доброселице Сретен Ковачевић,
звонар у сеоској цркви-брвнари.
Са собом, одоздо од куће, донесе
мирис сена које је малопре положио
овцама.
Беше време да зазвони у славу покој
ног комшије. Затеже конопац под звони
ком... Кад мушко умре бречак три пута, у
три цуга, удари у бакарну легуру. Звук се
попут сачме разлетао селом до околних
брда и отуда, као рикошет, враћао пред
цркву. Сретен, звонар, одаје почаст
мртвима. Сретен, сељак, као добошар
даје на знање да у Доброселици има
живих.
Причао ми о богомољи, старој 200
година, црквеним књигама уништеним у
Великом рату, чувеним илинданским
вашарима, иконостасу, олтару, високом
бору старом најмање три века који се
раскрилио над портом.
Доброселица се, док је једном није
посетио краљ Александар Први Кара
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Беше време да зазвони у
славу покојног комшије.
Затеже конопац под зво
ником... Кад мушко умре
бречак три пута, у три
цуга, удари у бакарну
легуру. Звук се попут сач
ме разлетао селом до
околних брда и отуда, као
рикошет, враћао пред
цркву. Сретен, звонар,
одаје почаст мртвима.
Сретен, сељак, као добо
шар даје на знање да у
Доброселици има живих
ђорђевић, звала Злоселица. Задивљен
лепотом и гостопримљивошћу, кад се
најео домаће пите, наредио је да село
промени име, да уместо зла буде добра.
Преко пута цркве је празна, руинирана
зграда. Некад је, док је још имало деце
да вијају доброселичких сокацима, у њој
била школа. Ни краљевски декрет је не
би оживео.
– Пре 60 година у мом разреду било је
42, у целој школи 350 ђака. Данас? У
овом делу села сада је троје деце, сва од
мог синовца Ђорђа и снаје Милене, и
једино су њих петоро млађи од мене.
Напуштених кућа, куку јада, колико
хоћеш. Само нас је 11 остало. Гле колика
је Доброселица, једно од већих злати
борских села, а не верујем да са свим
засеоцима има 100 људи – причао ми
Ковачевић док смо се пртином од цркве
спуштали ка његовој кући.
Сам је на имању које је купио недале
ко од очевине. Супруга, син, ћерка и дво
је унука су му Ужицу где је и он живео
пре него што се пензионисао и вратио
завичају. Са креденца је дохватио кален
дар на коме је црвеним заокружен 5.
март. Тад пада 40-дневни помен комшији
Томиславу, до тог дана ће сваког јутра
звонити ако у међувремену...
У Доброселицу су телефонске жице
доведене тек 1996. Сећа се Ковачевић
калдрме и на њој блата до колена којим
је могла само коњска запрега. Ни сам не
зна колико пута вече је дочекао под
жишком воштанице. А село је кључало
од људи. Данас асфалт води до сваке
куће, струја је ушла у сваку шталу, сви
носе мобилне телефоне. Свега има,
само народ фали.
Пре неко јутро, кад му је жеђ прекину
ла сан пре него што је свануло над Зла
тибором, уснио је како води коло и кити
музиканте. После, кад је врелом водом
одмрзавао залеђену славину, признао је
себи да је жељан весеља.
– За годину дана у селу је било 40
сахрана, у исто време по једна свадба,
рођење и пунолество. Задњи пут кад се
сватови зауставише пред црквом, труба
ме затече пред шталом. Ставих руке на
леђа, пуно срце ме натерало, и почех
цупкати. Прво у месту, па лево-десно
двориштем, још да имадох кога да се

Сретен звони два пута дневно

ухватимо за руке. Пођох и да подвриску
јем, али одустадох, да не каже неко да
сам полудео – вели звонар.
Признао ми је – одавно у Доброселици
није срео непознатог човека. Мило му
беше – у кућу му је крочио неко, ваљда
отуд није дао да ми чашица буде празна
и сваки час у „смедеревац“ ћушкао по
цепаницу.
Јутром се дигне рано. Наложи ватру,
очисти снег, намири овце, спреми ручак.
Другује са двојицом комшија и рођака.
Код једног пију кафу ујутро, код другог у
подне, ето с првим мраком њих двојице
код Сретена на партију таблића. Најгори
су докони зимски дани кад се од снега и
студени не може нигде, а рано се смрк
не. Претходне две зиме биле су подно
шљиве, присећа се Ковачевић, али ова
грдна, спуштала се температура и до
минус 20.
– Наследници ових кућа обично дола
зе о задушницама и Тројицама да преци
ма запале свећу. Неки ни тада. Мало
бројни се сете запустелих имања кад на
род дођу шљива, јабука и орах. Кад тре

ба прокрчити стрн, покосити коприву,
поправити трулу тарабу, нигде никога, не
занима их. А наследили су много више
него што су мени родитељи оставили причом ме је пратио Сретен из куће
назад према цркви.
И рукама показивао све те празне куће
о којима нам казивао, говорио о хектари
ма бескорисних имања која леже око
њих.
– Ове куће, ливаде, башче, утрине...
Не може бити да остану ничије! Гле ти
ове лепоте, морају бити нечије. Опет ће,
пази шта ти кажем, овуда ходити људи
– више за себе је причао сељак из
Доброселице.
Звониће Сретен и у данима после 5.
марта, а до тад у два термина! Таман
што путељком избисмо пред цркву, кад
на њеној огради тазе умрлица. Умро
Душан Марјановић. Живео је у Ужицу, у
Доброселици ће бити сахрањен.
Ко ће Сретену, читао сам му мисли,
звонити за покој душе?
(Блиц, 13. фебруар 2022. године)
Фото: Владимир Лојаница
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Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца? (16)

„Који по дозволу не дође
неће смети духан садити“
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

Објава о дозволи за садњу дувана

О

бјавом Градског поглаварства
број 192 од 18. маја 1884.
године позивају се сви који
желе да добију бесплатно пециво да
се до краја месеца јуна пријаве у
Магистрат јер се после овог рока
неће примати пријаве.
„Ко год жели безплатно пециво
раније предузети, има се до конца
месеца јуна ове године код Маги
страта нефаљено јавити – јер
после нећеду бити примљени, које
се до обћег знања проглашује “
Под бројем 203 од 11. маја 1884.
године у Прогласној књизи заведена
је Потрага за крадљивцем на имању
Мартинчанина Николе Ристића коме
су у ноћи између 16. и 17. априла
украдени ждребац и кобила. Њихов
изглед детаљно се описује.
„У ноћи на 17. априла ове године
украђено је на штету Николе
Ристића из Мартинаца и то 1
ждребац 2 године матор, мрк, без
знака и 1 кобила риђа, лево уво
парано, 8 година матора, у леву
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предњу ногу шебава, што се све
страног знања и потраге ради про
глашује.“
Оглас Српске православне општи
не у Старој Пазови број 205 од 11.
маја 1884. године односи се на јавну
лицитацију ради изградње црквеног
парохијског дома чија је вредност
процењена на 4885 форинти и 28
новчића.
„Обћина српско-православне
цркве у Старој Пазови даје на знање
да ће у недељу 6/18. маја после под
не у 2 сата јефтинба се одржавати
гледе зидати се имајуће куће (паро
хијални дом). Иста је кућа по тро
шковнику процењена на 4885 форин
ти и 28 нов. На које лицитирати
имају 5 % .... положити, које се у
овоградском подручју знања ради
проглашује.. “
У Објави број 209 од 11. маја 1884.
године наводи се да је железничка
станица пријавила Поглаварству
случајеве преласка пруге са стоком,
ван предвиђених путева (прелаза) и

на путевима (очигледно - прелазима)
кад су они затворени. У многим обја
вама железница се жали да станов
ништво изводи стоку на пашу поред
саме пруге, што је било строго забра
њено.
„Жељезничка постаја овдје прија
вила је овом поглаварству да се
млоги усуђују преко жељезничке
пруге изин направљеног пута а и на
путу кад је затворен са марвом про
лазити. Овај поступак се најстро
жије забрањује тиме да ће преступ
ник строго кажњен бити.“
Оглас број 216 од 18.маја 1884.
године сведочи да је садња дувана
као и других пољопривредних култу
ра била планирана и посебно одо
бравана због чега су се за неке кул
туре, као што је дуван, издавале
посебне дозволе.
„Ко је год од овдашњи житеља
дуван писао нека у недељу 18. овог
мјесеца по дозволницу за сађење
духана дође иначе неће смети духан
садити.“
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Шта детету треба
да расте до неба?

Слоган дечје недеље записан у наслову ме тера да се вратим двадесет пет година
уназад и промислим шта је то било потребно да се расте до неба. Биле су деведесе
те, биле су санкције, било је и бомбардовање, али деца су била деца. Било је и горих
времена, а све лоше се дешавало око нас. Нисмо знали ко како живи, знали смо да
станемо пред капију и дозивамо једни друге док не изађе мама и каже да тај и тај
може или не може напоље да се игра. Или може да се игра, али код њега или ње у
дворишту, или неће да се игра, па маму пошаље као Перу писара да слаже да не сме
да се игра

О

ктобар као да је синуо, опет се при
рода мало разбудила и пред дуги
зимски сан и ми смо сви са почет
ком десетог месеца, када лишће опада,
мало живнули. Некако је овај листопадни
месец и обележје деце. Као да је црвеним
у календару уписано, прва цела седмица
октобра, од понедељка до недеље, јесте
Дечја недеља. Не дајте се бунити, дечја и
дечија су дублет, а правопис препоручује
прву конструкцију. Слоган дечје недеље
записан у наслову ме тера да се вратим
двадесет пет година уназад и промислим
шта је то било потребно да се расте до
неба. Биле су деведесете, биле су санкци
је, било је и бомбардовање, али деца су
била деца. Било је и горих времена, а све
лоше се дешавало око нас. Нисмо знали
ко како живи, знали смо да станемо пред
капију и дозивамо једни друге док не иза
ђе мама и каже да тај и тај може или не
може напоље да се игра. Или може да се
игра, али код њега или ње у дворишту,
или неће да се игра, па маму пошаље као
Перу писара да слаже да не сме да се
игра. Није нас било много у улици, свега
четворо до шесторо, али смо знали да се
завадимо као да нас је шездесеторо. Ту
опет искачу маме, а ако неко згреши, било
је ту и прута. Да, пре двадесет пет година
се још користио прут. Па шта, од тога се
расло. Лети се расло испод вишње на кра
ју дворишта, где је клупа, направљена да
се одмори од копања, служила као кухи
ња наше породице у којој су подељене
улоге и распоред седења. Основна ствар
испод вишње била је љуљашка везана
штрањкама за грану. Љуљашка је била ту
док штрањке нису попустиле, па си туром
добро треснуо у земљу. Јако си се заљу
љао, а фала богу, био си темељније дете.
Срећа у несрећи твоју падајућу елеганцију
нико није видео. Возање бициклом док си
мали је било искључиво само до куће са
широком ћупријом где можеш да окренеш
или око те и те зграде. И мораш увек да се
јавиш када неког видиш. Онда научиш да
се то односи само на прво виђање, јер
баба Ружа почне да галами зато што си јој
досадио са небројеним јављањем док она
окопава цвеће у баштици. Није ти јасно
што баба Ружа галами, када си свега про
шао тридесет кругова бициклом. Предве
че се не возаш бициклом, све могуће

