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РОЂЕНЕПРВЕБЕБЕУНОВОЈГОДИНИ

Традиционалноуручени
даровиродитељима
СремскаМитровицаједобилајошједногмалогсуграђанина,упитањујеВиктор

којијерођен3.јануара
Родитеље прве бебе са територије

Сремске Митровице, која је рођена у
2023.години,ГрадСремскаМитровица
јеобрадоваодаровима,којеје5.јануа
рановорођенчетовомоцууручилагра
доначелницаСветланаМиловановић.
Здравдечакрођен је3. јануара,те

жак3.480грамаидугачак51центиме
тар.ДобиојеимеВиктор,којесузајед
ноодабралињеговиродитељиДаркои
Илеана.
–Иакојетерминзапорођајбио7.ја

нуара,Виктор јерођеннеколикодана
пре тога. Супруга и ја смо заједнички
одабралииме,желећидабуденеобич
но. Кадаме је градоначелница позва
ла,биосампријатноизненађен,рекао
јеотацдечакаДаркоМишић.
Усремскомитровачкомпородилишту

је током прошле године рођено 1.253
бебе,штопредстављаблагипадуод
носунагодинупретога.
–  Укупно је прошле године било

1.239 порођаја и из тих порођаја смо
имали1.253бебе,одтога јебило604
девојчицеи649дечака.Сваке године
будеблизанацаупросекуизмеђу15и
17.Примећујесемалосмањењеукуп
ногбројабебауодносунапрошлего
дине, надамо се да ћемо ове године
задржатиовајбројидаћебитијошви
шебеба.Поздрављамсвемерепопу
лационеполитикекојеспроводиВлада
РепубликеСрбијеинадамседаћето
допринетиувећавањубројанашихма
лихсуграђана,изјавиојеприм.дрДра

ганМалобабић,в.д.директораОпште
болнице.
Дететујелокалнасамоуправадаро

вала новац, ауто–седиште, као и по
клон пакете који садрже потрепштине
запрвебебиногживотаусвомдому.
–КаоисвакегодинеГраддарујепр

ворођенубебу.Отацјепримиочестит
ку у износу од 50.000 динара, поклон
пакетукојемсеналазисвеоноштоје
потребнозапрведанекадабебадође
кућии,наравно,аутоседиште.Чести
тамо родитељима и Виктору желимо
леп,дугиздравживот.Овегодинена
стављамо са доделом ауто–седишта,
прошлегодинеихјеподељенооко500
штојевеомаважнозабезбедностде
це,поручилајеградоначелницаМило
вановић.
Првабебакојајезаплакалаовегоди

неумитровачкомпородилиштујебеба
изИрига,аречјеоВасилију,којијена
светдошаодеветминута након поно
ћи,уновогодишњојноћи.Њемуимај
циМилијанисутакођеурученипоклон
пакети.

А.Дражић
ДаркоМишић,СветланаМиловановићиДраганМалобабић

ВикторсамајкомИлеаном

ОПШТАБОЛНИЦА

Бајкериобрадовалималишане
Традицију дугу 10 година

митровачкибајкеринастави
лисуипочеткомнове2023.
године.Њих петнаесторо је
на својиммоторима и неиз
бежнимДедаМразомстигло
на врата Дечјег одељења
митровачке Опште болнице
и по ко зна који пут показа
лихуманостиемпатијупре
маонимакојимасупажњаи
лепгестважниупразничним
данима.
– Поделили смо пакетиће

болесној деци која се тре
нутнолечеуболницисаже
љом да што пре оздраве и
вратесесвојимпородицама
исрећномдетињству.Захва
љујемолекаримаисестрама
нагостопримству,анашнај
већисууправоосмесидеце
којесмоизмамилирекаоје
Синиша Петковић, председ
никМото клуба „Ескалибур“
СремскаМитровица.
Уимемајкиидецезахва

лиле су докторке у Дечјем
одељењумитровачкеболни
цеОљаПетровићиМилица
Фаор Апић, као и медицин
ске сестре које празничне
данепроводерадно.
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Пот ка зи вач ки по ду хват
Гру пе ок то бар

Пот ка зи ва ње је обич но дис кре тан 
по сао, ко ји пот ка зи ва чу омо гу ћа ва 
да оста не ано ни ман и да се у сво ме 

окру же њу пред ста вља мо рал ном осо бом 
ко ја пре зи ре пот ка зи ва ње. И да ужи ва 
по што ва ње ве ћи не ко ја пот ка зи ва ње 
вред ну је вр ло ни ско. Тај ни пот ка зи вач 
мо же нео гра ни че но ду го да пот ка зу је, јер 
се пред ста ва ља та ко да се пот ка зи ва ње 
не оче ку је од ње га.

Ве о ма чуд на ор га ни за ци ја осно ва на је 
у Бе о гра ду 5. ок то бра тек ис те кле го ди не 
под име ном „Гру па ок то бар“. Иа ко не ки 
ми сле да иза „гру пе” сто ји са мо из ве сни 
адво кат Че до мир Стој ко вић, при стој но је 
на зи ва ти ствар она ко ка ко је пред ста вље
на. Чуд на је по то ме што је пот ка зи ва ње 
по ди гла на ни во афир ма тив них, чак пле
ме ни тих, ак тив но сти мо рал ног чо ве ка. 
Њен нај ва жни ји по сао је от кри ва ње и 
об зна њи ва ње Пу ти но вих аге на та у Ср би
ји. На ње ном сај ту ак ти ви ран је број ча ник 
ко ји бе ле жи по стиг ну ћа гру пе у от кри ва њу 
Пу ти но вих аге на та. Број ча ник је већ ура
чу нао име на по зна тог ле ка ра Бра ни ми ра 
Не сто ро ви ћа, но ви нар ке Љи ља не Смај
ло вић, но ви на ра Ми ло рад Ву че ли ћа, 
по ли ти ча ра Алек сан дра Ву ли на, но ви на
ра и на род ног по сла ни ка Ми ло ва на Дре
цу на, ди рек то ра „Ср би ја га са“ Ду ша на 
Ба ја то ви ћа и мно гих дру гих, а тим за от ки
ва ње Пу ти но вих аге на та је за сва ког 
струч но обра зло жио раз ло ге овог јав ног 
про ка зи ва ња. 

Би ло је и ко мич них ре ак ци ја на овај 
пот ка зи вач ки по ду хват, по пут про те ста 
не кад по пу лар ног фуд ба ле ра Ду шка 
Са ви ћа што, бу ду ћи да још ни је ста вљен 
на овај спи сак, тр пи ве ли ки ду шев ни бол. 

На са мом по чет ку овог не бич ног по ду
хва та ука за ли су се не ве ре о ват но ве ли ки 
ре сур си за рад ове гру пе око адво ка та 
Че до ми ра Стој ко ви ћа. Пре ко 80 од сто 
гра ђа на Ср би је ко ји су се из ја сни ли да 
ру ску ору жа ну ин тер вен ци ју у Укра ји ни 
сма тра ју из ну ђе ном услед тран сфор ма
ци је Укра ји не, уз по др шку НА ТО, у не при
ја те ља Ру си је са ка квим се она сре ла у 
сво јој ду гој исто ри ји све га не ко ли ко пу та. 
Е, тих 80 од сто гра ђа на Ср би је су ре сурс 
за от кри ва ње и об зна њи ва ње Пу ти но вих 
аге на та у Ср би ји. Та кво из о би ље за от кри
ва ње Пу ти но вих аге на та не по сто ји ни у 

јед ној европ ској зе мљи, јер се Бе ло ру си ја 
из по зна тих раз ло га не ра чу на. Та кво из о
би ље мо гло би да под ми ри сто ти не, шта 
сто ти не – ма хи ља де, до ја вљи ва ча. Да 
сви бу ду успе шни, и да сви до бро за ра де 
ако се до ја вљи ва ње пла ћа, ако се не 
пред у зи ма из чи сте стра сти.

Ка кве би ко ри сти За пад мо гао да има 
од „Гру пе ок то бар“? Из гле да па ра док сал
но, али је „гру па” на са мом по чет ку пот ка
зи вач ког ра да на не ла ште ту За па ду, јер је 

у ње ном пот ка зи вач ком по ду хва ту ме ђу 
Ср би ма ви ђен по сао на ру чен са За па да. 
Иа ко се по ду хват гу ра у пр ве ре до ве ан ти
ру ске про па ганд не офан зи ве, и има мно го 
обе леж ја на ру че ног по сла, ма ло је ве ро
ват но да ће За пад не оба ве штај не аген ци
је на ру чи ти пот ка зи ва ње та ко што ће 
ре зул та те по сла пре у зи ма ти са пот ка зи
ва че вог сај та, а јед на ко ма ло је ве ро ват но 
да ће се за пад њач ки ин струк то ри ан ти ру
ске про па ган де ра до ва ти ири тант ној 
де бил но сти по ду хва та. 

Ка кве би ко ри сти имао наш про за пад ни 
не вла дин сек тор од „Гру пе ок то бар“? 
Из гле да па ра док сал но, али ова ко стра
стан пот ка зи вач ки по ду хват не ће на и ћи 
на одо бра ва ње у ве ћем де лу про за пад ног 
не вла ди ног сек то ра у Ср би ји. Пр ви раз лог 
је у не скри ве ној ам би ци ји гру пе да се 
пред ста ви као до са да нај хра бри ји и нај о
да ни ји пред у зет ник ру со фо би је у Ср би ји, 
пре ма ко ме су сви оста ли по чет ни ци упр
кос де це ни ја ма тра ју ћем пе тља њу про тив 
срп ске кул тур не тра ди ци је из ко је се хра
ни ру со фил ство. Из тог раз ло га, мо гу ће је 
да се на За па ду прет по ста ви не е фи ка
сност за уло же ни но вац, да се по сум ња у 
ме то до ло ги ју при стој ног про мо ви са ња 
вред но сти За пад ног све та и да се раз мо
три ра ди ка ли за ци ја на до ди ру срп ске тра
ди ци је са за пад ном кул ту ром. Из тог 
пр вог раз ло га, мо гла би да про и за ђе иде
ја о про ме ни кри те ри ју ма на гра ђи ва ња и 
да се не ко на За па ду за пи та: шта сте ви 
до са да ра ди ли ако је ова гру па за не пу на 
два ме се ца иден ти фи ко ва ла ви ше Пу ти
но вих аге на та не го ви за де це ни је ра да?

Дру ги раз лог ве ро ват не су рев њи во
сти ме то дич ног и те о риј ски оспо со
бље ног про за пад ног не вла ди ног 

сек то ра је ри зик од уна за ђи ва ња све га 
еви дент но по стиг ну тог у по пу ла ри за ци ји 
За пад не кул ту ре и ор га ни за ци је дру штва. 
Зна ча јан део про за пад ног не вла ди ног 
сек то ра већ се ску ћио у Ср би ји, јер ни је за 
ба ца ње баш све из кул ту ре За па да, а 
хи пер про дук ци ја Пу ти но вих шпи ју на у 
ре сур су срп ских јав них лич но сти мо гла би 
да у ве ли кој ме ри де гра ди ра по стиг ну то. 
И, што је нај го ре а ни је не ре ал но, ова 
не ве ро ват на ак ци ја пот ка зи ва ња мо гла 
би да ис про во ци ра не ка кав за кон ски про
је кат про тив пот ка зи вач ког ра ди ка ли зма, 
про је кат ко ји би мо гао да ште ти про за пад
ном не вла ди ном сек то ру на ко га је Ср би ја 
већ на ви кла и ин те гри са ла га у сво ју кул
тур ну и по ли тич ку сва ко дне ви цу.

Тре ћи раз лог за ве ро ват ну од бој ног 
не вла ди ног сек то ра пре ма овом пот ка зи
вач ком по ду хва ту је ње го ва не скри ве на 
слич ност са ме то да ма се па ра ци је гра ђа
на у Не мач кој пред Дру ги свет ски рат. 
Овај по ду хват би стре љач ким стро је ви ма 
хи по те тич ке оку па ци је Ср би је, да ле ко 
би ло, омо гу ћио пу не ру ке по сла.    