Предвече се не возаш
бициклом, све могуће ком
шинице седе на оним клу
пама укуцаним уз дрво, да
преклопе коју, па сметаш.
А и комарци се уједају,
оне се бране олисталим
гранама што су закинуле
негде. Ти немаш такву гра
ну, улази у кућу

Ако имаш пет година, сма
тра се да си способан да
идеш у продавницу. Кад
пођеш у први разред, није
ти јасно зашто су сви тако
узбуђени око тебе. У шко
лу те воде пар свега пар
дана. Година је двехиља
дита, други дан школе већ
је штрајк. Устали се и то
некако, идеш сам са дру
штвом из улице, можда
вас неки родитељ и прати.
То нећеш сазнати ни два
десет пет година после

комшинице седе на оним клупама укуца
ним уз дрво, да преклопе коју, па сметаш.
А и комарци се уједају, оне се бране оли
сталим гранама што су закинуле негде. Ти
немаш такву грану, улази у кућу. Седам је
сати (Слагалица је и онда емитована и
барем је она сад старија од тебе). У седам
и петнаест Лане Гутовић је Пустолов,
Никола Симић прича бајке или иде Лаку
ноћ, децо са оном дивном одјавном шпи
цом „И у соби на белом јастуку, и у шуми
покрај старог пања, сви под образ ил`
шапу ил` руку, дошло време да се лепо
спава“. Стварно, почиње Дневник, Слоба
није за децу, а и бојиш се мало шпице.
Цртани филм не постоји до суботе и неде
ље у три. Чекаш суботу и недељу, ето
проблема, на првом Мики Маус, на Тре
ћем канулу Блинки Бил. У исто време,
располућена си личност, где ћеш пре,
мало и оплачеш. Дође зима, а тада још
увек падао снег. Живиш преко пута наси
па, санкате се. Код оног другог је најбоље
утабана стаза, пар година касније, почиње
да се продаје клиско. Намолиш да ти купе,
не свиђа ти се, тражиш да ти праве нај
лонски џак са сламом. Године пролазе,
идеш већ и у школу. Идеш у вртић, идеш у
школу. У вртић те воде, бициклом или
пешке, аутом ретко. У кола се точи гориво
само када се баш некуда мора, литра и по
највише. Ако имаш пет година, сматра се
да си способан да идеш у продавницу. Кад
пођеш у први разред, није ти јасно зашто
су сви тако узбуђени око тебе. У школу те
воде пар свега пар дана. Година је двехи
љадита, други дан школе већ је штрајк.
Устали се и то некако, идеш сам са дру
штвом из улице, можда вас неки родитељ
и прати. То нећеш сазнати ни двадесет
пет година после. Године пролазе, безбри
жност остаје негде иза тебе. Већ се тада
све мења, прво нам компјутери постају
играчке, онда почињемо да носимо теле
фоне у школу и метеорском брзином
почињемо да живимо овај хаос. Међутим,
дете је и даље само дете. Њему је нарав
да то буде, да тражи и упознаје свет који
је затекло. Ипак, сада двадесет до дваде
сет пет година после ако ме поставите
питање из наслова. Одговор тражите
сами, ако га имам ја, имате га и ви у себи.
Сетно је мало, али је лепо.
Читанка
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КАТАРИНА КОСАЧА, СУПРУГА
БОСАНСКОГ КРАЉА СТЕЈПАНА ТОМАША

Отмица деце
јој сломила срце
Пише: др Снежана Булат

Годину дана након рођења кћерке
Катарине, краљица се суочава са
мужевљевом смрћу. Како је Катари
нин син био нејак, круну ће насле
дити Томашев син из првог брака,
Стјепан. Без обзира на Стјепанову
смрт, Катарина остаје у Босни на
двору и ужива поверење свог
пасторка

С

тјепан Томаш, претпо
следњи краљ босански,
након што је окончао
брак са Војачом, узео је за
жену Катарину, кћерку Стјепа
на Вукчића Косаче и Јелене
Балшић. Стјепан и Катарина
су имали сина Сигисмунда
(1456) и кћерку Катарину
(1460).
Годину дана након рођења
кћерке Катарине, краљица се
суочава са мужевљевом смр
ћу. Како је Катаринин син био
нејак, круну ће наследити
Томашев син из првог брака,
Стјепан. Без обзира на Стје
панову смрт, Катарина остаје
у Босни на двору и ужива
поверење свог пасторк а.
Стјепан и Катарина су били у
веома добрим односима.
Према Јиречековим речима
„Стефан је посредовањем
своје маћехе Катарине, скло
пио мир и пријатељство с
њеним оцем, херцегом Сте
фаном, кога је при краљеву
крунисању заступао син Влат
ко с неколико племића“.

Пролеће и мирис процвета
лих липа, увек је Катарини
доносило спокој и подсећало
је на 1446, када су се она и
Томаш заветовали на вечну
љубав. Но, пролеће 1463.
беше потпуно другачије.
Донело је буку, бес, тугу и
немире. Катарина најпре
остаје без своје домовине, а
потом, и без своје деце. Када
је у мају, 1463. Босна пала у
турске руке, оба Катаринина
детета, син Сигисмунд и кћи
Катарина, бивају заробљена
и одведена султану у Цари
град.
Шта је друго могла, но да
емигрира, попут осталих бегу
наца. Као што каже Јиречек,
„У далматинским приморским
градовима било је пуно бегу
наца из Босне. Многи отидо
ше у Италију, у Млетке, Мон
ферат или у Рим, те не угле
даше никад више своје отаџ
бине“.
Након посете два племића,
у јуну исте године и краљица
мајк а, Катарина стиже у

Катарина Косача

Дубровник, као зак онити
представник босанског кра
љевства. Међутим, у Дубров
нику се задржава свега три
месеца, а до 1463. се не зна
где Катарина пребива. У јулу
1465. „нис у Дуб ровч ан и
дозволили Катарини и брату
јој Владиславу да се задржа
вају на Стону или Пељешцу,
страхујући да их онде могу
потражити Турци“.
Катарина ће напослетку
стићи у Рим, у коме пронала
зи своје уточиште. Дочекана

Када је у мају, 1463. Босна пала у турске руке, оба
Катаринина детета, син Сигисмунд и кћи Катарина,
бивају заробљена и одведена султану у Цариград.
Сама помисао да ће се Сигисмунд и Катарина прикло
нити полумесецу, Катарину је ужасавала. Знала је сиро
та жена да ће их тако за сва времена изгубити. Молила
је на све стране за посредовање, обраћала се сваком
ко би могао да јој помогне. Све је било безуспешно

је са свим почастима и свеча
ностима, какве и доликују
жени попут Катарине.
Вели Пурковић: „У сусрет јој
је изишло неколико кардина
ла, епископа, опата и већи
број грађана. По папином
наређењу, у сусрете краљици
изишле су и неке отмене
даме. У Риму је живела од
помоћи папске курије. Дошла
је у Рим 1466. и становала у
кући ђакона Ментабоне, бли
зу св. Марка. Од 1469. стано
вала је у западном римском
предг рађ у
Лео н ин и,
а
1470/71. у папском двору“.
Катарина је пронашла уто
чиште за своје тело, али не и
за душу. А, и како би... Њено
срце, било је потпуно растр
зано и обузето тугом. Сваким
даном је све више патила за
украденом децом. Сама
помисао да ће се Сигисмунд
и Катарина приклонити полу
месецу, Катарину је ужасава
ла. Знала је сирота жена да
ће их тако за сва времена
изгубити. Молила је на све
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Краљ Стјепан Томаш

стране за посредовање,
обраћала се сваком ко би
могао да јој помогне. Све је
било безуспешно.
Трачак наде, било је сазна
ње да би од Турака могла да
откупи своју децу, али за
папрен новац. Међутим, сиро
та жена, некадашња владар
ка, није имала довољно нов
чаних средстава за откуп.
Поставља се питање, откуд
то да није имала новаца? Где
је у целој тој причи њен отац?
Е, па, дивни, мили отац, хер
цег Стјепан Косача, на своју
кћерку је заборавио. Руварац
о томе беседи на следећи
начин: „Херцег Стјепан Коса
ча, правећи свој тестамент,
сетио се најпре своје душице
и учинио је задужбину на сла
ву и на службу божју, одре
дивши на то, од свога блага,
десет тисућа златних дуката,
затим помиње сина Влатка, и
сина кнеза Стјепана, и своју
госпођу Цицилију и шта сва
ком од њих напосле оставља,
а сва остала комора да се
раздијели подједнако између
три сина његова, Владисла
ва, Влатка и Стјепана, а кће
ри своје, удове и убоге кра
љице босанске Катарине која је тада живела у Риму,
уживајући милост римске све
те столице, херцег Стјепан,
није се сјетио и он њу и не
помиње у свом тестаменту,
као да је није ни било на сви
јету и у животу“.
Тако је несрећна судбина
натерала сироту Катарину да
моли за помоћ на сваком
кораку. Преко својих послани
ка Николе Чубрановића и
Аврама Радића молила је за
новчану помоћ миланског

херцега Галеаца Сфорцу.
Петар Дифорте и Катаринин
рођак Аврам донели су још
једно њено писмо херцегу
Сфорцу. Молила је и писала
Катарина маркгрофу Манто
ве, Лудвигу Гонцаги. „Сфорца
је био спреман да делимично
сноси трошкове за откуп
деце“. На концу, Катарина
никада није отишла у Турску...
Чак ни њен полубрат, потур
чени Ахмед-паша, муж султа
нове кћери није био од помо
ћи. Да ли није желео, или пак
није могао, остаје отворено
питање. До своје деце Ката
рина није успела да дође.
Заувек су остали у рукама
моћног султана.
Ипак, вести да су њена
деца добро прихваћена,
донекле је умирило несрећну
мајку. Дечака су лепо пазили
на турском двору и сам сул
тан Мехмед II био је према
њему лепо расположен. Како
каже Пурковић, „султан је
играо са Сигисмундом табле
и извесну Сигисмундову сло
боду увек је схватао с веселе
и шаљиве стране“. На жалост
мајке Катарине, њен син је
постао санџакбег Караси у
Малој Азији, а кћер су удали
за неког турског великаша.
Последње помињање прет
последње босанске краљице
у вези је са једном свечано
шћу. Наиме, Катарина је при
суствовала склапању брака
између Зоје, сестре српске
деспотице Јелене Бранковић
и Ивана III Васиљевића,
руског великог кнеза.
Катарина је преминула у
Риму. 25. октобра 1478, а
сахрањена је у цркви Ara Coe
li, на Капитолу. Пет дана пре
своје смрти, размишљала је
Катарина о својој деци и
надала се њиховом загрљају.
Тада је сачинила свој теста
мент. „Године 1478, сјетила се
сина брата свог Владислава,
те је наредила, да се сабља
сребром окована, намијење
на сину свог Жигмунду, кога
су Турци, године 1463. одвели
у Цариград и тамо потурчили
- ако се не врати у хришћан
ску вјеру, преда братићу
њеном, кнезу Балши“. Окупи
рану Босну је завештала
папи, под условом, „да ово
завештање не вреди ако би
њен син Сигисмунд са исла
ма прешао поново у хришћан
ску веру“.
У следећем броју:
Ангелина, супруга
Стефана 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.

27

Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, на основу члана
10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.
Гласник РС”, број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву о потреби процене
утицаја на животну средину
Носилац пројекта je „ARTPOINT“ д.о.о. Нови Банов
ци, Светосавска 79.
Предметни пројекат је Постројење за третман,
(складиштење и поновно искоришћење неопасног
отпада)
Пројекат се реализује у Попинцима на кат. парц.
1429/82 К.О. Попинци, на територији општине Пећинци.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Одељења за
привреду, локални економски развој, заштиту животне
средине и инспекцијске послове Општинске управе
општине Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија
број П/14 у периоду од 10-15 часова.
Сви заинтересовани-правна и физичка лица могу
доставити своје мишљење у писаној форми на адресу
Одељење за привреду, лок ални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, у Пећинцима
Слободана Бајића 5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења за
интересоване јавности која су приспела закључно са
25.10.2022. године Одељење ће одлучити о потреби
процене утицаја на животну средину за пројекат По
стројење за третман, (складиштење и поновно иско
ришћење неопасног отпада).
Одељење за привреду, Општинске управе општи
не Стара Пазова, сходно одредбама члана 10. Зако
на о процени утицаја на животну средину (“Службе
ни гласник РС”, број 135/2004 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о поднетом захтеву за
одлучивање о потреби процене утицаја пројекта
за изградњу складишно-пословног објекта
на животну средину
Носилац пројекта, „Милшпед“ Д.О.О. из Новог Београда,
ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.121, поднео је дана
02.02.2022.године, путем пуномоћника „Urban project“Д.О.О.
из Старе Пазове, ул.Шафарикова бр.10, локал 15, чији је
законски заступник Дарко Исаил
 овић из Старе Пазове, зах
тев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта за
изградњу складишно-пословног објекта на животну среди
ну, чија реализација се планира у оквиру радне зоне Крње
шеваца, на кат.парц.бр.1239/1, 1241, 1242 и 1244 к.о.Крње
шевци.
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта, могућ
је сваког радног дана у просторијама Општинске управе
општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, на првом
спрату, канцеларија бр. 7.
Ваше мишљење, у писаној форми можете доставити на
адресу надлежног органа, Одељења за привреду Општин
ске управе општине Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11.
Надлежни орган одлучиваће о поднетом захтеву узимају
ћи у обзир мишљења достављена до 21.10.2022.године.
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„МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У ПУТИНЦИМА

Сви ми потичемо са села

„Михољски сусрети села“
одржани су 8. октобра у Путин
цима, а манифестација је
организована ове године по
други пут - прва je била лане у
Хртковцима. Програмом је
обухваћено свих 16 села рум
ске општине.
По лепом јесењем дану
„Михољске сусрете села“ је
отворила председница Општи
не Александра Ћирић, која је
пре тога обишла штандове
удружења жена и актива које
су на продају понудиле своје
бројне производе.
Ову манифестацију је про
шле године покренуло Мини
старство за бригу о селу које
је и финансира, а Рума се
нашла међу 68 општина које
учествује у овом пројекту.
– Одлучили смо се да ове
године домаћини буду Путин
чани. Путинци су једно од нај
већих села наше општине,
налазе се на раскрсници свих
путева који воде ка даљим
суседн им
општин ам а.
У

Председница Ћирић обилази штандове

Путинцима постоји разноли
кост, мултикултуралност која
је карактеристична за нашу
општину. И даље у Путинцима
живе различите национално
сти: Срби, Хрвати, Мађари,
има чак и Словенаца и Нема
ца, истакла је Александра
Ћирић.
Циљ ове манифестације је
да оживи друштвени живот на

Бранко Мандић

селу, а румска општина је за
организовање манифестације
добила пола милион
 а динара
од Министарства за бригу о
селу.
– Желимо да покажемо како
је на селу здраво и лепо живе
ти. Да зауставимо миграције
са села у град, да покажемо
да заправо сви ми потичемо
са села, да негујемо тај тради

ционалан начин живота, поро
дичне и здраве вредности које
су основ свега, истакла је
председница Ћирић.
Бранко Мандић, председник
Савета МЗ Путинци каже да
му је драго што је част да буде
домаћин ових сусрета припа
ла Путинцима.
– Задовољни смо како смо
организовали манифестацију,
заиста се много људи јавило
да помогне и учествује. Насту
пило је шест културно-умет
ничких друштава, 16 удруже
ња жена... За села су јако
битне овакве манифестације
да би људи остајали у селима
и ја се надам да ће бити тако,
каже Мандић који је додао да
се Месна заједница труди да
организује и друге манифеста
ције у селу.
„Михољски сусрети села“
организовани су у центру
Путинаца, како се то и у про
шлости радило, када су се
мештани окупљали и дружи
ли.
Покровитељ је била локал
на самоуправа.
С. Џакула

зник а у Старој Пазови је
подигнут на завидан ниво а у
претходне две деценије насту
пило је око 6000 деце основ
ношколског узраста.
И ове године је позоришна
сала била препуна гледалаца,
који су дошли да подрже уче
снике.
Манифестацију је отворио
Ђорђе Радиновић, председ

ник Општине Стара Пазова,
која је и генерални покрови
тељ а организатор је Центар
за културу Стара Пазова.
У ревијалном делу је насту
пио Никола Вујновић из Војке,
прошлогодишњи носилац гран
при награде а гост изненађе
ња био је глумац Бода Нинко
вић, док је програм водио
Бане Росић - Летећа гитара.

Михољски сусрети села у Путинцима

МИНИ - ТИНИ ФЕСТ

Гран при Мини Обрадовић
Мини Обрадовић, ученици
четвртог разреда ОШ „Вера
Мишчевић“ из Белегиша при
пао је Гран при за најсолисту
20. фестивала дечје песме
Мини - тини фест у Старој
Пазови, док је дует Марија
Грбић и Милан Бзовски из ОШ
„Х. Ј. Чмелик“ из Старе Пазове
освојио прво место у тини
категорији. На 20. јубиларном
фестивалу у суботу, 8. октобра
било је 20 такмичарских нуме
ра.
Стручни жири на челу са
Јованом Адамовим, уметнич
ким директором Фестивала

имао је тешку улогу при одлу
чивању, тако да су поред друго
и трећепласираних у обе кате
горије, уручена и специјална
признања за интерпретацију,
такође су специјална призна
ња добили наставници музич
ког који су припремали уче
снике, али Општина Стара
Пазова, Центар за културу и
Сања Драгаш као дугогоди
шњи сарадник у организацију
фестивала.
Kако је Адамов нагласио,
циљ да је што више деце уче
ствује на фестивалу, који
представља прави дечји пра
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Вождовац – Партизан 0:4;
Чукарички – Јавор Матис 3:0;
Црвена Звезда – Спартак ЖК
3:0; Раднички Ниш – Раднички
1923 (су били одиграли у поне
дељак); Радник – Нови Пазар
1:1; Војводина – ТСЦ 1:2; Мла
дост – Напредак 3:1; Колубара
– Младост ГАТ 0:0.

Слобода – Раднички НБ 0:0;
Нови Сад 1921 – Мачва 0:0;
Трајал – Раднички СМ 0:0; Гра
фичар – Инђија Тојо Тирес 1:1;
ИМТ – ОФК Вршац 4:2; Једин
ство – Металац 3:1; Златибор –
Лозница 2:3; Железничар – Рад
4:1.

Љуково: Љуково – Полет
(НК) 4:3; Ашања: Камени –
Сремац (неодиграно); Врдник:
Рудар – Цар Урош 3:0; Шима
новци: Хајдук 1932 – Крушедол
1:3; Крчедин: Фрушкогорац –
Граничар 4:0; Буђановци: Мла
дост – Полет (Н) 1:0; Чортанов
ци: ЧСК – Напредак 2:1.

Рума: Фрушка Гора – Борац
(Р) 3:1; Вашица: Напредак –
Сремац 1:1; Велики Радинци:
Борац (ВР) – Обилић 1993 0:2;
Бикић До: ОФК Бикић – ЛСК
0:0; Ноћај: Змај – Граничар 0:3;
Бешеново: БСК – Јединство
1:3; Равње: Зека Буљубаша –
Ердевик 2017 4:2.

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

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

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

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

12 10 2 0 37:5 32
14 8 5 1 25:8 29
13 9 2 2 28:12 29
12 8 3 1 31:7 27
14 8 1 5 21:14 25
14 7 2 5 13:18 23
13 6 4 3 20:13 22
14 5 4 5 14:25 19
13 4 3 6 10:13 15
13 4 2 7 14:16 14
13 3 4 6 18:26 13
14 3 3 8 22:33 12
14 3 3 8 14:29 12
13 2 4 7 10:18 10
14 2 3 9 6:24 9
14 0 5 9 10:32 5

Бачки Јарак: Младост – ГФК
Словен 2:3; Ковиљ: Шајк аш
1908 – Слога (Т) 1:3; Шид: Рад
нички (Ш) – Ветерник 0:1; Ерде
вик: Слога (Е) – Доњи Срем
2015 2:1; Нови Сад: Индекс –
Раднички (НП) 2:0; Руменка:
Јединство – Славија 4:0; Стари
Бановци: Дунав – Слобода 1:1;
Инђија: Железничар – Хајдук
0:0.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

0
2
2
2
3
2
3
4
3
2
4
5
4
7
8
7

14:1
17:11
18:11
18:7
17:13
13:10
10:11
10:9
16:7
5:6
8:12
12:17
8:10
13:19
5:30
5:15

23
21
19
17
16
15
14
13
12
11
11
10
9
6
3
2

Стара Пазова: Јединство –
Подунавац 0:1; Бачка Паланка:
ОФК Бачка – Омладинац 0:0;
Панчево: Динамо 1945 – Ста
нишић 1920 4:1; Елемир: Наф
тагас – Тиса 3:2; Оџаци: Тексти
лац – Кабел 1:1; Сомбор: Рад
нички 1912 – Борац 2:1; Рума:
Први Мај – Хајдук 1912 2:1;
Зрењанин: Раднички – ОФК
Бечеј 1918 0:2.
01. Радн. 1912
02. Јединство
03. ОФК Бечеј
04. Текстилац
05. Подунавац
06. Борац
07. Кабел
08. Први Мај
09. Нафтагас
10. Омладинац
11. Хајдук
12. Динамо
13. ОФК Бачка
14. Тиса
15. Станишић
16. Раднички

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

18:7
15:11
16:10
13:9
6:4
17:11
10:7
10:9
12:15
7:6
7:8
14:18
7:10
18:22
6:18
5:16

22
18
15
15
15
14
14
14
14
13
11
10
8
7
7
5

СРЕМСКА ЛИГА

Витојевци: Партизан – Фру
шкогорац 3:1; Вишњићево:
Хајдук (В) – Раднички 2:1;
Мачванска Митровица: Под
риње – Шумар 1:2; Попинци:
Напредак Меридиан – Сремац
(Д) 2:0; Кузмин: Граничар –
Слога 1:1; Сремски Михаљев
ци: Срем – Хајдук (Б) 1:1; Вој
ка: Сремац (В) – Борац 1925
3:1; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Јадран 7:0.