На са мом по чет ку не бич
ног по ду хва та гру пе око 
адво ка та Че до ми ра Стој ко
ви ћа по ка за ло се да пре ко 
80 од сто гра ђа на Ср би је 
пред ста вља ре сурс за 
от кри ва ње и об зна њи ва ње 
Пу ти но вих аге на та у Ср би
ји. Та кво из о би ље за от кри
ва ње Пу ти но вих аге на та 
не по сто ји ни у јед ној 
европ ској зе мљи, јер се 
Бе ло ру си ја из по зна тих 
раз ло га не ра чу на. Та кво 
из о би ље мо гло би да под
ми ри сто ти не до ја вљи ва
ча, да сви бу ду успе шни, и 
да сви до бро за ра де ако се 
до ја вљи ва ње пла ћа
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ПРО СЛА ВЉЕН БО ЖИЋ У СРЕ МУ

Пра зник оку пио
вер ни ке у цр ква ма

Обе ле жа ва ње Бо жи ћа 
по ју ли јан ском ка лен
да ру, тра ди ци о нал но 

је за по че то дан ра ни је, на 
Бад њи дан, ше стог ја ну а ра. 
У срем ским ло кал ним са мо у
пра ва ма су гра ђа ни ма по де
ље ни бес плат ни бад ња ци, а 
на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа у 
Срем ској Ми тро ви ци је по де
ље но око 500 бад ња ка.

– И ове го ди не смо уз 
по моћ Јав ног пред у зе ћа 
„На ци о нал ни парк Фру шка 
го ра“ обез бе ди ли бес плат не 
бад ња ке за на ше су гра ђа не. 
На да мо се да ће са рад ња са 
на ци о нал ним пар ком да се 
на ста ви, по што је од зив гра
ђа на, као и прет ход них го ди
на, био ве лик, ре као је Бог
дан Ку змић, по моћ ник гра до
на чел ни це Срем ске Ми тро
ви це.

Бад ња ке су де ли ли чла но
ви Са ве та Ме сне за јед ни це 
„Цен тар“, а реч је о хра сту, 
ко ји је се чен ис кљу чи во на 
по вр ши на ма на ко ји ма је то 
би ло пред ви ђе но пла ном, 
ка ко не би би ле угро же не 
при род не вред но сти на ци о
нал ног пар ка. 

То ком Бад ње ве че ри у 

свим хра мо ви ма је одр жа но 
ве чер ње бо го слу же ње, на кон 
ко јег је упри ли че но па ље ње 
бад ња ка. Гра до на чел ни ца 
Срем ске Ми тро ви це, Све тла
на Ми ло ва но вић је овом 
до га ђа ју при су ство ва ла са 
ве ли ким бро јем гра ђа на у 
цр кви Све тог Ди ми три ја, као 
и на сам Бо жић, у ју тар њим 
са ти ма.

– По же ле ла сам сво јим 
су гра ђа ни ма да у сво јим 
до мо ви ма са по ро ди цом, у 
ми ру и бла го ста њу до че ка ју 
Бо жић и да не на кон ње га. 
Сва ке го ди не при ме ћу је мо 
све ве ћи број вер ни ка ко ји 

до ла зи у цр кву, што ме по себ
но ра ду је, јер су то ме ста на 
ко ји ма би тре ба ло да се оку
пља мо, ре кла је Све тла на 
Ми ло ва но вић. 

По пра во слав ној тра ди ци
ји, уо чи нај ра до сни јег хри
шћан ског пра зни ка, па ље
њем Бад ња ка и ве чер њим 
слу жба ма обе ле же но је Бад
ње ве че, уз при су ство број
них  вер ни ка, у це лој рум ској 
оп шти ни. Ве чер њој слу жби и 
па ље њу бад ња ка у Ваз не
сењ ској цр кви у Ру ми при су
ство вао је ве ли ки број вер ни
ка, а ме ђу њи ма је би ла и 
пред сед ни ца Оп шти не Алек

сан дра Ћи рић са сво јим нај
бли жим са рад ни ци ма. 

– Ови пра знич ни да ни 
љу ба ви, да ри ва ња, пра шта
ња, ми ра и бла го ста ња, су 
та ко ђе вре ме ка да сви тре ба 
да се пре и спи та мо, да ви ди
мо ко ли ко смо и шта до бро 
ура ди ли. Ве ли ка је ра дост 
про сла ви ти са су гра ђа ни ма 
Бад ње ве че, ујед но и по сла
ти по ру ку раз у ме ва ња, то ле
ран ци је и зна ча ја очу ва ња 
тра ди ци је и на шег иден ти те
та. За то смо ов де да очу ва мо 
ве ру, тра ди ци ју и да на у чи мо 
да чу ва мо у се би оно што је 
нај вред ни је, а то су ве ра, 
на да и љу бав,  ре кла је по сле 
па ље ња Бад ња ка Алек сан
дра Ћи рић.

Па рох Ваз не сењ ске цр кве 
је реј Ђор ђе Сан ча нин је 
по ру чио да са мо за јед но, у 
љу ба ви и сло зи, под окри
љем мај ке цр кве, срп ски 
на род мо же смо ћи сна гу да 
оп ста не и ис тра је у те шким 
вре ме ни ма.

Ваз не сењ ска цр ква је би ла 
пре пу на вер ни ка, а мно ги су 
оста ли у пор ти где је па љен 
Бад њак, јер ни су мо гли ући у 
цр кву. Ту су би ли и ко ња ни ци, 

Гра ђе вин ски од бор за 
из град њу цр кве у „Бло ку Б“ 
у Сремској Митровици, ко ја 
ће би ти по све ће на пре но су 
мо шти ју Све то га Са ве уз 
по др шку ло кал не са мо у пра
ве, са ме шта ни ма ме сне 
за јед ни це ор га ни зо ва на је 
тра ди ци о нал на се чу бад ња

ка на Фру шкој го ри. Бад њак 
је тра ди ци о нал но па љен на 
Бад ње ве че код кр ста где ће 
би ти по диг нут храм. Де ца из 
на се ља „Блок Б“ су на пра
ви ла ма ле бад ња ке ко ји су 
по де ље ни при сут ни ма. 
Упри ли чен је и кул тур ни 
про грам са ва тро ме том.

Пра знич но и на
ме сту бу ду ће цр кве

Сремска Митровица
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а вер ни ци ма је по сле по слу
же но и ку ва но ви но и ра ки ја.

Ши ром оп шти не Пе ћин ци, 
6. ја ну а ра су у хра мо ви ма 
одр жа на ве чер ња бо го слу же
ња, а пред сед ник Оп шти не 
Си ни ша Ђо кић при су ство вао 
је слу жби у хра му по све ће
ном пре но су мо шти ју Све тог 
Оца Ни ко ла ја у род ном Ога
ру, ода кле је упу тио бо жић ну 
че стит ку гра ђа ни ма пе ћи нач
ке оп шти не.

– Свим гра ђа ни ма пе ћи
нач ке оп шти не ко ји Бо жић 
сла ве по ју ли јан ском ка лен
да ру че сти там нај ве ћи хри
шћан ски пра зник, са же љом 
да у сви ма на ма, у ду ху пра
во сла вља, про бу ди же љу за 
ми ром, то ле ран ци јом и сло
гом. Да у на ма про бу ди же љу 
да бу де мо бо љи љу ди и да 
це ле го ди не бу де мо та кви 
ка кви смо на Бо жић. Хри стос 
се ро ди, по ру чио је пр ви 
чо век пе ћи нач ке Оп шти не.

У су срет нај ра до сни јем 
хри шћан ском пра зни ку, на 
Бад ње ју тро у цен тру Ин ђи је, 
пред сед ник оп шти не Вла ди
мир Гак са са рад ни ци ма је 
де лио бад ња ке су гра ђа ни ма. 
По де ла бад ња ка се тра ди ци
о нал но ор га ни зу је го ди на ма 
уна зад у са рад њи са На ци о
нал ним пар ком „Фру шка 
го ра“. Ка ко је том при ли ком 
ре че но, бад ња ци су при пре
мље ни у окви ру ре дов ног 
одр жа ва ња хра сто вих шу ма, 
ка ко би се су зби ла бес прав на 
се ча.

– Увек смо нај ве се ли ји на 
Бад њи дан и ве че, и ко ли ко 
год да има мо про бле ма, 
Бо жић је пра зник ко јем се 
сви ра ду је мо. По же лео бих 
свим су гра ђа ни ма да про на
ђу што ви ше раз ло га за 
осмех, ка ко по је ди нач но та ко 
и чла но ви ма њи хо вих по ро
ди ца ис та као је Гак.

Истог да на, пр ви чо век 

Оп шти не Ин ђи ја са су пру гом, 
при су ство вао је ли тур ги ји и 
па ље њу бад ња ка у Хра му 
Ва ве де ња Пре све те Бо го ро
ди це у Ин ђи ји и том при ли
ком свим гра ђа ни ма по же лео 
сре ћан Бо жић, лич ну и по ро
дич ну сре ћу, успех и на пре
дак на свим по љи ма. 

– Увек је ле по при су ство ва
ти све тој ли тур ги ји на Бад ње 
ве че ка да се сви осе ћа мо као 
јед на ве ли ка по ро ди ца. Свим 
су гра ђа ни ма же лим сре ћан 
Бо жић и да га у ми ру и ве се
љу про ве ду са сво јим по ро
ди ца ма ис та као је пред сед
ник оп шти не Ин ђи ја.

Пред сед ник Оп шти не Ста
ра Па зо ва је на Бад њи дан 
при су ство вао Бо гу слу же њи
ма, а за тим и из но ше њу и 
па ље њу бад ња ка  у Хра му 
Пре нос мо шти ју Све тог оца 
Николајa у Бе ле ги шу, за тим у 
хHраму Све тог про ро ка Или
је у Ста рој Па зо ви и Цр кви 
Све те Пет ке у Но вој Па зо ви.  
У сво јој бо жић ној че стит ки 
гра ђа ни ма ста ро па зо вач ке 
оп шти не, ко ји сла ве Бо жић 

по Ју ли јан ском ка лен да ру, 
пред сед ник Ра ди но вић је 
по же лео да га про ве ду у 
ра до сти, ми ру и ве се љу у 
кру гу сво јих по ро ди ца и да се 
ра ду ју. Из ра зио је на ду да ће 
и ова го ди на би ти до бра за 
све гра ђа не ове оп шти не, 
пре све га у сми слу за по шља
ва ња и еко ном ске ста бил но
сти.

На кон ли тур ги је, усле ди ло 
је осве ће ње бад ња ка, те 
ње го во ло же ње  у пор ти 
цр кве, где су се оку пи ли и 

чла но ви Ко њич ког клу ба 
„Ми ре ла“, ко ји су до шли на 
фи ја ке ри ма, по што су се 
прет ход но про во за ли се лом.  
Усле ди ла је по де ла осве ће
них бад ња ка, а за при сут не 
је би ло при пре мље но и 
по слу же ње. На кра ју је при
ре ђен ва тро мет.

Бо го слу же њи ма је при су
ство вао ве ли ки број вер ни ка, 
јер за мно ге је Бад њи дан 
је дин ствен са сво јом сим бо
ли ком ка да се сви за јед но 
ра ду је мо и оче ку је мо ро ђе ње 
Спа си те ља. Та ко је би ло и у 
Хра му Све тог про ро ка Или је 
у Ста рој Па зо ви, јер на све
ча ну ли тур ги ји за Бад њи дан 
до ла зе це ле по ро ди це, с 
об зи ром на то да је Бо жић 
по ро дич ни пра зник.  И ов де 
је по тра ди ци ји би ло упри ли
че но па ље ње бад ња ка, у 
чи јем је из но ше њу уче ство
вао  пред сед ник Оп шти не 
Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди
но вић.