8 6 1 1 40:8 19
8 6 1 1 17:5 19
8 6 0 2 17:9 18
8 5 0 3 14:10 15
8 4 1 3 17:9 13
8 4 1 3 15:8 13
8 4 0 4 17:13 12
8 3 2 3 13:12 11
8 3 1 4 18:17 10
8 3 1 4 22:24 10
8 3 0 5 18:24 9
8 2 1 5 9:14 7
8 2 1 5 14:22 7
8 0 0 8 2:58 0

8 7 0 1 27:5 21
8 6 1 1 27:9 19
8 6 1 1 26:11 19
8 6 0 2 22:8 18
8 5 2 1 19:6 17
8 5 1 2 12:5 16
8 4 2 2 13:8 14
8 3 1 4 13:10 10
8 2 1 5 13:15 7
8 2 0 6 5:21 6
8 0 5 3 6:16 5
8 1 1 6 4:25 4
8 0 2 6 7:29 2
8 0 1 7 9:35 1

ОФЛ ШИД
СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

13 10 2 1 24:10 32
12 7 3 2 28:14 24
13 5 6 2 22:14 21
12 6 3 3 19:13 21
13 5 3 5 15:14 18
12 5 3 4 14:14 18
13 4 5 4 15:13 17
13 3 7 3 14:14 16
12 3 5 4 5:7 14
12 3 5 4 10:14 14
13 4 2 7 7:15 14
13 4 2 7 13:23 14
13 3 4 6 13:17 13
13 3 4 6 11:18 13
13 2 6 5 14:19 12
12 2 4 6 14:19 10

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

1
2
3
3
3
1
3
3
3
4
4
4
5
5
6
8

25:11
19:9
26:12
24:12
16:11
12:8
12:11
15:16
15:19
19:17
12:14
13:17
13:10
9:15
8:13
3:46

20
17
16
16
16
16
14
14
12
11
11
11
10
10
7
1

Сот: Братство – Једнота 1:2;
Бингула: ОФК Бингула – Једин
ство 0:1; Гибарац: Синђелић –
Борац 1:2; Беркасово: Сремац
– Граничар 4:1; Омладинац је
био слободан.

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

Једнота
Борац
Синђелић
Граничар
Омладинац
Јединство
Сремац
ОФК Бингула
Братство

5
6
5
6
5
5
4
5
5

5
4
4
2
1
2
1
1
0

0
1
0
1
3
0
1
0
0

0
1
1
3
1
3
2
4
5

16:5 15
13:6 13
16:7 12
15:11 7
11:12 6
11:14 6
6:7
4
6:10 3
6:28 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Крњешевци: Слога (К) –
Слога (М) 4:0; Јарковци: Борац
– 27.Октобар 2:2; Нови Слан
камен: Дунав – Војводина 4:1;
Планинац је био слободан.

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

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

5
5
5
5
6
5
5

4
4
3
2
2
1
0

1
0
1
0
0
1
1

0
1
1
3
4
3
4

9:1 13
11:4 12
15:4 10
8:8
6
6:17 6
4:11 4
4:12 1

6
5
5
5
4
5
4

4
4
3
2
1
1
0

1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
2
2
4
4

20:7 13
18:7 12
15:7 10
16:14 7
6:6
4
5:25 3
4:18 0

7
7
7
6
6
6
7
6
6
6
6

5
5
4
4
3
2
2
1
2
2
1

0
0
1
0
1
2
1
3
0
0
0

2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
5

20:9
19:14
16:9
25:24
18:17
11:12
15:19
18:19
15:17
8:15
5:15

4
4
4
4
4

4
3
2
0
0

0
0
0
1
1

0 14:0 12
1 9:6
9
2 6:5
6
3 3:11 1
3 2:12 1

ОФЛ РУМА
Мали Радинци: Фрушкого
рац – Граничар 7:2; Стејанов
ци: Борац (С) – Јединство (К)
5:0; Платичево: Јединство (П)
– Доњи Петровци 1:1; Хртковци
су били слободни.

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

Доњи Петр.
Хртковци
Борац (С)
Фрушкогор.
Једин. (П)
Једин.(К)
Гранич.

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Засавица: Слога (З) – Трго
вачки 2:1; Босут: ОФК Босут –
Слобода 0:4; Јарак: Сремац –
ОФК Спарта 3:3; Сремска
Митровица: Срем – Митрос
6:5; Чалма: Слога (Ч) – Плани
нац 0:1; Напредак 2021 је био
слободан.

01. Слобода
02. Трговачки
03. Слога (Ч)
04. Срем
05. Слога (З)
06. Сремац
07. ОФК Спарта
08. Митрос
09. ОФК Босут
10. Планинац
11. Напредак

15
15
13
12
10
8
7
6
6
6
3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Прхово: Младост 1935 –
ОФК Брестач 0:4; Сибач: Сло
вен – Витез 0:2; Ловац је био
слободан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брест.
Ловац
Витез
Словен
Младост

30
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

ПЛИВАЊЕ

Нерешено у Београду

Успешан викенд
пливача „Срема“

ФК „Графичар“ Београд - ФК „Инђија Тојо Тајерс“
Инђија 1:1 (1:1)
ФК „Графичар“: Бубањ (Илић), Кне
жевић, Јовановић, Лазић (Николаше
вић),Ћурић, Шљивић, Ибањез, Калуђе
ровић (Митуљикић), Стојчев (Касалица),
Манојловић, Фал. Тренер: Марко Неђић.
ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Рнић, Десан
чић, Јањић (Ђурић), Ђуричковић (Недељ
ковић), Рађен (К), Србијанац (Вуковић)
,Стевановић, Славиша Стојановић , Мар
ко Стојановић (Ђоковић), Мијаиловић,
Бојовић. Тренер: Горан Драгољић.
У оквиру утакмице 13. кола Прве лиге
Србије која је одиграна у суботу, 8. окто
бра фудбалери београдског „Графичара“
угостили су ФК „Инђија Тојо Тајерс“ на
помоћном терену иза јужне трибине ста
диона „Рајко Митић“. Тај сусрет завршен

У суботу 8. октобра одржано је међуна
родно такмичење у пливању „(Ре) СТАРТ
2022“. у организацији Пливачког клуба
„Спид“ и Пливачког клуба „Спорт Тиме“
(Босна и Херцеговина, Сарајево).
Учествовало је пет земаља, 28 клубо
ва и њих је представљало 518 такмичара
у разним пливачким дисциплинама. Пли
вачки ватерполо клуб „Срем“ из Сремске
Митровице имао је седам представника
на овом престижном такмичењу. Освоји
ли су укупно осам медаља. Дрмановић
Страхиња (50 м краул сребрна меда
ља, 50 м делфин сребрна медаља и100
м мешовито бронзана медаља), Ђекић
Бошко (50 м краул сребрна медаља, 50
м прсно сребрна медаља и 100 м мешо
вито сребрна медаља), Видовић Матеја
(100 м леђно бронзана медаља и 200м
мешовито бронзана медаља. Милица
Љубисављевић остварила је запажени
резултат тако што је чак у три дисци
плине поправила своје лично време и
оборила три клупска рекорда. Најмлађи
пливачи који су нас престављали на так
мичењу су: Димитрије Дрмановић, Мари
ја и мирна Љубисављевић. Девету меда
љу у истом дану за ПВК „Срем“ освојио
је Немања Радовић Немања на међуна
родном пливачком митингу „Змај 2022“ у
Новом Саду. Немања је освојио бронза
ну медаљу на 50 м леђним стилом.
Д. М
.

КУГЛАШКИ КУП ВОЈВОДИНЕ ЗА
ЈУНИOРЕ

Марко Егић
победник

Члан куглашког клуба „Срем“ из Срем
ске Митровице Марко Егић постао је у
недељу 9. октобра појединачни јуниор
ски победник Купа Војводине, постигав
ши одличан резултат са 600 оборених
чуњева. Такмичење је одржано у Бањи
Јунаковић поред Апатина. Наредне
недеље осамнаестогодишњи Марко који
је летос појачао митровачки клуб у Кова
чици ће се борити за наслов јуниорског
првака Србије.

Д. М.

је резултатом 1:1 и међусобном поделом
бодова.
Повели су домаћи голом Стојчева већ
у 2. минуту меча, док је до изједначења
дошло на самом крају првог дела сусрета.
Гол за инђијску екипу постигао је Милан
Србијанац у 45. минуту и на крају, поста
вио и коначан резултат на овом мечу, 1:1.
Фудбалски клуб „Инђија Тојо Тајерс“
након 13 одиграних кола заузима трећу
позицију на табели Прве лиге Србије са
освојених 21 бодова, док је „Графичар“
други, са три бода више.
У наредном, 14. колу, ФК „Инђија Тојо
Тајерс“ на свом терену дочекује ГФК „Сло
боду“ из Ужица, а та утакмица игра се у
суботу, 15. октобра.
М. Ђ.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Подела бодова у Инђији

ФК „Железничар“ Инђија- ФК „Хајдук“ Дивош 0:0 (0:0)

ФК „Железничар“: Петковић, Грковић,
Боснић, Бранковић, Веселиновић, Ради
шић, Осман, Милојевић, Трбовић, Каурин,
Шахурић. Тренер: Владимир Ливаја.
ФК „Хајдук“: Тркуља, Скопљак, Халило
вић, Јевић, Николић, Крмар, Нађ, Игњић,
Галић, Ерак, Павловић. Тренер: Бојан Вуко
вић.
Утакмица 9. кола Војвођанске фудбалске
лиге југ (ВФЛ југ) одиграна на стадиону „Тојо
Тајерс арена“ у Инђији у недељу, 9. октобра
у којем су се састали домаћи „Железничар“
и тренутни лидер на табели, „Хајдук“ из
Дивоша завршена је непопуларним резул
татом 0:0.
Виђено је неколико прилика током 90.
минута сусрета али ниједна није реализо
вана у виду гола. Више су нападали домаћи

фудбалери. Каурин је у 39. минуту могао да
буде стрелац првог гола за „Железничар“
али његов ударац главом у десни горњи
угао гола „Хајдук“-а избио је голман Трку
ља. Гости су се у највећем делу утакмице
бранили, а домаћи нападали без конкретне
реализације.
Друга, стопостотна шанса домаћих виђе
на је у 90. минуту меча. Након извођења
слободног ударца са пет метара од гола
гостију шутирао је Веселиновић али та лоп
та одлази изнад пречке. Утакмица је након
три минута судијске надокнаде завршена
резултатом 0:0 и поделом бодова.
Фудбалери инђијског „Железничара“ у
оквиру 10. кола ВФЛ југ у суботу, 15. окто
бра гостују ФК „Радничком“ из Нове Пазове.

М. Ђ.

МИТИНГ ПРИЈАТЕЉСТВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Седам медаља
атлетичарима „Срема“
У Сремској Митровици одржан је проте
клог викенда одржан Јесењи митинг прија
тељства за млађе категорија. Организатор
је био АК „Срем“, а наступило је 664 такми
чара из 25 клубова из Србије и два клуба
из Републике Српске. У изузетно јакој кон
куренцији атлетичари АК „Срем“ освојили
су укупно 7 медаља.
Најуспешнија је била Сара Перић која је
у трци на 200 м за девојчице 2016. годишта
са временом 38,47 освојила златну меда
љу, док је на 60 м била другопласирана са
11,10 с.
Сребрну медаљу је освојила и Вања
Кечић у скоку у даљ са новим личним
рекордом који сад износи 4,32 м док је на
60 м била одлична четврта.
Код момака, Марко Ивановић је био дру
ги у скоку у вис и трећи у трци на 60 м са
препонама, док је Данило Бојић узео две

медаље, у дисциплинама бацање кугле и
скок у вис.
Треба навести да су такође врло добар
наступ, пласирајући се на позиције од 4. до
8. места у веома јакој конкуренцији имали
Алекса Комарица, Вукашин Михајловић,
Борислав Бежановић, Дамјан Бојић, Вука
шин Пајић, Алекса Комарица, Огњен Сла
дојевић, Вукашин Михајловић код дечака и
Јулија Филиповић, Исидора Максимовић,
Теа Станојевић, Мила Божовић, Анђела
Мишић, Маша Павловић, Јана Павловић,
Андријана Алиловић, Милица Аџић, Ања
Марчок И Марија Максимовић код девој
чица.
Митинг Пријатељства у организацији АК
„Срем“ остаје и даље једно од најмасовни
јих и најквалитетнијих такмичења у Србији.
Многобројни гости су задовољни отишли
из Сремске Митровице.
Д. М.
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СУПЕР Б ЖЕНСКА РУКОМЕТНА ЛИГА

Митровчанке
убедљиве пред
„Звезду“

ЖРК „Темерин“ Темерин - ЖРК „Срем“
Сремска Митровица 27:37 (12:20)
ЖРК
„Темерин“:
Зец,
Вецић, Кнежевић, Вуковић,
Миковић, Петровић, Васић,
Дринић, Васиљевић, Зонаи,
Ловрић, Ћетић, Микушак,
Томановић, Ђилас, Цвелф.
Тренер: Јован Рисовић.
ЖРК „Срем“: Радуловић,
Васиљевић,
Мијаиловић,
Митрић, Драговић, Блажић,
Петровић,
Ђулинац,
Миљковић, Скенџић, Дракула,
Шерфези,
Булатовић,
Црнобрња. Тренер: Душан
Дрча.
Рукометашице „Срема“ су
у суботу 8. октобра гостовале
у
трећем
колу
женске
рукометне Супер Б лиге у
Темерину и у мечу против
истоимене екипе оствариле
су убедљиву победу од десет
голова разлике. Митровчанке
су од почетка утакмице
имале благу иницијативу
да би крајем полувремена
њихова предност постала
осетнија. До краја утакмице
квалитетнија екипа „Срема“
одржала је и повећала гол
разлику. Најефикасније у
редовима Сремица биле

су Наташа Радуловић најбоља играчица меча са
12 голова, Вања Ђулинац
и Николина Булатовић са
по шест погодака и Андреа
Мијаиловић и Јована Блажић
са по пет голова.
Помоћни тренер Саша
Којовић
задовољан
је
издањем „Срема“. Он каже
да је утакмица била тежа него
што говори резултат. Домаће
рукометашице, по његовим
речима добро су се држале
првих петнаестак минута али
је пресудило искуство и жеља
митровачке екипе да дође до
бодова пред важан сусрет
у наредном колу против још
непоражене „Црвене звезде“.
Којовић је истакао да екипа
„Темерина“ има квалитет, те
да је чине младе играчице
које се ове године први пут
надмећу у овом такмичарском
рангу.
Утакмица
против
реномираног
противника
игра се у недељу у 17 часова
у хали „Пинки“, а из ЖРК
„Срем“ позивају навијаче да
их подрже у великом броју .
Д. М.
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ПРВА РЕГИОН
 АЛНА ЖЕНСКА
КОШАРКАШКА ЛИГА

„Срем“ бољи
од„Карађорђева“
ЖКК „Срем“ Сремска Митровица - ЖКК
„Карађорђево“ Банатско Карађорђево
81:44 (18:14, 14:14, 31:11, 18:5).

У утакмици 2. кола Прве
регионалне женске кошарка
шке лиге одиграној у сремско
митровачкој хали „Пинки“ про
шлог викенда, ЖКК „Срем“ је
забележио прву овосезонску
победу и убедљиво савладао
екипу ЖКК „Карађорђево“.
Гошће су успевале да током
првог
полувремена
одр
же резултатски прикључак.
„Срем“ у другом полувреме
ну „додаје гас“, агресивном и
брзом игром повећава своје
вођство и рутински п у своју
корист приводи крају утакми
цу.
За екипу „Срема“ играле
су: капитен Марија Костић (19

поена), Николина Баланац
(18 поена) , Милива Ђорђић
(18 поена), Мирјана Мило
вановић (15 поена), Зорана
Дедовић (пет поена), Мила
Николић (два поена), Милица
Јеринић (два поена) и Мили
ца Триван (два поена).
Екипу „Срема“ до победе је
водио тренер Немања Ста
менковић.
Најефикаснија
играчи
ца у гостујућој екипи била
је Сашка Ковачевић са 21
постигнутим поеном.
У следећем колу „Срем“ у
новосадском „Спенсу“ гостује
екипи „Пролетера“.
Д. М.

MOZZART BET ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ

„Радничком“ бод у Крушевцу

ФК „Трајал“ Крушевац - ФК „Раднички“ Сремска Митровица 0:0

ФК „Трајал“: Савић, Матејевић,
Голубовић, Стојановић (од 46. мин.
Јовић), Крстић, Мијаил
 овић (од 74.
мин. Радивојевић), Алексић, Д. Пуно
шевац, Средојевић, Николић (од 46.
мин. Милисављевић), Павлић (од 85.
мин. Пуношевац). Тренер: Миљојко
Гошић.
ФК „Раднички“: Драгићевић, Про
тић, Ивић, Гајић, Ристовић, Игњатовић,
Петровић, Милинковић (од 63. мин.
Ковачевић), Ђорђевић (од 86. мин. В.
Илић) С. Илић (од 63. мин. Обуја), Спа
сојевић. Тренер : Дејан Николић.
Главни судија Стефан Ђокић, помоћ
ници Тошић, Милошевић
Жути картони: Мијаил
 овић, Пуноше
вац („Трајал“), Петровић, Ивић, Протић,
Обуја, Драгићевић („Раднички“)
У утакмици 13. кола Mozzart Bet Прве
лиге Србије у суботу 8. октобра круше

вачки „Трајал“ дочекао је сремскоми
тровачки „Раднички“. Обема екипама
били су потребни бодови како би се
примакли и учврстили у средишњем
делу табеле. Са освојеним бодом после
нерешеног резултата 0:0 задовољнији
су гости који су након овог првенстве
ног кола деветопласирани тим на табе
ли. Митровчани су на стадион
 у „Мла
дост“ први запретили преко Стефана
Илића који је био непрецизан у шуту са
десне стране шеснаестерца домаћи
на да би након корнера са леве стране
усамљени Никола Ристовић прихватио
лопту и упутио непрецизан волеј са
неких 18 метара. Уследило је неколико
прилика „Трајала“, углавном по десној
страни. Изгледну шансу пред голом
„Радничког“ после тридесетак минута
имао је нападач Душан Пуношевац,
да би пред крај полувремена Ристовић

имао најбољу шансу за „црвене“ када
је са стране пласирао лопту иза леђа
голмана домаћих али је Стефану Или
ћу фалио корак да је смести у мрежу.
„Гумари“ су у наставку меча били доми
нантнији тим. Пред голом Михаила
Драгићевића главом је био непрецизан
играч са бројем 26, Радослав Алексић.
Крушевљани се нису снашли у неко
лико гужви пред голом „Радничког“.
Најиз гледнију прилику имао је Филип
Средојевић али је голман Митровчана
показао да има свој дан. Утакмица је
и поред велике борбености заврше
на без голова. Утакмицу наредног, 14.
кола „Раднички“ у суботу 15. октобра
на „Агопапук арени“ као домаћин про
тив „Јединства“ из Уба. У међувремену
ће у Чајетини гостовати „Златибору“ у
заосталом првенственом мечу.

Д. Мостарлић
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КОЊИЧКИ КЛУБ „СРЕМ“ И МИТРОВАЧКИ КАЗНЕНОПОПРАВНИ ЗАВОД
ВЕЋ СЕДМУ ГОДИНУ УСПЕШНО ОДРЖАВАЈУ ОБНОВЉЕНУ ШКОЛУ ЈАХАЊА

Љубав према коњима и јахању
која остаје за цео живот
Коњички клуб „Срем“ формиран је 2015. године а годину дана касније и школа јаха
ња. За функционисање клуба и школе најзаслужнији су управник и група ентузијаста
сремскомитровачког Казнено  поправног завода, без чијег стручног и тренерског
кадра, ресурса и ергеле не би било могуће обнављање ове лепе градске традиције.
Уз стицање јахачке вештине чланови клуба изграђују посвећеност и љубав према
коњима

Ш

кола јахања била је популарна
занимација младих Митровчана,
нарочито од краја осамдесетих
година а надлежни у Казнено  поправ
ном заводу Сремска Митровица побри
нули су се да ова рекреативна градска
традиција поново заживи. Најпре је 2015.
године оформљен данашњи Коњички
клуб „Срем“ а годину дана касније, на
иницијативу управника Алек сандра
Алимпића који је окупио групу ентузија
ста, створени су услови за обнављање
школе јахања. Функционисање коњичког
клуба и школе незамисливо је без струч
ног и тренерског кадра, односно ресурса
и ергеле Казнено  поправног завода
коме је поверено и старање над град
ским хиподромом. Овај спортски објекат
ранијих година био је далеко од своје
првобитне намене. Његов травнати
тепих данас је перфектно „ошишан“.
Сређени су приступ и трибине а у ширем
кругу „завода“ обновљена је коњска шта
ла. Подигнуте су адекватне хале а у срцу
хиподромског комплекса налази се, по
многима најлепша митровачка кафе
башта на отвореном. Опредељење и
намера људи из КПЗа подсетили су
Митровчане на стара добра времена
коњичког спорта у њиховом граду. Пуне
трибине хиподрома на било којој коњич
кој манифестацији постале су редовна
појава. Било је протеклих година много

фијакеријада, галопских трка, хумани
тарних акција и промоција јахачког уме
ћа у режији коњичког клуба. Први човек
митровачког „Срема“ је директор завод
ске економије и ергеле „Пролеће“ Влади
мир Вукотић. У школи јахања данас је
шездесетак клинаца који раде под надзо
ром лиценцираних тренера Радослава
Лазанског и Марка Сивца. Јахање је
спорт који поред посвећености и љубави
тражи и неопходну дозу храбрости и
авантуризма, због чега интересантно
звучи податак да митровачку школу јаха
ња похађа неупоредиво већи број девој
чица у односу на дечаке. По крајње при
лагођеним ценама за ову  у принципу
скупу спортску дисциплину, чланови клу
ба тренирају сваког викенда.
У разговору са Маријаном Трнић,
менаџерком Коњичког клуба задуженом
за односе са јавношћу и организацију
догађаја на хиподрому која је запослена
у митровачком КПЗ – долазимо до мање
познатих детаља о раду клуба и коњич
ком јахању као вештини. Маја је и сама и
једна од првих ученица те „старе школе“
с краја осамдесетих година. Јахачка обу
ка, пре непуних седам година почела је
на свега два посебно дресирана коња а
тренутно је на располагању око 13 тре
нажних грла. Међу њима је и неколико
понија са задатком да клинцима у школи
пруже додатне тренутке уживања. Ерге