У Но вој Па зо ви се са Цр кве 
Све те Пет ке на раз гла су 
чу ла ду хов на му зи ка, ко ја 
до при но си ла све ча ној ат мос
фе ри још пред  ли тур ги ју у 
ко јој  је уче сто во вао и цр кве
ни хор.  У овој су цр кви осве
ће ни бад ња ци по де ље ни пре 

Сва ке го ди не, уо чи Бо жи
ћа, ОО СНС Ру ма на Град
ском тр гу де ли Ру мља ни ма 
бад ња ке, жи то, али и слат
ки ше за нај мла ђе.

Та ко је би ло и уо чи овог 
Бо жи ћа, а део бад ња ка је 
су гра ђа ни ма по де ли ла и 
Алек сан дра Ћи рић. Она је 
по же ле ла свим вер ни ци ма 

да у ми ру , ра до сти и љу ба
ви про ве ду и Бад њи дан и  
нај ра до сни ји хри шћан ски 
пра зник Бо жић.

По де ље но је не кол ко сто
ти на бад ња ка ко ји су на ба
вље ни из На ци о нал ног пар
ка „Фру шка го ра“, као и 
по су ди це са ис кли ја лим 
жи том.

Рум ски на пред ња ци
по де ли ли бад ња ке

Рума

Огар
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бо го слу же ња, на кра ју ко јег 
је пред сед ник Оп шти не Ста
ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић 
уче ство вао у из но ше њу и 
па ље њу  бад ња ка ис пред 
цр кве.  Би ло је оку пље но 
мно го вер ни ка, ко ји ма је 
ве ли ку за до вољ ство при чи
нио ве ли ки ва тро мет, ко ји је 
осве тлио це ло не бо из над 
цр кве и дао пе чат пре ле пој 
бад њој ве че ри. 

У Врд ни ку, у Цр кви ро ђе ња 
Све тох Јо ва на Кр сти те ља су 
по ред ме шта на, па ље њу 
бад ња ка при су ство ва ли и 
број ни ту ри сти, као и Ми о
драг Бе бић, за ме ник пред
сед ни ка Оп шти не Ириг.

 – Но ва го ди на је пред 
на ма и са со бом до но си мно
го но вих иза зо ва и при ли ка. 
На дам се да ће мо је до че ка
ти са оп ти ми змом и же љом 
да се бо ри мо за сво је сно ве 
и ци ље ве. Же лим вам да 
овај пра знич ни пе ри од про
ве де те у ми ру и бла го ста њу, 
и да се ра ду је те свим ле пим 
тре ну ци ма ко је вам жи вот 
пру жа. Же лим вам да се осе
ћа те во ље но и да бу де те 

бла го сло ве ни у Но вој го ди ни, 
по ру чио је Ири жа ни ма пред
сед ник Оп шти не Ти хо мир 
Сто ја ко вић.

У при су ству ве ли ког бро ја 
гра ђа на, Бе о чин је уз тра ди
ци о нал но па ље ње бад ња ка, 
при го дан кул тур ноумет нич
ки про грам, ку ва но ви но и 
ва тро мет обе ле жио Бад ње 
ве че. Ве чер ње бо го слу же ње 
у Хра му Све тог Ва си ли ја 
слу жио је све ште ник Ми лош 
Ма ри ја нац, а про грам је био 
упот пу њен уче шћем деч јег 
цр кве ног хо ра „Све ти Ва си
ли је“ и фол клор ног ан сам бла 
КУД „Бри ле“. 

– По но сни смо на чи ње ни
цу да наш град сва ке го ди не 
оку пља све ве ћи број гра ђа
на на тра ди ци о нал ном обе
ле жа ва њу Бад ње ве че ри у 
ат мос фе ри ко ја оди ше за јед
ни штвом, са рад њом и ује ди
ње њем на ро да у ве ри! Са 
же љом да га про ве ду у ми ру 
и бла го ста њу, свим су гра ђа
ни ма же ли мо срећ но Бад ње 
ве че и пред сто је ћи Бо жић!, 
на во де у Оп шти ни Бе о чин. 

Е. М. Н.

У Ири гу су чла но ви Срп ске 
на пред не стран ке, по тра ди
ци ји по де ли ли бад ња ке 
жи те љи ма Ири га и Врд ни ка, 

уо чи Бад ње ве че ри.
Бад ња ци су, као и прет ход

них го ди на, до би је ни из На ци
о нал ног пар ка „Фру шка го ра“.

ОО СНС ИРИГ:
По де ље ни бад ња ци

Инђија Стара Пазова

Врдник

Беочин
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МАР ТИН ЧА НИ НЕ ГУ ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

Те ра ње Бо жи ћа
Те ра ње Бо жи ћа је оби чај ко ји се у про

шло сти прак ти ко вао то ком пра зни ка, па 
по сле ви ше го ди шње па у зе, већ не ко ли ко 
го ди на уна зад се по но во не гу је. Мно га 
се ла у Сре му га ор га ни зу ју, а 9. ја ну а ра, 
Мар тин ча ни су са го сти ма ко ји до ја ха ли 
из окол них се ла те ра ли Бо жић.

Мом ци и та зе оже ње ни му шар ци за ту 
при ли ку обу ку све ча на оде ла, ис те ра ју 
ко ње, укра ша ва ју их пе шки ри ма и пра
пор ци ма. Пе ва ју ћи ја шу кроз се ло и 
по се ћу ју ку ће у ко ји ма има де во ја ка за 
уда ју или од ла зе код род би не, ко ја их 
ча сти ко ла чи ма и пи ћем. Да нас се овај 
оби чај не гу је на ма ло дру га чи ји на чин, а 
опет из вор но под се ћа на про шлост. Са да 
по ред мла дих му шка ра ца ја шу и де ца, 
али и де вој ке, а не што ста ри ји љу би те
љи ко ња до ђу са за пре гом или ко чи јом. 

– Ово је вр ло ста ри оби чај ко ји се не гу
је у мно гим се ли ма, а на ро чи то у Вој во
ди ни и Шу ма ди ји. Кре ће се ра но ују тру, а 
за вр ша ва на ве че, ка да се ко ња ни ци вра
ћа ју ку ћа ма пе ва ју ћи „Ро жде ство“. Уче
сни ци то ком овог оби ча ја јед ни дру ги ма 
че сти та ју Бо жић, за тим ме шта ни ма 
по же ле род ну и бо га ту го ди ну, здра ву 
сто ку и на пре дак по ро ди це. Та мо где је 
отво ре на ка пи ја, сма тра се да су до бро
до шли и та мо свра ћа ју, ре кла је ди рек то
ри ца Аген ци је за ру рал ни раз вој Ду ши ца 
Па вло вић, ко ја је при су ство ва ла мар ти
нач ком те ра њу Бо жи ћа.

Ко ња ни ци су се оку пи ли нај пре у цен
тру се ла, а он да је по оби ча ју за до бро 
рас по ло же ње, сти гла је и му зи ка, али је 
та ман на вре ме ску ва но и ви но. Там бу
ра ши из се ла су пра ти ли ову ве се лу еки
пу, ко ја се пр во упу ти ла у „Цр кве ни шор“, 
ка ко га Мар тин ча ни зо ву, од но сно у Сав
ску ули цу. У цр кви по све ће ној Све том 

Ни ко ли, све ште ни ци су им да ли бла го
слов за ја ха ње. Пр ва отво ре на ка пи ја их 
је са че ка ла већ код по па, где су оки ће ни 
пе шки ри ма, а он да су на ста ви ли кроз 
Срем ску ули цу. До че ки ва ли су их ме шта
ни са осме хом, а они су пе ва ли и уно си
ли ра дост у њи хо ве до мо ве. Ме ђу уче
сни ци ма био је и Ђор ђе Ма риц ки, са да 
већ нај ста ри ји ме ђу љу би те љи ма ко ња.  

– Цео жи вот имам ко ње, ма, ја сам и 
ро ђен у шта ли! Ја хао сам још као мом
чић, а ево имам 70 го ди на. Ко би ла нам 
се и ождре би ла, та ко да ја те ко ње чу вам 
ра ди тра ди ци је, а не са мо јер је опет 
мо дер но. Ра ду је ме кад ви дим да мла ди 
у на шем се лу на ста вља ју тра ди ци ју, 
ре као је Ђор ђе.

Мар тин ци има ју и свој Клуб љу би те ља 

ко ња „Ка ни са“, ко ји има до бру са рад њу и 
са удру же њи ма из дру гих се ла, па се 
за то по се ћу ју и јед ни дру ги ма уве ли ча ва
ју сла вља. 

– Јед ни ка жу да је ово ви ја ње, дру ги 
ка жу да је то те ра ње или ис пра ћај Бо жи
ћа, али све се сво ди на исти оби чај, при
ли ком ко јег ми оби ла зи мо при ја те ље и 
ро ђа ке ко ји же ле да нас при ме, као 
ко ња ни ке. Не кад су ја ха ли мла ди, а са да 
ко год же ли. Ју че смо ја ха ли у Ку зми ну, 
не иде мо баш да ле ко, али ова три да на 
Бо жи ћа су нам удар на. У на шем се лу 
тре нут но има де се так гр ла, а ре ци мо до 
пре три го ди не ни јед но, ка зао нам је 
Са ва Шр бић. 

Алек сан дра Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

Ђор ђе Ма риц киДу ши ца Па вло вић

Те ра ње Бо жи ћа у Мар тин ци ма
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ПО ЧЕ ЛА ИЗ ГРАД ЊА ЛО ВАЧ КО – ТУ РИ СТИЧ КОГ ЦЕН ТРА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Бо љи усло ви за лов це
и раз вој лов ног ту ри зма

Лов ни ту ри зам је у екс пан зи ји, а ми мо ра мо ићи у ко рак с вре ме ном и по тре ба ма. 
По ред сме штај них ка па ци те та, ту ће би ти пре ме ште но ло вач ко удру же ње ко је тре нут
но ко ри сти про сто ри је код Спо мен гро бља, а њих ће мо пре тво ри ти у му зеј, из ја вио 
пред сед ник Скуп шти не гра да Вла ди мир Па вло вић

У то ку је пр ва фа за ра до
ва на из град њи Ло вач ко – 
ту ри стич ког цен тра у Срем
ској Ми тро ви ци, ко ја ће тра
ја ти 180 да на. Ра до ве је 
об и шао Вла ди мир Па вло
вић, пред сед ник Скуп шти не 
гра да Срем ска Ми тро ви ца 
29. де цем бра.

– Овај обје кат, би ће ви ше
на мен ски са сме штај ним 
ка па ци те ти ма, та ко да ће 
мо ћи да при ми лов це са 
ра зних стра на. Лов ци че сто 
до ла зе на Фру шку го ру и 
нео п ход но је да им обез бе
ди мо бо ље усло ве, ка да 
до ла зе у наш град. Лов ни 
ту ри зам је у екс пан зи ји, а ми 
мо ра мо ићи у ко рак с вре ме
ном и по тре ба ма. По ред 
сме штај них ка па ци те та, ту 
ће би ти пре ме ште но ло вач
ко удру же ње ко је тре нут но 
ко ри сти про сто ри је код Спо
мен гро бља, а њих ће мо 
пре тво ри ти у му зеј. То смо 
пла ни ра ли већ не ко ли ко 
го ди на уна зад, са да су се 
по ја ви ли усло ви за то. Лов
ци су нам ва жни као ор га ни
за ци ја ко ја оку пља нај ви ше 
љу ди, по сле фуд ба ла, пре
ма не ким ис тра жи ва њи ма, 
али су нам зна чај ни и у сми
слу очу ва ња жи вот не сре ди
не и би о ди вер зи те та. На 
про ле ће ће мо ор га ни зо ва ти 

јед ну за јед нич ку сад њу, 
на ја вио је Вла ди мир Па вло
вић.