ла „Пролеће“ која није прекидала тради
цију узгоја коња располаже са педесетак
квалитетних грла а њихова улога је
важна и у процесима ресоцијализације
осуђених лица. У клубу су  каже Марија
на, поносни и на сјајну генерацију од
шест девојака коју су извели у протеклих
седам година. „На глави кацига а дизгине
у рукама“  за њих је то не само хоби, већ
љубав за цео живот.
У градски коњички клуб, из безбедно
сних разлога примају се дечаци и девој
чице узраста од 9 година. Горња граница
за јахачку обуку готово да не постоји.
Сви заљубљеници у коње овде су добро
дошли. Тренинг сезона актуелна је током
већег дела године, изузев дана око Нове
Године и Божића. Тада митровачки коња
ници, улепшавајући божићне празнике
традиционално јашу улицама града.
Посебност јахачког изазова можда је у
чињеници да овде успех не зависи од
умешности баратања спортским рекви
зитима, већ је битна интеракција са
коњем као живим бићем. Без ње свакако
нема лепоте и уживања у јахању.
– Сећам се својих првих јахачких дана
и то ме асоцира на неке лепе тренутке
из детињства, на дружење са коњима и
пријатељства која се у овом спорту ства
рају за цео живот. Нешто слично дожи
вљавала сам гледајући своју ћерку Ену
која је једна од најуспешнијих девојака

M NOVINE

12. OKTOBAR 2022.

33

Александра Сивац

нашег клуба. Толико је заволела јахачки
спорт да је у њему као тренер волонтер
остала до данашњих дана. Као родитељ,
пропратила сам скоро сваки њен тре
нинг, „преживљавајући“ сва Енина јахач
ка искуства. Понекад сам и стрепела
посматрајући њену храброст на коњу, јер
морам рећи да је ово спорт који поред
лепоте носи и извесне ризике. Увек
волим да нагласим ту посебност и лепо
ту јахања а она се достиже добрим упо
знавањем и поверењем између јахача и
коња. Поред практичног јахачког знања
овде има доста психологије и емоција.
Обострано прилагођавање не може се
постићи за кратко време. Јахање је

вишеструко корисна вештина. Сваки
јахач се на тренингу прилично „потро
ши“. После свега пола сата јахања углав
ном испод кациге „лије“ зној. Њихова
тела у јахачком положају на коњу заузи
мају сличан положај ставу скијаша. Тај
положај и покрети тела морају се прила
годити природним покретима коња.
Већина људи и не зна колико је спретно
сти, снаге и концентрације потребно у
овом спорту, каже Маријана Трнић при
знајући да је и сама дуго времена опре
зно прилазила свом омиљеном грлу из
митровачке ергеле, све док се популарни

Ена Фазлиновић

ДРУГИ ГАЛОПСКИ ДАН НА МИТРОВАЧКОМ ХИПОДРОМУ

Трке у знаку Вујковића
Одржане су друге по реду
галопске трке на Хиподрому
у Сремској Митровици. У
недељу, деветог октобра,
поред тога што су пратили
пет трка, грађани су имали
прилику да учествују и у
хуманитарној акцији, у којој
су се прикупљала средства
за лечење Митровчанке
Наташе Недић, која болује од
канцера.
Прва трка носила је назив
„Хотел Срем“, а први је до
циља стигао Тулип О’харе,
кога је јахао Кристијан Гнеси,
из штале Саше Марковића.
Победу у другој трци „КК
Срем“ је однео Меџик Лут,
штале „Гилгамеш“, ког је

јахао Тика Вујковић. Трку Гра
да Срем ска Митро ви ца
добио је Олимба, у седлу са
Милошем Милојевићем, а у
власништву Катарине и Јова
не Милошевић. Неизвесно је
било током читаве трке и
веома динамично. Кроз циљ
четврте трке „Винарија Ерде
вик“ прошао је први Ел Дарој,
штале „Антилоп“. Ел Дароја
јахао је Дарко Љубомировић.
На послетку одржана је нај
важнија трка на 1.700 метара
у којој је тријумфовало грло
Лима, власнице Славице Вуј
ковић. Кристијан Мустафић је
био у седлу, а тренер је био
Тика Вујковић, који је јахао за
победу у другој трци.
А. Д.

Галопске трке на Хиподрому

34

СПОРТ

M NOVINE

12. OKTOBAR 2022.

ТРЕНЕР МАРКО СИВАЦ:

Коњ тражи особе од ауторитета
„Капедомска“ ергела више
вековне традиције имала је
давних година квалитетне
тркачке коње - пунокрвне
„Енглезе“. Данас грациозни
липицанери задовољавају
потребе теренског јахања а
погодни су за дресурно јаха
ње. Једно време, током тих
осамдесетих година чланови
школе јахања на митровач
ком хиподрому имали су сре
ће да их води тадашњи бал
кански првак у коњским трка
ма са препонама, Сретен
Пројевић – Проја. То је било
време кад су такмичари из
највећег сремског града уче
ствовали на тркама широм
земље. Марко Сивац је „мла
да снага“ и један од дана
шњих тренера „Срема“. Са
колегом Лазанским Марко
инсистира да полазници шко
ле јахања проведу квалитет
но, што је могуће дуже време
са коњима, учећи шта је ова
животиња и које су њене
потребе. Љубав митровачке
деце према овим животиња
ма најбоље се огледа у
чињеници да „једва“ одлазе
са тренинга. Углавном траже
да са својим љубимцима
остану „макар још пет мину
та“. Неретко, на тренингу се
појаве и два сата раније.

Марко Сивац, један од митровачких тренера јахања

Марко каже да је приоритет у
раду са децом брига о њихо
вој безбедности, јер клинци
често не знају за страх а
опрез је увек неопходан,
нарочито у раду са коњима
који су физички габаритне и
тешке животиње али и осе
тљива жива бића која су у
тренутку склона изненадном
бегу, страху или чињењу
наглих покрета. Због тога нај

„Миган“ није одобровољио и прихватио новог
јахача.
Коњички спорт у почетној фази свог развоја
био је привилегија племства и средњовековних
витезова. Дресурни тренинзи коња и перфектне
јахачке фигуре граниче се са уметношћу а призо
ри грациозних јахача и јахачица одавно су препо
знатљиви фото мотиви. Говорећи о жељи и опре
дељењу да ова прича у Митровици не доживи
нови прекид, Маријана Трнић инсистира на једној
особености „Срема“ у доносу на друге клубове.
Та посебност „привукла“ је клупско чланство из
других средина, укључујући и сам Београд.
– Осмислили смо такву форму тренинга и
односа према коњима да јахачима омогућимо
стварање и неговање те обостране повезаности
са коњима о којој смо претходно говорили. У мно
гим клубовима једноставно одрадите планирани
једночасовни тренинг и идете кући. Наши члано
ви увек су у прилици да са коњима раде добар
део дана, од јутарњих часова - да им приђу,
нахране их, истимаре, очисте шталу и оседлају
их. Јахачка грла постају њихови љубимци. Добар
и искусан јахач чим приђе коњу може да препо
зна његово унутрашње стање. Коњи су жива
бића и попут људи могу да имају „лош дан“, да из
неког разлога буду растројени, уплашени или да
имају неку нелагоду и бол. Чим стане на узенгију
и попне се на коња, по покретима његових ушију,
јахач ће знати шта од коња може очекивати. То
му да даје прилику да се на прави начин припре
ми и постави према овој животињи каже Марија
на додајући да су коњи не само моћне и племе
ните већ и паметне животиње.  Д. Мостарлић

млађи полазници јашу најпре
у хали и контролисаним усло
вима а тек кад постану иску
снији прелазе на теренско
јахање које је, нарочито сада
- у јесењим и зимским месе
цима врло захтевно - коњи се
у затвореном простору мање
умарају и снажнији су, па се
од јахача захтева већа
вештина у њиховом „обузда
вању“.

– Најважнија ствар о којој
јахач мора да води рачуна
кад је на коњу јесте успоста
вљање равнотеже тела. У
највећој мери ослонац је на
ногама. Ово је поред плива
ња једини спорт у коме анга
жујете све мишиће. Неки
људи погрешно мисле - „па
шта је ту тешко кад седиш...“.
Волео бих да покушају макар
петнаес так минута да издрже
у положају јахача и увере се
како сваки мишић озбиљно
„ради“, каже тренер Сивац.
Са нама је поделио иску
ство појединих првих сусрета
са коњима. Оно је у много
чему слично Мајином, јер се
дешавало да исти коњ буде
потпуно послушан другим
јахачима на које је навикао а
на команду непознате особе
уопште не реагује. Поента је,
каже баш у тој паметној коњ
ској природи и невероватној
способности ових животиња
да „скенирају“ - осете и про
цене потенцијалног јахача,
понекад покушавајући, баш
као и људи, а нарочито деца
- да наметну оно што им је
воља. Коњи, по Марковим
речима, не траже само тех
нички добре и пријатељски
настројене јахаче већ и осо
бе од ауторитета.

Маријана Трнић са својим љубимцем, липицанером
„Амигом“ од миља названог „Миган“
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ОСМИНA ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

Сремске екипе
доминантне

Митровчанке у новом саставу убедљиве на почетку сезоне

Протеклог викенда одигране су утак
мице осмине финала Купа Србије за
одбојкашице. Све три екипе из Срема,
„Јединство“ (Стара Пазова), „Срем“ и
„Инђија“ играле су на домаћим терени
ма и оствариле убедљиве победе. Тиме
су се пласирале међу осам екипа које
ће учествовати у завршници такмичења.
Остали фаворите су такође остварили
победе.
Била је ово и прилика да сремске еки
пе представе саставе за овогодишњу
сезону. Очито је да да ће се пазовачко
„Јединство“ борити за сам врх а „Срем“
и „Инђија“ највероватније неће имати
већих проблема у борби за опстанак.
„Јединство“ на мечу у Старој Пазо
ви није пружило ни најмању наду екипи
„Клека“. Пазовчанке су славиле са 3:0
(25:14, 25:13, 25:6). Најбоља у екипи
домаћих је била Митровчанка Бранка
Тица са 24 поена – 18 од 24 из напада,
три из блока, три из сервиса. Истакле су
се и Тамара Миљевић и Миња Осмајић
са по десет поена.
„Јединство“ је играло у саставу: Осма
јић, Медвед, Лакићевић, Коцкаревић,
Пунишић, Миљевић, Недељковић, Дани
ловић, Тица, Миљевић, Родић, Драговић,
тренер Цаковић Јово