Обје кат се гра ди у бли зи
ни Ло вач ког до ма у Фру шко
гор ској ули ци. За вр ше так 
ком плет них ра до ва се оче
ку је кра јем 2023. или по чет
ком 2024. го ди не.

– Но ви обје кат ће би ти 
ве о ма зна ча јан на шим лов
ци ма. Има ће мо ве ли ку са лу 

за са стан ке ло вач ког удру
же ња, али и тро феј ну со бу, у 
ко јој ће мо из ло жи ти тро фе је 
на ших ло ва ца. То ће би ти 
јед на вр ста му зе ја, ко је ће 
мо ћи да по се ћу ју ту ри сти, 
ка же Или ја Јо ва но вић, пред
сед ник Ло вач ког удру же ња 
„Срем – Ма чва“. 

Удру же ње не ма сво је про
сто ри је од 1976. го ди не, већ 
су би ли у за ку пље ном про
сто ру. Сред ства за из град њу 
ло вач ког цен тра из дво је на 
су из ло кал ног, по кра јин ског 
и ре пу блич ког бу џе та. Вред
ност пр ве фа зе ра до ва из но
си два де сет ми ли о на ди на
ра, а цео про је кат ко шта ће 
око пе де сет ми ли о на ди на
ра.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Вла ди мир Па вло вић Или ја Јо ва но вић

Из глед бу ду ћег ло вач ко – ту ри стич ког цен тра

Ло ка ци ја на ко јој
се гра ди обје кат
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ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ПЕ ТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

До ни ра ли па ке ти ће де ци
из угро же них по ро ди ца

Уче ни ци и на став ни ци Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“ у Срем ској Ми тро ви ци 
су то ком но во го ди шњих кон це ра та при
ку пи ли по кло не, од ко јих су на пра ви ли 
но во го ди шње па ке ти ће за де цу из угро
же них по ро ди ца. Три де се так па ке ти ћа је 
уру че но де ци са еви ден ци је Цен тра за 
со ци јал ни рад „Са ва“. 

– Иа ко се за на ше кон цер те до са да 

ни су на пла ћи ва ле ула зни це, осми сли ли 
смо да то ипак уме сто нов ца бу ду слат
ки ши, играч ке или књи ге за де цу. Од тих 
по кло на смо на пра ви ли па ке ти ће за ма
ли ша не из угро же них по ро ди ца. Гра ђа ни 
су се ода зва ли у ве ли ком бро ју и ве о ма 
смо за до вољ ни, из ја ви ла је Ива на Фе
ренц, на став ни ца ги та ре.

То ком сво јих пра знич них кон це ра та, 

про фе сор Еди Тајм је са сво јим уче ни
ци ма при ку пио сред ства за ле че ње јед не 
Ми тров чан ке.

– Ак ци је је ор га ни зо вао Уче нич ки пар
ла мент сред ње му зич ке шко ле и том 
при ли ком је са ку пље но око два де сет 
хи ља да ди на ра за ле че ње Ми тров чан ке 
Алек сан дре Ди мић. У име пар ла мен та, 
ди рек то ра и за по сле них у шко ли же ли
мо да по ро ди ци Ди мић уру чи мо при хо де 
ску пље не то ком кон цер та одр жа ног 26. 
де цем бра у Му зе ју Сре ма, ка зао је Тајм.

По моћ на ме ње на нај у гро же ни ји ма је 
пре да та Цен тру за со ци јал ни рад „Са ва“ 
30. де цем бра, уо чи до че ка Но ве го ди не. 

– Ни је пр ви пут да са ра ђу је мо са на шом 
му зич ком шко лом и до са да су у сво јим 
ре дов ним ак ци ја ма уче ство ва ли у до ни
ра њу по кло на и ве о ма смо им за хвал ни 
на тру ду и уче шћу у овој ак ци ју. На дам се 
да не ће би ти по след ња, да ће мо има ти и 
да ље вр ло до бру са рад њу као до са да, 
ре као је ди рек тор Бра ни слав Вук мир, ди
рек тор цен тра за со ци јал ни рад.

У па ко ва њу је уче ство ва ло три де сет и 
пет уче ни ка му зич ке шко ле.  А. Д.

Фо то: Б. Т.
Ива на Фе ренц, Бра ни слав Вук мир и Еди Тајм

НАЈ ВЕ ЋА ДО НА ЦИ ЈА ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Сти же но ви ЦТ ске нер
Оп шта бол ни ца у Срем ској 

Ми тро ви ци до би ја са вре ме ни 
ЦТ ске нер, за хва љу ју ћи до на
ци ји Бе о чин ске фа бри ке 
це мен та „Ла фарж“ и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Тим 
по во дом су 29. де цем бра у 
Град ској ку ћи, уго вор о до на
ци ји пот пи са ли гра до на чел ни
ца Све тла на Ми ло ва но вић у 
име Гра да, Ди ми три је Кње ги
њић у име „Ла фар жа“ и прим. 
др Дра ган Ма ло ба бић у име 
Оп ште бол ни це.

– Ово је до са да нај вред ни ји 
део опре ме ко ји ће Оп шта 
бол ни ца по се до ва ти. То је 
са вре ме ни уре ђај ко ји ће омо
гу ћи ти пре ци зну и бр зу ди јаг
но сти ку у ста њи ма ко ја су 
по сле ди ца бо ле сти или по вре
да. За хва љу ју ћи дру штве ној 
од го вор но сти ком па ни је 
„Ла фарж“, ово је нај ве ћа по је
ди нач на до на ци ја у исто ри ји 
на ше здрав стве не уста но ве, а 
зна мо да је она ду га ско ро 200 
го ди на. На дам се да ће мо га у 
пр вој по ло ви ни 2023. го ди не 
пу сти ти у рад, ре као је в.д. 
ди рек то ра бол ни це прим. др 
Дра ган Ма ло ба бић.

Вред ност но вог ске не ра је 
210.000 евра, а Град Срем ска 
Ми тро ви ца по мо гао је са пет 

ми ли о на ди на ра. 
– Као од го вор на ло кал на 

са мо у пра ва по др жа ли смо ову 
ини ци ја ти ву, као што увек 
по др жа ва мо све што се од но
си на на ше здрав стве ни 
си стем, без об зи ра да ли је у 
пи та њу Оп шта бол ни ца, Дом 
здра вља, За вод за јав но здра
вље или Апо те ка, све сни смо 
зна ча ја свих ових уста но ва. 
Та ко ђе смо све сни и зна ча ја 
ове до на ци је за на ше гра ђа
не, то је ске нер ко ји ће мо ћи 
да ко ри сте сви гра ђа ни Сре
ма, по што је на ша бол ни ца 

ре ги о нал на. За хва ли ла бих се 
и у име свих гра ђа на на овој 
за и ста ве ли ко ду шној до на ци
ји, ре кла је гра до на чел ни ца 
Све тла на Ми ло ва но вић.

–Ди рек тор ком па ни је 
„Ла фарж“ је из ра зио за до вољ
ство што фа бри ка мо же на 
овај на чин да по мог не, под се
ћа ју ћи на ду го го ди шњу, успе
шну са рад њу.

– Же ља нам је да се ске нер 
што ма ње ко ри сти, од но сно 
да љу ди бу ду здра ви ји, а кад 
за тре ба, он да и да по слу жи 
сво јој на ме ни на нај бо љи 

мо гу ћи на чин. Ове го ди не смо 
ура ди ли пут из ме ђу Му та ља и 
Бе ше но ва, а за вр шен је и пут 
у чи јој об но ви је уче ство ва ла 
и По кра јин ска вла да, на де о
ни ци од Му та ља до Бе о чи на. 
Мо жда је до шло и вре ме да 
раз мо три мо ре ше ње око град
ске де по ни је, но во сад ске и 
ми тро вач ке и да део тог ма те
ри ја ла бу де збри нут трај но у 
бе о чин ској фа бри ци це мен та 
кроз про цес коин се не ра ци је, 
за шта ми има мо све по треб
не до зво ле и опре му, по ру чио 
је Кње ги њић. А. Дра жић

Пот пи си ва ње уго во ра о до на ци ји
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ПРИМ. ДР ДРА ГАН МА ЛО БА БИЋ, В. Д. ДИ РЕК ТО РА ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Го ди на ка дров ских по ја ча ња 
и за на вља ња опре ме

До са да се ни је до го ди ло да у јед ном да ну до би је мо 18 ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји, 
ре као је прим. др Дра ган Ма ло ба бић

Иа ко је ко ро на –ви рус по пу стио и до не
кле нас вра тио нор мал ном жи во ту, у 
здрав стве ним уста но ва ма и да ље су на 
сна зи про ти ве пи де миј ске ме ре, с об зи
ром на то да ви рус ни је иш че зао. У 
Оп штој бол ни ци у Срем ској Ми тро ви ци 
из тог раз ло га и да ље ни су до зво ље не 
по се те, а но ше ње ма ске оба ве зно је и за 
па ци јен те и за за по сле не. Ве ли ки део 
ме ди цин ских сна га је го то во три го ди не 
био усме рен на па ци јен те обо ле ле од 
ко ви да, али 2022. го ди на је ипак би ла 
успе шна за бол ни цу ко ја ле чи Срем це. 
Пре ма ре чи ма ру ко вод ства, прошлу 
го ди ну обе ле жи ло је ка дров ско по ја ча
ње, али и до са да мо жда и нај ве ће за на
вља ње опре ме.

– Прошле го ди не смо до де ли ли 21 
спе ци ја ли за ци ју, од то га три у април ском 
и 18 у ок то бар ском ро ку. До са да се ни је 
до го ди ло да у јед ном да ну до би је мо 18 
ле ка ра на спе ци ја ли за ци ју. То су сту ден
ти ко ји су има ли ви со ке про се ке оце на. 
Бол ни ца са за ме на ма за док тор ке на 
по ро диљ ском од су ству има око 200 
ле ка ра, а у овом тре нут ку 53 ле ка ра је на 
спе ци ја ли за ци ји. Ова уста но ва ти ме 
чи ни ве ли ки на пор, да би смо обез бе ди ли 
се би бу дућ ност. Ле ка ри ко ји од ла зе у 
пен зи ју, мо ра ју на вре ме до би ти сво је 
за ме не, об у че не за рад са па ци јен ти ма и 
опре мом. Ми ни стар ство здра вља и 
По кра јин ски се кре та ри јат за здрав ство 
су пре по зна ли на ше по тре бе за рад ни
ци ма оста лих стру ка, та ко да има мо и 
ве ли ки број за по сле них ме ди цин ских 
се ста ра и тех нич ког осо бља. На да мо се 
да ће се то на ста ви ти и у 2023. го ди ни. 
На ше ме ди цин ске се стре има ју за вр ше
не ви ше шко ле, пе ти сте пен обра зо ва ња 
и че тво ро го ди шње фа кул те те. 

Оче ку је мо и 200. го ди шњи цу ра да 
на ше бол ни це и на дам се да ће мо то 
мо ћи да обе ле жи мо на пра ви на чин и да 
не ће би ти епи де ми о ло шких раз ло га ко ји 
би нас у то ме мо гли спре чи ти, ре као је 
прим. др Дра ган Ма ло ба бић.

У свим оде ље њи ма Оп ште бол ни це је 
у прет ход ном пе ри о ду обез бе ђе на но ва 
опре ма, уз по моћ до на то ра, ло кал не 
са мо у пра ве, По кра јин ског се кре та ри ја та 
за здрав ство и Ми ни стар ства здра вља. 

– Кре ну ће мо од слу жби ко је су због 
ко ро на –ви ру са би ле нај оп те ре ће ни је. У 
оде ље њу ин тен зив не не ге са ре а ни ма
ци јом има мо шест ане сте зи о ло га на спе
ци ја ли за ци ји, а у свим са ла ма су нам 
апа ра ти за ане сте зи ју но ви, као и ре спи
ра то ри. За ме ни ли смо си стем за раз вод 
ме ди цин ских га со ва, ко ји има ве ће 
ре зер во а ре и ве ћи преч ник це ви, да би 
мо гао да од го во ри по ја ча ном про то ку 
ки се о ни ка. Ин тен зив на не га је до би ла 

са вре ме ни мо ни то ринг си стем, а слу жба 
ор то пе ди је је до би ла са вре мен апа рат 
за сли ка ње ко сти ју у то ку опе ра ци је и 
мо тор не си сте ме ко ји по ма жу при ли ком 
угра ђи ва ња про те за. У свим слу жба ма је 
за но вљен ве ли ки број ду ше ка и по сте
љи не, као и хи рур шке уни фор ме. У пр вој 
по ло ви ни 2023. го ди не оче ку је мо да у 
са рад њи са Ка зне но по прав ним за во дом 
Срем ска Ми тро ви ца опре ми мо за по сле
не са бе лим уни фор ма ма, из ја вио је наш 
са го вор ник.

Слу жба за ренд ген ди јаг но сти ку има 
ве ли ки број љу ди на спе ци ја ли за ци ји,  
али и ли ца ко ја су на бо ло ва њу, те су 
по при лич но оп те ре ће ни, јер се у овом 
тре нут ку у Сре му у до мо ви ма здра вља 
вр ши за ме на ренд ген ских апа ра та, та ко 
да ве ли ки број па ци је на та због то га 
до ла зи у Оп шту бол ни цу. У то ку 2022. 
го ди не су на ба вље на два ул тра звуч на 
апа ра та. За ме њен је фик сни ренд ген и 
до би је на су још три по крет на. Но ви је и 
ске нер са 64 слај са, а оче ку је се још 
је дан сли чан, ко ји би за ме нио ста ри. 

– У слу жби за ги не ко ло ги ју и аку шер
ство смо до би ли са вре ме не по ро ђај не 
сто ло ве, је дан ул тра звуч ни апа рат, ла па
ра скоп ски стуб и елек тро нож. На по сто
је ћи га стро ен те ро ло шки стуб, ко ји слу жи 
за пре глед же лу ца и де бе лог цре ва смо 

до би ли још два ен до скоп ска уре ђа ја, па 
је та ко скра ће но вре ме из ме ђу те две 
ин тер вен ци је. Сред стви ма По кра јин ског 
се кре та ри ја та за здрав ство смо за ме ни
ли ко тлар ни цу, а сред стви ма Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и ку хи њу. Ком плет
но је за ме ње на ла бо ра то риј ска опре ма, 
а ис та као бих да ми има мо је дан од 

Дра ган Ма ло ба бић

Из глед но ве бол ни це
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пр вих урин ских ана ли за то ра у Ср би ји. Уз 
ве ли ко ан га жо ва ње удру же ња ди ја ли
зних бо ле сни ка, ко ји су кон ку ри са ли код 
не мач ке Ам ба са де за до дат ну опре му, и 
на том оде ље њу је на ба вље на опре ма. 
До би ли смо и два во зи ла, ком би од гра
да за пре воз рад ни ка на еду ка ци је и пут
нич ко во зи ло. На да мо се да ће мо до би ти 
и јед но са ни тет ско во зи ло. У то ку је 
на бав ка ги не ко ло шких сто ли ца за ам бу
лан ту и опре ме за оч но оде ље ње, а у 
апо те ци ће би ти за ме ње на ко мо ра за 
рас тва ра ње ци то ста ти ка, ка же др Ма ло
ба бић. 

Је дан од нај ва жни јих, ве ли ких про је ка
та за 2023. го ди ну у Срем ској Ми тро ви ци 
је из град ња но ве бол ни це. Ве ћа ква дра
ту ра ће зах те ва ти и ве ћи број по моћ них 
рад ни ка, с об зи ром на то да је пла ни ра
на из град ња но вих 17.000 ква драт них 
ме та ра бол нич ког ком плек са. То ће са 
тре нут ним про сто ром чи ни ти укуп но око 
40.000 ква драт них ме та ра. На ме сту ста
ре ме ди цин ске шко ле пред ви ђе на је 
из град ња ин тер ни стич ког бло ка. 

– На том ме сту ће се на ла зи ти са вре
мен обје кат у ком ће би ти об је ди ње на 
ин тен зив на не га ин тер ног и не у ро ло шког 
оде ље ња, од но сно ин тен зив на не га за 

ин фаркт мо зга и ср ца. Јед на еки па ле ка
ра ће мо ћи да пра ти ту срод ну па то ло ги
ју, јер па ци јент ко ји има ин фаркт ср ца 
или мо зга, у сво јој исто ри ји бо ле сти има 
и по ви шен крв ни при ти сак и ше ћер... Ту 
ће се од ви ја ти мул ти ди сци пли нар но пра
ће ње та квих па ци је на та. У истом објек ту 
ће се на ла зи ти ин фек тив но оде ље ње, 
оде ље ња ди ја ли зе и пси хи ја три је. Сва 
та нео пе ра тив на оде ље ња, уз је дан део 
ди јаг но стич ких ме то да, би ће по ве за на у 
јед ном бло ку. Деч је оде ље ње ће се по 
пр ви пут на ћи на истом ме сту где и по ро
ди ли ште. Пе ди ја три ви ше не ће мо ра ти 
да пре ла зе бол нич ки круг, да би ра ди ли 
на ова два оде ље ња. По ро ђај на са ла и 
са ла за цар ски рез би ће из ме ште не у 
до гра ђе но кри ло згра де, та ко да ће те 
про сто ри је би ти у но вом про сто ру. Пан
си он ски део ће би ти пре тво рен у јед но
кре вет не и дво кре вет не со бе, од ко јих ће 
сва ка има ти ку па ти ло, за кљу чио је др 
Дра ган Ма ло ба бић.

Ста ри обје кат бол ни це ко ји се бли жи 
две сто том ро ђен да ну, на кон из град ње 
но вог де ла, ко ри сти ће се за ар хи ву, 
ад ми ни стра ци ју, еду ка ци је, ла бо ра то ри
је и ам бу лан те.

Алек сан дра Дра жић

За но вље на опре ма на свим оде ље њи ма

ЈКП „ВО ДО ВОД“

За шти ти те
во до ме ре
од смр за ва ња

Из Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Во до вод“ под се ћа ју да и и ове зи ме 
мо же да до ђе до смр за ва ња и оште
ће ња во до ме ра, али и уну тра шњих 
во до вод них ин ста ла ци ја, уко ли ко ни је 
обез бе ђе на аде кват на за шти та. Сто
га, по треб но је то плот но изо ло ва ти 
мер не уре ђа је. Пре по ру ка је да се то 
учи ни по ста вља њем тер мо и зо ла ци о
ног ма те ри ја ла пре ко во до ме ра, као 
што су сти ро пор, да ске, ста кле на 
ву на или сла ма.Та ко ђе, и по клоп ци на 

во до вод ним шах то ви ма тре ба да бу ду 
до бро за тво ре ни и да се не отва ра ју 
на ни ским тем пе ра ту ра ма ка ко не би 
до шло до смр за ва ња во до ме ра и 
во де у це ви ма. Тре ба по ве сти ра чу на 
и о во до вод ној ин ста ла ци ји и пре вен
тив но из вр ши ти то плот ну изо ла ци ју 
це ви у про сто ри ја ма ко је се ма ње или 
уоп ште не гре ју.

Дво ри шне че сме би тре ба ло ис кљу
чи ти, а дво ри шне во до вод не ин ста ла
ци је ис пра зни ти или пре вен тив но и 
бла го вре ме но за шти ти ти. У објек ти ма 
у ко ји ма не ма по тро шње во де то ком 
зи ме пре по ру чу је се за тва ра ње до то
ка во де и ис пу шта ње во де из ин ста ла
ци ја, ка ко не би до шло до смр за ва ња 
и пу ца ња мер ног ин стру мен та и це ви.

Уко ли ко се пре ду зму све нео п ход не 
ме ре ко ри сни ци ће из бе ћи пре ки де 
во до снаб де ва ња у објек ти ма, ко је 
на ста ју услед смр за ва ња це ви и 
оште ће ња во до ме ра, као и тро шко ве 
њи хо ве са на ци је. Пре ма град ској 
од лу ци о во до во ду, ко ри сни ци су 
ду жни да во де ра чу на о уну тра шњим 
во до вод ним ин ста ла ци ја ма (од во до
ме ра ка објек ту и у са мом објек ту) и 
да спре че њи хо во оште ће ње.Уко ли ко 
до ђе до ха ва ри је на њи ма, тро шко ве 
са на ци је сно се ко ри сни ци.



12 11. JANUAR 2023.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Бу џет за 2023. го ди ну ско ро 
пет ми ли јар ди ди на ра

Ин ђиј ски од бор ни ци на по
след њој сед ни ци Скуп шти не 
оп шти не одр жа ној у пе так, 30. 
де цем бра 2022. го ди не усво
ји ли су од лу ку о бу џе ту оп
шти не Ин ђи ја за 2023. го ди ну. 
Ка ко је ис та као пред сед ник 
Оп шти не Вла ди мир Гак,  ло
кал на ка са про јек то ва на је на 
не што ви ше од 4,88 ми ли јар
де ди на ра. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, чак тре ћи на бу џе та 
за 2023. го ди ну би ће утро ше
на на со ци јал ну и деч ју за шти
ту, здрав ство, пред школ ско, 
основ но и сред ње обра зо ва
ње и спорт.

– Ка да са бе ре мо со ци јал
ну и деч ју за шти ту, сред ства 
пред ви ђе на за здрав ство, 
обра зо ва ње и спорт из но се 
30,53 од сто од укуп ног бу џе та 
за 2023. го ди ну, што је око ми
ли јар ду и 260 ми ли о на ди на
ра ис та као је Гак.

Он је до дао да ће, из ме ђу 
оста лог, за здрав стве ну за
шти ту би ти из дво је но укуп но 
131 ми ли о на ди на ра, за кул
ту ру  203 ми ли о на, за спорт 
230 ми ли о на ди на ра из ло
кал ног бу џе та. 

– Сма трам да то нај бо ље 
илу стру је у ком прав цу иде 
бу џет, ка ко је кре и ран и ко ли
ко нам је зна чај но да одр жи
мо ни во да ва ња за здрав ство, 
обра зо ва ње, кул ту ру, спорт 
и со ци јал ну за шти ту. Та ко ђе, 
ка ко сам ра ни је и на ја вио, од 
1. ја ну а ра бо ра вак у вр ти ћи ма 
за сву де цу у оп шти ни Ин ђи ја 

је бес пла тан, што је јед на од 
ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке 
и на чи на да се по мог не по ро
ди ца ма ре као је пред сед ник 
оп шти не Ин ђи ја на по след њој 
сед ни ци СО одр жа ној у 2022. 
го ди ни.

Оп шти на Ин ђи ја на ста
вља и са ула га њи ма у пут ну 
ин фра струк ту ру у 2023. го
ди ни. По ред са о бра ћај ни ца 
ко је ће би ти ре кон стру и са не, 
пред сед ник оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак на ја вио је и ас
фал ти ра ње пре о ста лих кра
ко ва ули ца ко је ни су ура ђе не 
у то ку ре а ли за ци је про јек та 
ас фал ти ра ња свих не ас фал
ти ра них ули ца ко ји је ре а ли
зо ван у прет ход не две го ди
не. Та ко ђе, Гак је ис та као да 
је оп шти на до би ла од Вла де 
Ср би је 60 ми ли о на ди на ра за 

про је кат „Ин ђи ја смарт си ти“ у 
окви ру ко јег ће у овом срем
ском гра ду, из ме ђу оста лог, 
би ти по ста вљен ви део над
зор у ци љу ве ће без бед но сти 
свих уче сни ка у са о бра ћа ју. 