Митровачки „Срем“ је такође био убе
дљив у утакмици против београдског
„Радничког“ лако победивши 3:0 (25:17,
25:15, 26:24). Ударна снага је била млада
Ана Михајловић са 16 поена, Миња Дра
шковић је остварила 13, а Дуња Грабић
11 поена.
„Срем“ је наступио у саставу: Михајло
вић Ана, Михајловић Мина, Грабић Дуња,
Гаћеша Ања, Сарић Ана, Тадић Ива
на, Дапчевић Љубица, Јовановић Тија
на, Стевановић Драгана, Егић Исидо
ра, Станковић Дуња, Драшковић Миња,
Антић Јована, Живановић Милица, тре
нер Каприц Никола, помоћни Тренер
Чутовић Катарина
На утакмици у Инђији домаће су лако
савладале „НС Волеј тим“ са 3:0 (25:12,
25:16, 25:14). Највише поена оствари
ла је примач Теодора Исаил
 овић која
је у два сета освојила 11 поена, техни
чар Емилија Жакић, главно појачање
ОК „Инђије“ је остварила осам поена од
којих чак шест сервисом.
Састав „Инђије“ чиниле су: Зубац,
Шорак, Исаиловић, Калинић, Китановић,
Љубичић, Андрић Данијела, Закић, Јери
нић, Андрић Јана, Кнежевић, Компиро
вић, Обреновић , тренер Јерковић Нико
ла
Д. Мостарлић (ГЖОК „Срем“)

ПРВЕНСТВO ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРКЕ

Пионирке „Срема“ боље
од кошаркашица из Тополе
У 1. колу кошаркашког Првенства Вој
водине за пионирке ЖКК „Срем“ је про
шлог викенда убедљиво на гостовању
у Бачкој Тополи победио домаћу екипу
ЖКК „Тополчанка“ резултатом 24:75.
За „Срем“ су играле: Ирина Андрија
шевић, Ангела Ладинек, Теодора Мило

шевић, Ања Бојковић, Николина Попо
вић, Мила Цветковић, Дуња Бранковић,
Лана Вучетић, Мила Родић, Николина
Поповић, Луна Баленовић, Хана Бале
новић и Лена Раичевић. На клупи је био
тренер Никола Милошевић. 

Д. М.
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ЏУДО: МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР
„ЈУНИОР ОПЕН 2022“
СТЕПАНОВИЋЕВО

„Сирмиуму“
седам одличја

Међународни турнир ,,Jуниор опен
2022“, окупио је у Степановићеву так
мичаре из четири државе. Такмичење
је било предвиђено за пионире, каде
те и јуниоре. Митровачки џудисти има
ли су представнике у свим узрасним
категоријама. Након обављених лет
њих припрема кренула су такмичења,
и сви су били жељни борби. Пионири
су кренули са освајањем медаља, што
су касније наставили кадети и јуниори.
Код пионира највише је показала Лана
Новаковић у категорији до 48 кг осва
јањем златне медаље. Нешто слабији
резултат остварио је Младен Мацканић
у категорији до 60 кг освајањем другог
места. Две бронзане медаље освојиле
су Теодора Вукасовић у категорији до
40 кг и Маша Живановић у категорији
до 52 кг. Кадети су се одлично борили
након два финала Катарина Томић у
категорији до 48 кг се морала задово
љити сребрном медаљом, док је Давид
Перковић у категорији + 81 кг био непри
косновен, освојио је прво место и злат
ну медаљу. Јуниор Огњен Трогрлић већ
искусни борац показао је да је веома
расположен за борбе, освојио је прво
место и златну медаљу. Огњен је прва
година јуниора, где га чекају далеко
озбиљнији мечеви у наредном периоду.
Поред такмичара Џудо клуб „Сирмиум“
је имао и свог представника у судијској
организацији. Никола Зељковић, наш
национални судија, успешно је делио
правду на овом турниру.

„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“

Каратистима
„Срема“ 11 медаља
Каратисти Kарате клуба „Срем“ из
Сремске Митровице прошлог викенда
учествовали су на престижном такми
чењу међународног карактера „Трофеј
Београда - Београдски победник“. На
такмичењу је наступило укупно 12 кара
тиста „Срема“ који су освојили 11 меда
ља и то 6 златних одличја, 3 сребра и
2 бронзе. На такмичењу је учествовало
преко 1200 такмичара из Грчке, Бугар
ске, Швајцарске, Северне Македоније,
Босне и Херцеговине и Србије. Кара
тисти тренера Иве Винковић имали су
сјајне наступе у катама и борбама.
Злато су освојиле женске наде ката
тим у саставу Перовић, Мурић, Груја
нић, затим у катама појединачно Ире
на Грујанић, Дуња Бережни, Милица
Миљевић, Огњен Милошевић и у бор
бама Анђела Перовић.
Сребро су освојили Миона Мурић,
Јана Кркљеш, Александар Рајовић.
Бронзану медаљу освојили су Јована
Бенак и Анђела Перовић у катама.
Д. М.
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MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Тренутни бљесак
или нешто више

Ш

та ми то гледамо? Какав је то
фудбал када Раднички опизди
Партизана, а овај звекне Кел
на у гостима после пар дана? Или
Звезда убије Ференцварош 4:1 про
шле недеље, а до јуче се мучила са
Мачвом из Шапца?
Истина је да је данашњи фудбал за
нијансу атрактивнији у односу на
претходне године. Конституис
 ање још
једног европског такмичења – Лиге
конференције је изгледа било пун
погодак. Сада сви имају прилику да
покажу шта знају у Европи, а они јачи
тимови калкулишу и одмарају играче,
па тако дају шансу слабијима да им
узму скалп.
Није другачија ситуац
 ија ни у оста
ла два такмичења. У Звездиној групи
је баш мађарски тим у прва два кола
забележио победе над Трабзоном и
Монаком. Ко би се томе надао? А шта
тек рећи о белгијском Брижу који
девета своје противнике у Лиги шам
пиона и који је добио прва три меча?
Наравно, јасно је свима да ће све
то на крају доћи на своје, и да ће
велики клубови ипак доћи до саме
завршнице, уз по које изненађење.
Зато ови мали треба да уживају док
траје и не размишљају предалеко.
Сезона је дуга, а ко зна шта нам носи
пауза током Светског првенства и
како ће утицати на наставак такмиче
ња широм Европе и света. Доћи ће до
замора материјала касније или пре.
Тренери ће бити пред озбиљним

задатком да темпирају форму својих
екипа пред одлучујуће мечеве на кра
ју сезоне.
Партизан и Звезда су коначно
дошли до првих победа у Европи. И
док се од црвено – белих можда и
очекивао тријумф над Мађарима,
њихове комшије су направиле истин
ски подвиг победом над Келном у
Немачкој. Партизан је деловао добро
током читавог меча. Фокусирани и
мотивисани, нису дозволили Немци
ма да уваљају барем тај један гол који
би можда начео Београђане и ко зна
како би се завршио меч. Лопта није
хтела у гол, а ни играчи Келна се баш
нешто нису прославили у нападу.
Сјајан резултат за наш тим који
сада има пет бодова и сасвим изглед
не шансе за пролазак даље. Канда је
брука против Радничког заборавље
на. Сада их чека реванш са швабама
у Београду, а најтежи задатак биће
сачувати хладне главе. Како на тере
ну, тако и на трибинама. А богами и
на улицама Београда. Само да не
попију неку казну. Јер, вазда српски
тимови бивају кажњавани, док госту
јући навијачи опуштено пале бакље и
праве срања на нашим стадионима.
Али ко нам је крив, што их пуштамо
да то раде.
Црвена звезда је одиграла можда и
најбољи меч у Европи у овој сезони.
Развалили су безид
 ејне Мађаре и
запалили искру која би могла да пре
окрене сезону у Лиги Европе.

ИЗБОРНА СKУПШТИНА ФСВ

За дивно чудо, заблистао је чувени
Гобеља. Толико оспораван, мученик
је коначно дочекао својих пет минута.
Само да га добро продају после ове
сјајне партије. Што пре.
Из рубрике „Гафови Јавног серви
са“ треба издвојити генијалца у режи
ји који је успео да гледаоц
 е лиши
привилегије да виде други Звездин
гол у живом преносу. Господин је у
време постизања гола пустио репризу
Кангиног пенала. Сјајан подвиг.
видентно је да је Звезда у
последње време изгубила подр
шку навијача, која ће им бити
преко потребна у наредним мечеви
ма. Полупразан стадион довољно
говори о интересовању публике. Чини
се да је несретним испадањем из
Лиге шампион
 а и одласком Дејана
Станковића атмосфера нагло спла
сла. Можда би евентуална победа у
Мађарској успела да врати пољуља
ну веру навијача.
Биће паклено тешко у наставку јер
већ у четвртак треба изаћи поново на
мегдан Ференцварошу, овога пута у
Будимпешти. Остваре ли победу и у
том дуелу, отварају врата нокаут
фазе. Али не треба се прерано радо
вати. Ко зна, можда је овај бљесак у
Београду био само привремен. Виде
ћемо врло брзо. У овом моменту,
нашим тимовима треба пожелети сву
срећу у наставку такмичења. Треба
ће им. Посебно актуелном српском
шампиону.

Е

Симовић председник четврти пут

Реизбором Драгана Симовића за
председника Фудбалског савеза Вој
водине и новог руководства званично
је завршена изборна процедура на
територији Фудбалског савеза Војво
дине. У Спортском центру Фудбал
ског савеза Србије у Старој Пазови,
где је одржана Изборна скупштина за
мандатни период од 2022. до 2026.
године, делегати, њих 53 једногласно
су поново подршку дали Симовићу,
коме је ово четврти мандат.
Симовић је у кратким цртама пред
ставио програм који ће као први човек
Фудбалског савеза Војводине спрово
дити у наредном мандатном периоду

а то је изградња регионалних спорт
ских центара налик овом у Старој
Пазови и успостављање пуне регу
ларности у свим ранговима такмиче
ња.
Присутне делегате и госте на сед
ници је поздравио и Јован Шурбато
вић, генерални секретар Фудбалског
савеза Србије и нагласио одличну
сарадњу са Фудбалским савезом Вој
водине. У Србији су започете тешке
али добре реформе у фудбалу, сма
тра Шурбатовић, који је овом прили
ком истакао и значајан успех нацио
налног тима на међународној сцени.
Д. Г.
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РК „РУМА“

Организован турнир у рукомету

Турнир у мини рукомету

Турнир у мини рукомету одржан је 6.
октобра у Спортској хали, а на њему су
учествовали ученици од првог до четвр
тог разреда румских основних школа. На
овом турниру су резултати били у дру
гом плану, уз жељу организатора да се
међу малим учесницима јача дух зајед
ништва и подстицање талентоване деце
да се баве спортом.

– Циљ нам је да се деца упознају са
спортом, конкретно рукометом, да се
друже и уживају у игри. Има заиста
талентоване, феноменалне деце, која
не тренирају само рукомет, баве се и
другим спортовима. Ми то апсолутно
подржавамо, деца треба да се баве у
млађем узрасту са што више спортова,
па чак и да тренирају неке спортове

паралелно, да пробају да пронађу оно
што их највише испуњава, каже Драган
Видовић, тренер РК „Рума“ који је, уз
подршку општине, организовао овај
мини турнир.
Ово је био 11. турнир у мини рукомету,
а под сводовима Спортске хале учество
вало је око 500 малишана из румских
основних школа.
С. Џ.