Го во ре ћи о ка пи тал ним ин
ве сти ци ји ма, чи ја је ре а ли за
ци ја пред ви ђе на у 2023. го ди
ни, Гак је још јед ном ис та као 
да су то про јек ти ко ји се од
но се на за вр ше так ра до ва на 
но вој спорт ској ха ли у Ин ђи ји, 
по че так ра до ва на из град њи 
спорт ске ха ле у Бе шки, из
град њу тр га у цен тру гра да 
као и из град ња но ве град ске 
пи ја це.

– Ха лу смо на сле ди ли, као 
и ду го ве али смо, та ко ђе, као 
од го вор ни до ма ћи ни, обез бе
ди ли сред ства да се тај обје
кат ко нач но за вр ши до кра ја 

2023. го ди не и ста ви у функ
ци ју ис ти че Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи
ја је до дао да су у то ку ра до ви 
на по ста вља њу ан ти фил тра
ци о не за ве се и пре о ста ли ра
до ви уну тар објек та.

– Уско ро ће кре ну ти ра до
ви на по ста вља њу те ме ља за 
бу ду ћу спорт ску ха лу у Бе шки, 
што пред ста вља пр ву фа зу 
пред ви ђе них ра до ва. Мо гу да 
по твр дим да ће до кра ја сле
де ће го ди не обје кат би ти „под 
кро вом“ а сре ди ном 2024. го
ди не би ће ста вљен у функ ци
ју ис та као је Гак.

На  сед ни ци Скуп шти не 
оп шти не Ин ђи ја усво је ни су 
и Про гра ми по сло ва ња свих 
јав них пред у зе ћа и уста но ва 
за 2023. го ди ну. 

М. Ђ.

Сед ни ца СО Ин ђи ја

ИН ЂИ ЈА

Пр ви „Бо жић ни фе сти вал“
У пе ри о ду од 2. до 5. ја ну а ра у цен тру Ин ђи је 

одр жан је пр ви „Бо жић ни фе сти вал“. Пр ва ма ни фе
ста ци ја у но вој, 2023. го ди ни, об у хва ти ла је  га стро
ном ску по ну ду ло кал них про из во ђа ча и му зич ки 
про грам ло кал них бен до ва. У окви ру за бав ног де ла 
про гра ма „Бо жић ног фе сти ва ла“ на сту пи ли су там
бу ра шки ор ке стар „Си нов ци“, ло кал ни бен до ви 
„Ка вер си“ и „Ста ре ку ке“, а по след ње ве че ри,  5. 
ја ну а ра, на сту пио је DJ Mis hkins.

Ка ко је ис та као пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла
ди мир Гак, „Бо жић ни фе сти вал“ ор га ни зо ва на је 
ка ко би, пре све га, афир ми са ла оп шти ну и ње ну 
ло кал ну при вред но – ту ри стич ку по ну ду.

– „Бо жић ни фе сти вал“ пре ра шће у тра ди ци о нал
ну ма ни фе ста ци ју, јер се по ка за ло да је та кав вид 
за ба ве и дру же ња по тре бан гра ђа ни ма, али и про
из во ђа чи ма у овом пе ри о ду, из ме ђу Но ве го ди не и 
Бо жи ћа ис та као је  пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак.

М. Ђ.
Пр ви „Бо жић ни фе сти вал“ у Ин ђи ји
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Но во го ди шњи „Уку си Вој во ди не“
Ви ше од 30 ку ва ра узе ло је уче шће у 

га стро ном ској ма ни фе ста ци ји „Уку си Вој во ди
не“, ко ја је одр жа на од 28. до 30. де цем бра 
2022. го ди не у пе шач кој зо ни Ин ђи је. И овог 
пу та на пла тоу код По ште, али то ком три 
да на ма ни фе ста ци је, при пре ма ни су нај у ку
сни ји вој во ђан ски спе ци ја ли те ти: од шкем би
ћа у саф ту, сар ме, на су во те ста са кром пи ром 
до по сних је ла и слат ки ша. 

Ма ни фе ста ци ју су отво ри ли ди рек тор Ту ри
стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја Ми лан 
Бо го је вић као и Са ра Ба ла бан, порт па рол 
фе сти ва ла „Уку си Вој во ди не“.

– Ма ни фе ста ци ју смо пр ви пут из Но вог 
Са да у Ин ђи ју „из ме сти ли“ у ок то бру и та да 
смо схва ти ли да је би ла ве о ма успе шна, због 

че га смо се од лу чи ли да ор га ни зу је мо још 
јед не, али но во го ди шње „Уку се Вој во ди не“ у 
овом срем ском гра ду ис та кла је Са ра Ба ла
бан, порт па рол фе сти ва ла.

Она је до да ла да је ово при ли ка да до ма
ћи це ку пе и све што им, евен ту ал но, не до ста
је за но во го ди шњу тр пе зу.

– Ко ли ко мо гу да ви дим, са ужит ком се 
де гу сти ра ју вој во ђан ски спе ци ја ли те ти. Мо гу 
ре ћи да је и ова ма ни фе ста ци ја успе шно ре а
ли зо ва на ис та кла је Ба ла бан.

Ми лан Бо го је вић, ди рек тор Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја, та ко ђе је ис та
као да је за до во љан од зи вом из ла га ча и број
них ку ва ра ко ји су при пре ма ли хра ну у цен тру 
гра да.

– Ве ли ка нам је част што је у на шем гра ду 
одр жа на по дру ги пут ма ни фе ста ци ја „Уку си 
Вој во ди не“ ко ја је са да пра ви, вој во ђан ски 
бренд  ис та као је Бо го је вић и до дао да је у 
окви ру ма ни фе ста ци је, у скла ду са но во го ди
шњом ат мос фе ром, ор га ни зо ван и аде ква тан 
про грам за нај мла ђе ко ји су мо гли бес плат но 
да се во зе у ко чи ја ма али да ужи ва ју и у 
ма ђи о ни чар ским пред ста ва ма.

Но во го ди шње „Уку се Вој во ди не“ уве ли чао 
је по зна ти га стро ном ски струч њак Са ша 
Ми шић ко ји је, овог пу та, спре мао вој во ђан
ски и ма ђар ски спе ци ја ли тет лан гош. М.Ђ.

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА У ГА ЛЕ РИ ЈИ „АДЛИ ГАТ“

Лепота је у оку посматрача
У Га ле ри ји „Адли гат“ у 

Ин ђи ји у то ку је из ло жба 
фо то гра фи ја под на зи вом 
„Сег мен ти цр но бе лих ми сли” 
ау то ра Бра ни сла ва Ма ми ћа 
из Но вог Са да. Из ло жбу су у 
че твр так, 29. де цем бра 2022. 
го ди не све ча но отво ри ли  
шеф Ка би не та пред сед ни ка 
оп шти не Ин ђи ја Не ма ња 
Ми ло је вић, ди рек тор Ту ри
стич ке ор га ни за ци је оп шти не 
Ин ђи ја Ми лан Бо го је вић, као 
и ау тор из ло жбе Бра ни слав 
Ма мић. 

Во де ћи при сут не кроз при
чу сво јих фо то гра фи ја, Ма мић 
је ис та као да се ин ђиј ског 
пу бли ци пред ста вља ни зом 
ин ти ми стич ких пред ста ва на 
ко ји ма мо гу да се иш чи та ју 
по во ди за кон тем пла ци ју, 
ре флек си је и ужи ва ње. 

– Има тре ну та ка ко је сам 
бе ле жио пу ту ју ћи по све ту и 
пра ве ћи не ке ре пор та же. 
По ста вљао сам их на дру
штве ним мре жа ма и тре ба ло 
је вре ме на да се од ва жим и 
ис ко ра чим у овом прав цу. Као 
ау тор го во рио сам о сво јим 
емо ци ја ма. Оне су са да ов де, 
ого ље не и то сам ја. И чи ни 
ми се, ка да вас све ви дим, да 
сам ус пео ис та као је Ма мић 
на отва ра њу из ло жбе у Га ле
ри ји „Адли гат“.

Ми лан Бо го је вић, ди рек тор 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Ин ђи ја, за хва лио се 
при сут ни ма и ау то ру фо то гра
фи ја чи ја из ло жба за тва ра 
ста ру али ујед но, отва ра и 
но ву из ло жбе ну го ди ну у 
Га ле ри ји „Адли гат“.

Ле по та је у оку по сма тра ча 
и нај бит ни је је, да сва ко од 
нас у овим фо то гра фи ја ма 
ви ди не ку вр сту ле по те. Мно
го Вам хва ла, го спо ди не 
Ма ми ћу, што сте по сле Но вог 
Са да од лу чи ли да из ла же те у 
Ин ђи ји, и на дам се да ће у 

на ред не три не де ље што 
ве ћи број на ших су гра ђа на 
ви де ти из ло жбу фо то гра фи ја, 

пр ву та квог ти па од ка да је 
отво ре на га ле ри ја  ис та као је 
Бо го је вић. М.Ђ.

Отва ра ње из ло жбе

Уре ђе ње
атар ских пу те ва 

У са рад њи са По кра јин ским 
се кре та ри ја том за по љо при вре
ду, во до при вре ду и шу мар ство, 
Оп шти на Ин ђи ја је у то ку 2022. 
го ди не уре ди ла укуп но 4,5 ки ло
ме та ра атар ских пу те ва. Ка ко је 
ис та као пред сед ник Оп шти не 
Вла ди мир Гак, ре сор ни по кра
јин ски се кре та ри јат обез бе дио је 
ви ше од 40 ми ли о на ди на ра за 
те на ме не, а исту су му из дво ји ла 
је из бу џе та и Оп шти на Ин ђи ја.  
Уре ђе ни су ата р ски пу те ви на 
ло ка ци ја ма у Ма ра ди ку, Љу ко ву, 
Ин ђи ји, Бе шки и Kрчедину.

– Ка да го во ри мо о по др шци 
по љо при вред ној про из вод њи, ту 
убра јам и одр жа ва ње атар ских 
пу те ва ко ји су од ве ли ког зна ча ја 
за на ше по љо при вред ни ке. 
Во ди мо ра чу на да бу ду уре ђе ни 
на свет ском ни воу. Ка ко се ра де 
у Не мач кој, та ко се ра де атар ски 
пу те ви и у Ин ђи ји. На ста ви ће мо 
да ула же мо и у овај део ка ко и у 
све дру ге сег мен те функ ци о ни
са ња на ше по љо при вре де  
ис та као је Гак.

М. Ђ.
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ИЗ ЛЕ ТИ ШТЕ БОР КО ВАЦ

Ура ђе на трим ста за
У про те клој го ди ни за по че ти су ра до ви 

ко ји на ја вљу ју ве ли ке про ме не у из гле
ду рум ског из ле ти шта Бор ко вац у ци љу 
ње го ве про мо ци је као до бре ту ри стич ке 
де сти на ци је. Та ко је за са ђе но око 1.000 
но вих ста ба ла, а ових да на се при во де 
кра ју и ра до ви на из град њи но ве трим 
ста зе чи ја је ду жи на пре ко 800 ме та ра.

Пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић је 5. ја ну а ра би ла у Бор ков цу и 
об и шла ра до ве на трим ста зи, али и про
стор ста рог ба зе на где се пла ни ра из
град ња спорт ских те ре на.

 – Ра до ви на трим ста зи су за вр ше ни, 
а уз трим ста зу  су  по ста вље не и спра ве 
за ве жба ње. Оне ко је су ра ни је по сто ја ле 
или су про па ле или су уни ште не. Био је 
при ме тан је дан ви ше де це ниј ски не мар,  

за то смо ре ши ли  да уре ди мо ово оми
ље но из ле ти ште Ру мља на, да бу де по
год но за од мор и ре кре а ци ју, ка ко на ших 
су гра ђа на та ко и свих ко ји до ла зе у наш 
град, ис та кла је пред сед ни ца Ћи рић.

Она је об и шла и ме сто где је ра ни је 
по сто јао ста ри ба зен, а на ко јем су за по
че ли ра до ви на уре ђе њу про сто ра и из
град њу спорт ских те ре на.

Про стор око са мог ста рог ба зе на ће 
би ти ас фал ти ран, а би ће из гра ђе ни те
ре ни ко ји ће се ко ри сти ти за ко шар ку, ру
ко мет, од бој ку, ма ли фуд бал и те нис. 

Та ко ђе, пла ни ра на је и те ре та на на 
отво ре ном, као и мо би ли јар за де цу. 
Про стор ће би ти и осве тљен, та ко да ће 
мо ћи да се ко ри сти и у ве чер њим са ти
ма. С. Џ.

ДО ЧЕК ПРА ВО СЛАВ НЕ НО ВЕ ГО ДИ НЕ

До чек уз Не ду Укра ден 
и „Вре ло“

Пра во слав ну Но ву го ди ну Ру мља ни 
ће на Град ском тр гу до че ка ти са јед ном 
од нај по зна ти јих пе ва чи ца за бав не и поп 
му зи ке Не дом Укра ден, а пре ње ног кон
цер та ко ји по чи ње у 22 ча са и 30 ми ну та, 
и са по зна том рум ском ет но гру пом „Вре
ло“ ко ји на сту па ју од 21 сат. У Град ској 
ку ћи је тим по во дом 5. ја ну а ра одр жа на 
кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој је на
ша по зна та пе ва чи ца из ра зи ла за до вољ
ство што ће у но ћи ка да се до че ку је пра
во слав на Но ва го ди на би ти са рум ском 
пу бли ком. 

– Тру ди ла сам се као пе вач и чо век не 
са мо да бу дем до стој на пу бли ке, ти ра жа 
и сла ве ко ју сам сте кла још се дам де се
тих го ди на, да не жи вим са мо од ста ре 
сла ве, не го да се ко ли ко мо гу укр цам на 
тај воз ра зних му зич ких про ме на, јер му
зи ка је као и жи вот, кул ту ра и је зик не што 
што се ме ња. Тру ди ла сам се да и но вој 
ге не ра ци ји бу дем за ни мљи ва, а опет мо
ја сла ва је уте ме ље на на нај леп шим пе
сма ма сјај них ау то ра са ко ји ма сам има
ла сре ћу да са ра ђу јем као што су Ђор ђе 

Нов ко вић, Рај ко Дуј мић, Ар сен Де дић, 
Ке мал Мон те но, Кор не ли је Ко вач, Ма ри
на Ту ца ко вић... За то оче ку јем за на ступ 
у Ру ми мно го љу ди раз ли чи тих ге не ра
ци ја. Имам  ја ко до бру во љу, би ће до бар 
про вод, би ће игре, би ће пе сме, ори ће се 
Ру ма, ре кла је Не да Укра ден, ко ја је кроз 
је дан ср да чан раз го вор би ла вољ на да 
од го ва ра на сва но ви нар ска пи та ња. 

Она је  до да ла да ће са њом на би ни 
би ти и ње ни му зи ча ри из Шап ца, а да  је 
реч о вр хун ском „Ме га микс бен ду“.

На та ша Ло врић из „Вре ла“  је ре кла да 
ће се тру ди ти да на пра ве до бру ат мос
фе ру и шти мунг. 

–  Ве ли ка је част на сту па ти на свом те
ре ну, пред сво јом пу бли ком, не ка ко је то 
на ма по нос да у свом гра ду на сту пи мо и 
же ли мо да бу де те по но сни на нас, ис та
кла је На та ша.

Пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић је по зва ла све Ру мља не, али и 
љу де и су сед них оп шти на да до ђу на до
чек срп ске Но ве го ди не и ужи ва ју у вр
хун ском му зич ком спек та клу. С. Џ.

Кон фе рен ци ја у Град ској ку ћи

ЦР ВЕ НИ КРСТ РУ МА

Пр ва ак ци ја
да ва ла штва кр ви

Пр ва ак ци ја до бро вољ ног да ва ња 
кр ви у Ру ми у но вој го ди ни одр жа на је 
4. ја ну а ра у Кул тур ном цен тру, у ор га
ни за ци ји Цр ве ног кр ста Ру ма и За во да 
за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не. И 
по ред чи ње ни це да је одр жа на из ме ђу 
но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка, 
ху ма ност рум ских да ва ла ца кр ви ни је 
за ка за ла.

Од при ја вље них 78 да ва ла ца, крв је 
да ло њих 74, а ме ђу њи ма је би ло тро
је ко ји су по пр ви пут да ли крв. 

– За до вољ ни смо бро јем при ја вље
них, а за сту пље не су и све крв не гру
пе, чак и АБ не га тив не има до ста, ко ја 
је ина че и нај ре ђа крв на гру па. У ја ну
а ра увек има мо до бар од зив на ших 
да ва ла ца, ка же Ве сна Ла кај из рум
ског Цр ве ног кр ста.

Мар ко Ћу ли брк, се кре тар Цр ве ног 
кр ста Ру ма, ис ти че да су за про шлу 
го ди ну пла ни ра ли  22 ак ци ја до бро
вољ ног да ва ла штва, али су ор га ни зо
ва не и че ти ри ван ред не ак ци је на 
апел За во да за тран сфу зи ју кр ви Вој
во ди не ко је су и ре а ли зо ва не. 

– За до вољ ни смо од зи вом рум ских 
да ва ла ца. Има ли смо и јед ну ак ци ју за 
мла де да ва о це, сред њо школ це, ка да 
се при ја ви ло њих 58 ко ји су пр ви пут 
да ва ли крв. Ми се тру ди мо да се при
ча са да ва ла штвом не за вр ши, јер кад  
не ко на пу ни 65 го ди на не мо же ви ше 
за кон ски да да је крв. Ми  не до зво ља
ца мо да се број да ва ла ца сма њи и  
тру ди мо се да мо ти ви ше мо но ве да ва
о це, ка же Ћу ли брк.

Он до да је да је са рад ња са За во дом 
за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не од лич
на. Ове го ди не Цр ве ни крст Ру ма по 
свом ка лен да ру пла ни ра да одр жи 27 
ак ци ја до бро вољ ног да ва ла штва кр ви.

До дај мо, да ва лац кр ви мо же би ти 
сва ка здра ва осо ба од 18 до 65 го ди на 
ста ро сти, же на мо же да ва ти крв сва ка 
че ти ри ме се ца, а му шка рац сва ка три 
ме се ца.

Да ва о ци кр ви осло ба ђа ју се пла ћа
ња од ре ђе них пар ти ци па ци ја за 
здрав стве не услу ге.

С. Џ.

Мар ко Ћу ли брк
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АЛЕ ЈА У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОЈ УЛИ ЦИ

За са ђе но 140 ста ба ла ке сте на
У ци љу за на вља ња и одр жа

ва ња по зна тог др во ре да ке сте
но ва у Же ле знич кој ули ци, у 
по зна тој Але ји, кра јем де цем
бра и по чет ком ја ну а ра за са
ђе но је 140 но вих сад ни ца ке
сте на, на ме сти ма на ко ји ма су 
ра ни ји из ва ђе на ста ра и бо ле
сна ста бла. На овим ра до ви ма, 
као и дру гим ко ји су ве за ни за 
озе ле ња ва ње јав них по вр пи на 
у гра ду ан га жо ва ни су рад ни ци 
ЈП „Ко му на лац“ из Ру ме. 

– Кре ну ли смо у си сте мат
ско ле че ње обо ле лих сад ни ца, 
пра вил но оре зи ва ње по сто
је ћег др ве ћа и утвр ди ли сва 
ме ста где тре ба за са ди ти но ве 
сад ни це и та ко за но ви ти Але ју. 
Вре мен ски усло ви нам омо гу
ћа ва ју да за са ди мо ових но вих 
140 сад ни ца ке сте на, та ко да 
на шу Але ју упот пу ни мо и улеп
ша мо. Та ко ће мо има ти Але ју 
по пу ње ну но вим сад ни ца ма 
ко је су ста ре че ти ри до пет 
го ди на, ис та кла је пред сед ни
ца Алек сан дра Ћи рић, ко ја је 
озе ле ња ва ње рум ске оп шти не 
апо стро фи ра ла као трај ни за
да так.

Ди рек тор ЈП „Ко му на лац“ 
Дра ган Па нић је ука зао да је 
Ру ма упра во по зна та по овој 
Але ји ке сте но ва у ко јој има 
др ве ћа ста рог и пре ко 100 го
ди на. 

– До шло је вре ме да је под
мал ди мо, да укло ни мо обо ле
ла ста бла и струч но оре же мо 
она ко ја су не пра вил но оре

зи ва на. То ком ове го ди не смо 
по са ди ли ви ше од хи ља ду 
ста ба ла у из ле ти шту Бор ко
вац и пре ко 3.000 сад ни ца на 
пу ту Ру ма  Пу тин ци и де лу 
пу та Жар ко вац  До бро дол ско 
је зе ро. Прак тич но мо же мо да 

ка же мо да смо ви ше од 4.000 
сад ни ца за са ди ли то ком ове 
го ди не. Би ра ли смо сад ни це 
ко је ће се бр зо при ми ти и не
ће тре ба ти ду го вре ме на да 
се офо р ме, ре као је ди рек тор 
Па нић.

До дај мо, тре нут но у Але ји 
у Же ле знич кој ули ци има око 
150 ста рих ста ба ла ке сте на, 
та ко да ће уз ове но ве сан ди це 
др во ред има ти око 300 ста ба
ла.

С. Џа ку ла

Сад ња у Же ле знич кој ули ци 

РУ МА: НО ВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ

На ја ва ве ли ких про је ка та
Но во го ди шњи  кок тел је одр

жан 29. де цем бра у рум ском 
Кул тур ном цен тру у Ру ми, уз 
при су ство пред став ни ка при вре
де, јав них пред у зе ћа, уста но ва и 
цр кве. 

–  Тра ди ци о нал но се оку пља
мо и ове го ди не да би смо су ми
ра ли шта смо по сти гли, да се 
за хва ли мо на са рад њи и на ста
ви мо и у на ред ној го ди ни до бру 
са рад њу. Ове го ди не се у оп шти
ни Ру ма до ста ства ри по кре ну ло 
и про ме ни ло. Оп шти на је за по
че ла ве о ма ва жне и ре а ли зо ва
ла ве ћи ну ве ли ких про је ка та, 
по кре ну ла је низ зна чај них

ме ра за бо љи жи вот ста нов
ни штва, ко је до са да ни су по сто
ја ле ни у јед ној оп шти ни, по ру
чи ла је пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић.

Она је из ра зи ла за до вољ ство 
што је рум ска оп шти на би ла 

при мер, јер је за по че ла пр ва са 
ни зом ме ра, ко је су по том до не
те и у дру гим оп шти на ма. – Ту 
пре све га ми слим на низ со ци
јал них ме ра ко је се од но се на 
де цу обо ле лу од те шких и 
ма лиг них обо ље ња, на нов ча ну 
по моћ труд ни ца ма, по ро ди ља
ма, већ тра ди ци о нал не бес плат
не уџ бе ни ке на шим ђа ци ма, 
бес плат не вр ти ће... Ка пи тал на 
ула га ња ко ја смо за по че ли у 
обла сти кул ту ре, спор та, у се ли
ма. Све то за хва љу ју ћи до бром 
бу џе ту

и од го вор ном по на ша њу на ше 
из вр шне вла сти пре ма та ко

ре корд но ви со ком бу џе ту, 
ис та кла је пред сед ни ца Ћи рић и 
на ја ви ла ве ли ка ка пи тал на ула
га ња и у 2023. го ди ни.