ЖРК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ ИНЂИЈА

Пораз на домаћем терену

ЖРК „Железничар“ Инђија – ЖРК „Наиса“ Ниш 23: 25 (14: 14)

Победа
у Европи

Пораз од „Наисе“ на домаћем терену

ЖРК „Железничар“: Жак, Чаврић 4,
Табак 9, Тодоровић, Зорић 2, Ковачић 1,
Паунић 2, Оташевић 1, Жакула, Живков
(К), Чинку, Игњатовић 1, Ања Јовановић
2, Јована Јовановић 1, Васиљковић,
Тешић. Тренер: Влада Шимичић.
ЖРК „Наиса“: Недељковић, Стојано
вић, Петковић 3, Милошевић, Ђуровић 2,
Симоновић 4, Косановић, Младеновић,
Петковић, Ивановић, Стојановић, Ста
менковић 4, Николић (К) 9, Миловановић
2, Михајловић 1. Тренер: Ђорђе Тодоро
вић.
Актуелне шампионке поражене су на
свом терену у оквиру утакмице 04. кола
Аркус лиге Србије која је одиграна пред
око 150 гледалаца у Спортском центру
Инђија. Нишка „Наиса“ била је боља у
овом сусрету у који су рукометашице

„Железничара“ ушле у знатно ослабље
ном саставу. Гошће су током највећег
дела утакмице имале вођство са голом
или два предности. На крају првог полу
времена било је нерешено 14: 14, и то је
давало наду да ће „Жеља“ моћи до побе
де. У 34. минуту ЖРК „Железничар“ имао
је гол предности (16: 15) и неколико при
лика да се резултатски „одлепи“. Међу
тим, гошће убрзо праве серију од четири
постигнута гола без иједног примљеног.
То се на крају испоставило и као одлучу
јуће јер су домаће играчице потрошиле
много снаге како би стигле бар до реми
ја. Међутим, бодови су отишли у Ниш,
јер је Нина Миловановић из екипе „Наи
се“ постигла свој други, а 25. гол за екипу
на самом крају меча и тако поставила
коначан резултат, 23: 25.
М. Ђ.

Рукометашице инђијског „Железни
чара“ оствариле су велики успех на
старту квалификационе рунде два за
Лигу Европе јер су у хрватском граду
Плоче, у дворани „Дом шпортова Пло
че“ савладале домаћу екипу „Далма
тинке“ 32:25 (19:14).
Рукометашице „Железничара“ од
почетка утакмице имале су резултатску
предност а први гол на старту утакмице
постигла је Дуња Табак. Гошће су
постепено повећавале предност да би
се на одмор отишло при резултату 19:
14.
Друго полувреме било је идентично
првом. Инђинчанке су стално имале
високу резултатску предност да би она
на крају сусрета била тачно седам
голова разлике у корист актуелних
шампионки Србије.
Дуња Табак, играчица ЖРК „Желе
зничар“ била је најбоља на овом сусре
ту на којем је постигла 13 голова, уз
бројне асистенције.
Реванш утакмица игра се у недељу,
16. октобра у Спортском центру у Инђи
ји. Утакмица почиње у 19 часова.
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VREMEPLOV
12. октобар
1492. Шпански морепловац
Кристофер Колумбо први пут
ступио на тле Новог света.
После 33 дана пловидбе од
Канарских острва његова поса
да се искрцала на Бахамска
острва, у уверењу да је реч о
Азији.
1810. Дан када су се венчали
баварски принц Лудвиг и сак
сонска принцеза Тереза постао
догађај године и временом се
претворио у баварске Октобар
ске свечаности пива и кобаси
ца, Октоберфест.
13. октобар
1792. Председник САД Џорџ
Вашингтон положио камен-те
мељац Беле куће, председнич
ке резиденције у Вашингтону.
1884. Лондонска четврт Гринич
установљена као универзални,
нулти меридијан, од ког се рачу
нају географске дужине и вре
менске зоне на Земљи.
14. октобар
1882. Рођен је ирски државник
Емон де Валера, лидер репу
бликанског покрета “Шин фејн”
(ирски: Ми сами) од 1917. до
1926, председник Ирске од
1959. до 1973.
1944. Немачки фелдмаршал
Ервин Ромел, назван “пустињ
ска лисица” извршио је самоу
биство таблетом цијанида да би
избегао хапшење због умеша
ности у заверу против Хитлера.
15. октобар
1608. Рођен је италијански
физичар и математичар Еван
ђелиста Торичели који је открио
принцип живиног барометра
(Торичелијева цев).
1917. У шуми Венсен, надомак
Париза стрељана је Мата Хари,
најпознатија жена шпијун у
Првом светском рату.
16. октобар
1854. Рођен је енглески писац
ирског порекла Фингал О’Фла
ерти Вилс, познат као Оскар
Вајлд.
1978. Пољски кардинал Карол
Војтила изабран је за 264.
поглавара Римокатоличке цркве
као први неиталијански папа
после 456 година, који је потом
узео име Јован Павле II.
17. октобар
1931. Криминалац Ал Капоне
осуђен на 11 година затвора
због избегавања плаћања поре
за.
1997. У пожару изгорело Југо
словенско драмско позориште у
Београду.
18. октобар
1692. Постављен камен-теме
љац Петроварадинске тврђаве
код Новог Сада, која је постала
једно од најзначајнијих аустриј
ских стратешких утврђења у
борби против Турака.
1867. САД формално преуз еле
суверенитет над Аљаском, коју
су 30. марта 1867. купиле од
Русије за 7,2 милиона долара.
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HOROSKOP
ОВАН: Јасно вам је
да околина од вас
очекује да се непреки
но исктичете са посеб
ним резултатима и да увек оста
вљате неки величанствени ути
сак. Тренутно постоје компликова
не околности са којима ћете мора
ти да се суочавате у ходу. Посеб
но вам прија породична хармонија
и нечије присуство, јер на такав
начин можете да остварите бољу
психолошку равнотежу.
БИК: Обратите пажњу
на нове професионал
не могућности, како
бисте
прош ир ил и
сазнање и побољшали своју укуп
ну позицију. Ако препустите да
ствари саме иду својим током,
неко други изненада може да вас
предухитри. Свет око себе посма
трате другачијим очима, осећате
се задовољно и срећно уз вољену
особу.
БЛИЗАНЦИ: Потреб
но је да се растерети
те од додатних обаве
за, али немате довољ
но енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. Желе
ли бисте да успоставите бољу
контролу над новим догађајима у
љубавном животу, међутим ништа
значајно не можете да учините
без претходног договора са сво
јим партнером.
РАК: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова у
договору са сараници
ма како бисте побољшали своју
пословну позицију. Слободно
можете да инсистирате на својим
идејама, јер имате врло поуздане
показатеље о успеху. У свом емо
тивном заносу спремни сте да
учините нешто посебно како
бисте импресионирали свог парт
нера.
ЛАВ: Прижељкујете
да се остваре неке
важне промене у
вашем
окруж ењ у.
Важно је да будете довољно про
мишљени приликом пословних
сусрета. Делујете задовољно у
љубавном животу и сјајно се
усклађујете у односу са партне
ром. Време је да уживате, јер
поред вас се налази особа која
искрено брине о вашим емотив
ним жељама и потребама.
ДЕВИЦА: На врло
ефикасан начин уме
те да спроведете раз
личита правила успе
шног пословања, која остављају
озбиљан и позитиван утисак на
вашу околину. Потрудите се да
потиснете своју професионалну
сујету. Пролазите кроз различите
фазе емотивног расположења. У
моментима осећате велики емо
тивни занос или инспирацију, али
вам се чини да вам недостају
добре прилике да у потпуности
изразите своје намере.

ВАГА: Потребно је да
осмислите добар план
и да останете дослед
ни у свакој фази спро
вођења, посебно када се налази
те пред сарадницима када вас
оспоравају. Након дужег послов
ног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист. Препла
вљени сте различитим мислима и
емоцијама, тако да пажљиво
одмеравате добру прилику у којој
можете да изразите све своје
рановрсне жеље.
ШКОРПИЈА: На помо
лу су нове пословне
обавезе које захтевају
да се додатно ангажу
јете или нове дилеме које ћете
морати да решавате врло експе
дитивно у најкраћем року. Имате
утисак да партнер нешто вешто
прикрива, што додатно утиче на
вашу несигурност или појачава
вашу нервозу. Понек ад умете
непотребно да умишљате ствари
које други не виде и да прувели
чавате своје идеје.
СТРЕЛ АЦ:
Добре
идеје које имате зах
тевају и ширу подршку
од оне коју тренутно
уживате у кругу сарадника. 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 зами
сли. Нема разлога да вас напу
шта добро расположење, налази
те се на корак до заједничке сре
ће.
ЈАРАЦ: Доносите низ
важних одлука и делу
јете одлучно у својим
намерама пред сарад
ницима. Преостаје вам да спрове
дете у дело све оно што сте угова
рали у протеклом периоду. Имате
добар осећај, а љубавни догађаји
које наслућујете најављују срећан
расплет у односу са вољеном
особом. Понекад је најбоље пра
тити само унутрашњи осећај и не
причати превише.
ВОДОЛИЈА: Осећате
додатни прилив креа
тивн е енерг ије и
спремни сте да се
максимално ангажујете у више
праваца. Имате сјајну прилику у
повезивању пословних и приват
них интереса. Партнер у вама
непрекидно подстиче љубавни
занос и неку скривену снагу.
РИБЕ: Неко вам даје
корисне информације
и на такав начин вам
помаже да правилније
процењујете различите пословне
могућности које имате на распо
лагању. Слободно изразите нека
своја потиснута осећања или
намере. Учините неки посебан
гест пажње према свом партнеру
и у прилог заједничкој срећи коју
треба неговати.

Crkveni
kalendar
Среда, 12. октобар
(29. септембар)
Преподобни Киријак Отшелник
– Михољдан
Четвртак, 13. октобар
(30. септембар)
Свети свештеномученик Григо
рије; Свети Михаил Кијевски
Петак, 14.(1) октобар
Покров Пресвете Богородице
Субота, 15.(2) октобар
Свети свештеномученик Кипри
јан и Јустина девица; Препо
добни Андреј
Недеља, 16.(3) октобар
Свети свештеномученикДиони
сије Ареопагит
Понедељак, 17.(4) октобар
Свети Стефан и Јелена (Шти
љановић)
Уторак, 18.(5) октобар
Света мученица Харитина; Све
ти свештеномученик Дион
 исије

Песак торта
Састојци: 5 пудинга од ваниле,
пола литре млек а, 24 кашике
шећера, 2 маргарина, 300 г млеве
ног кекса, 250 г кокоса, 250 г мле
вених ораха, 2-3 кесице шлага.

Припрема: У млеку са шећером
скувати пудинге од ваниле. Када
се смеса мало прохлади додати и
размутити маргарин. Масу поде
лити у 3 дела. У први део додати
плазму, у други део додати кокос,
а у трећи део додати орахе. Мути
ти док се састојци не сједине. Део
са млевеним кексом равномерно
распоредите по дну калупа за тор
ту, преко распоредити део са коко
сом и на крају део са орасима.
Умутити шлаг. Шлагом премажите
торту, сачекајте да се охлади и
послужите.

• Желите ли да забора
вите све ваше невоље?
Носите тесне ципеле.
• Одрастао си онда кад
престанеш расти у виси
ну, а почнеш расти у
ширину.
• Желео бих да сам оно
што сам био кад сам
желео да сам оно што
сам сад.