Она је свим гра ђа ни ма по же
ле ла у но вој го ди ни здра вље, 
мир и бла го ста ње. С. Џ.
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РУ МА ПРЕД НО ВО ГО ДИ ШЊЕ ПРА ЗНИ КЕ

По де ље но 5.000 па ке ти ћа
Да не пред но во го ди шње пра зни ке у Ру

ми, као и прет ход не, обе ле жи ле су и ак
тив но сти на по де ли па ке ти ћа свој рум ској 
де ци уз ра ста до 10 го ди на. За ку по ви ну 
ових па ке ти ћа ко ји су сва ка ко, об ра до ва
ли сву де цу ко ји ма су на ме ње на. Сред
ства су обез бе ђе на у оп штин ском бу џе ту, 
а по де ље но је око 5.000 па ке ти ћа. То је 
за 1.000 па ке ти ћа ви ше не го про шле го
ди не, ка да су па ке ти ћи пр ви пут де ље ни 
рум ским ма ли ша ни ма.

По де ла је за по че ла у Хрт ков ци ма, а 
окон ча на је уру че њем пак ти ћа де ци из 
Сте ја но ва ца и Клен ка. Кле нак је јед но од 
нај ве ћих се ла у рум ској оп шти ни у ко јем 
је по де ље но ви ше од 300 но во го ди шњих 
па ке ти ћа. 

– До шли смо у Кле нак да у пра знич ној 
ат мос фе ри и при јат ном рас по ло же њу ле
по за вр ши мо ову го ди ну. Би ла ми је част и 
за до вољ ство да бу дем ме ђу на шим Клен
ча ни ма, за и ста има пу но мла дих љу ди и 
де це. То је се ло ко је жи ви и има пер спек
ти ву,  ви дим до ста мла дих љу ди и де це и 
тре ба их по др жа ти у сва ком сми слу, ре кла 
је пред сед ни ца Алек сан дра Ћи рић.

Но во го ди шње па ке ти ће су до би ли и ко
ри сни ци Днев ног бо рав ка за де цу и мла

де са смет ња ма у раз во ју при Уста но ви 
„Со ли дар ност“ у Ру ми. 

– Ми тра ди ци о нал но де ли мо па ке ти ће 
и ко ри сни ци ма Днев ног бо рав ка. Ове го
ди не смо их по но во по се ти ли, из ма ми ли 
су нам осме хе на ли ца, за и ста су нам при
ре ди ли је дан леп до чек, из ве ли и но во го
ди шњу пред ста ву, што го во ри ко ли ко за
по сле ни у Уста но ви „Со ли дар ност“ до бро 
ра де са њи ма. Исто вре ме но,  њи ма сва ки 
знак па жње пу но зна чи, ре кла је пред сед
ни ца Ћи рић, ко ја је са за ме ни цом Би ља
ном По по вић Јо ва но вић уру чи ла 35 но во
го ди шњих па ке ти ћа.

Пред но во го ди шња да ри ва ња су на ста
вље на у Град ској ку ћи где су 30. де цем бра 
чла но ви Удру же ња „Гра ди мо мо сто ве“ из 
Бер зен бри ка обез бе ди ли па ке ти ће за 50 
ма ли ша на  39 из хра ни тељ ских по ро ди
ца и 11 де це из со ци јал но нај у гро же ни јих 
по ро ди ца у рум ској оп шти ни. Под се ти мо, 
Ру ма и Бер зен брик, град у До њој Сак со
ни ји, има ју пот пи са ну По ве љу о бра ти
мље њу.

Др Жељ ко Дра гић, пред сед ник удру
же ња „Гра ди мо мо сто ве“,  ка же да му је 
дра го што су се де ца об ра до ва ла па ке ти
ћи ма.  

– Сва ке го ди не мла ди Нем ци бо ра ве 
код вас, ове го ди не је 25 мла дих би ло код 
вас, а у ав гу сту је 30 мла дих Сре ма ца би
ло код нас у Не мач кој. Све тро шко ве пре
у зи ма на ша ор га ни за ци ја „Гра ди мо мо
сто ве“,  јер је бит но да се мла ди по шту ју, 
раз ме њу ју ис ку ства, дру же...  Та ко же ли
мо да  гра ди мо мо сто ве из ме ђу два гра
да и на ци је, јер пре свих на ци ја, сви смо 
ми, пре све га, љу ди, ис та као је де Жељ ко 
Дра гић.

Пред сед ни ца Алек сан дра Ћи рић је 
под се ти ла да са рад ња са Бер зен бри ком 
и бра ти мље ње да ти ра од 2015. го ди не. 
Ло кал на са мо у пра ва по др жа ва рад Удру
же ња „Гра ди мо мо сто ве“, јер се пр вен
стве но ра ди о од но су мла дих из Не мач ке 
и  Ср би је, кон крет но из рум ске  оп шти не. 

– На са мом кра ју ове го ди не, де ле га ци
ја из Бер зен бри ка је из ра зи ла же љу да 
уру чи 50 па ке ти ћа за де цу из со ци јал но 
угро же них ка те го ри ја, а Цен тар за со ци
јал ни рад је од ре дио ко ја су то де ца. Реч 
је о де ци из хра ни тељ ских и со ци јал но 
угро же них по ро ди ца, та ко да сам има ла 
част да са пред став ни ци ма Бер зен бри ка 
за јед но уру чи мо ове па ке ти ће, ре кла је 
Алек сан дра Ћи рић. С. Џа ку ла

Клен ак

Днев ни бо рав акПа ке ти ћи из Бер зен бри ка за румске малишане
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Оброк со ли дар но сти за со ци јал но 
угро же не осо бе са ин ва ли ди те том

Удру же ње осо ба са ин ва
ли ди те том „Ви зи до“ из Срем
ске Ми тро ви це по кре ну ло је 
ак ци ју „Оброк со ли дар но сти“. 
Циљ ове ак ци је је по моћ чла
но ви ма удру же ња са не што 
ло ши јим со ци јал ним ста ту
сом. За њих ће би ти при пре
ма ни тра ди ци о нал ни до ма ћи 
обро ци, а они ма ко ји ни су у 
мо гућ но сти да до ђу у про сто
ри је УО СИ „Ви зи до“, обро ци 
се до ста вља ју на кућ ну адре
су. „Ви зи до“ ку хи ња на ла зи 
се у скло пу про сто ри ја овог 
удру же ња, на адре си 28. мар
та бб (Град ска пи ја ца), а сви 
гра ђа ни су до бро до шли да 
про ба ју „Оброк со ли дар но
сти“ ко ји при пре ма ју чла но ви 
„Ви зи да“, као и чла но ви са
рад ни ци. При ку пље на сред
ства би ће ис ко ри шће на за 
кон ти ну и ра но спро во ђе ње 
ове ак ци је, као и за да љи рад 
и бу ду ће ак ци је овог удру же
ња.

При ли ку да пр ви по ру чи и 
про ба „Оброк со ли дар но сти“ 
и ти ме по мог не со ци јал но 
угро же ним осо ба ма са ин ва
ли ди те том при па ла је за ме
ни ку гра до на чел ни це Пе тру 
Са мар џи ћу, ко ји је овим по во
дом по се тио УО СИ „Ви зи до“ 
и по раз го во рао са чла но ви ма 
удру же ња о њи хо вим про бле
ми ма и по тре ба ма, нај ви ше 
у обла сти при сту пач но сти. 
Пред сед ник УО СИ „Ви зи до“ 
Дра ган Ви зи ћа нин, за хва лио 
се ло кал ној са мо у пра ви, ко ја 
је по др жа ла ово мла до удру

же ње, као и шко ла ма са те ри
то ри је гра да ко је су по др жа ле 
не дав но спро ве де ну ху ма
ни тар ну ак ци ју  при ку пља ња 

сред ста ва за рад удру же ња.
Ка ко је ре као Ви зи ћа нин, са 

за ме ни ком гра до на чел ни це 
Пе тром Са мар џи ћем чла но ви 

удру же ња раз ме ни ли су иде
је у ци љу уна пре ђе ња жи во
та осо ба са ин ва ли ди те том у 
гра ду. Ви зи ћа нин  је до дао да  
чла но ви удру же ња у на ред
ном пе ри о ду пла ни ра ју осни
ва ње со ци јал ног пред у зе ћа 
у ко јем ће ра ди ти осо бе са 
ин ва ли ди те том, а при мар на 
де лат ност пред у зе ћа би ће ке
те ринг и уго сти тељ ство, као 
и про из вод ња са пу на, про из
вод ња да са ка за по слу жи ва
ње хра не и из ра да су ве ни ра 
ко ји ће се на ћи у град ском 
Ту ри стич ком ин фо цен тру. 
Ви ше ин фор ма ци ја о „Обро
ку со ли дар но сти“ и оста лим 
ак ци ја ма удру же ња мо же те 
про на ћи на ин тер нет стра ни
ци www.vi zi do.rs. 

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

Отво ре но кли за ли ште
У пра вој зим ској и пра знич ној 

ат мос фе ри, отво ре на је се зо на 
кли за ња у Бе о чи ну, 4. ја ну а ра. 
Де ца и ро ди те љи су са пред став
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве уз 
му зи ку, пу шта ње лам пи о на и 
вр хун ске ани ма ци је на ле ду отво
ри ли још јед ну се зо ну кли за ња и 
дру же ња. Пред сед ни ца Оп шти не 
Бе о чин Би ља на Јан ко вић, при су
ство ва ла је до га ђа ју код Спор
стког цен тра и том при ли ком 
по здра ви ла гра ђа не, на ја вив ши 
да ће ула зак на кли за ли ште као и 
из најм љи ва ње кли заљ ки би ти у 
пот пу но сти бес плат но за све 
по се ти о це. 

– Же ља нам је да нај пре нај
мла ђи су гра ђа ни има ју мо гућ ност 
за ре кре а ци ју то ком зим ског рас

пу ста али и да упот пу ни мо пра
знич не ра до сти свих ко ји во ле 
за ба ву на отво ре ном. Дра го ми је 
што смо ус пе ли да омо гу ћи мо да 
овај са др жај у пот пу но сти бу де 
бес пла тан за на ше гра ђа не и 
искре но се на дам да је пред на ма 
се зо на ле пог дру же ња и нај и скре
ни јих деч јих ра до сти, ис та кла је 
пред сед ни ца Јан ко вић.

Про грам отва ра ња је во дио 
Дра ган Јо ви чић Ср ба, а оду ше
вље ње нај мла ђе пу бли ке по себ
но је иза звао шоу на ле ду ко ји је 
из ве ла тру па „Цир кус“ ани ма то ра. 

Рад но вре ме кли за ли шта је од 
10 до 21.30 ча со ва, а сме не су 
по де ље не у шест тер ми на у тра
ја њу од сат и по вре ме на.

Фо то: И. А.
Кли за ли ште у Бе о чи ну



18 11. JANUAR 2023.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

ИРИГ

По де ље но 700
но во го ди шњих па ке ти ћа

Ири шка оп шти на је обез бе ди ла сред ства, а 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ири га је по пе ти пут 
ор га ни зо ва ла де ље ње бес плат них но во го ди
шњих па ке ти ћа за сву де цу на те ри то ри ји ири
шке оп шти не уз ра ста до 12 го ди на. По де ла па
ке ти ћа са Де да Мра зом је би ла ор га ни зо ва на 
у Врд ни ку, Ири гу и Не ра ди ну, док су ма ли ша
ни из оста лих се ла ири шке оп шти не па ке ти ће 
до би ја ли у не ком од ова три ме ста ко ја су им 
нај бли жа. 

Ове го ди не, по ред па ке ти ћа, де цу је си гур но 
об ра до ва ла и пред ста ва „Де да Мраз код Ма ше 
и Ме две да“, ко ја је из ве де на та ко ђе, у Ири гу, 
Врд ни ку и Не ра ди ну.

По де ли но во го ди шњих па ке ти ћа при су ство
вао је и пред сед ник Оп шти не  Ти хо мир Сто ја

ко вић са сво јим нај бли жим са рад ни ци ма. 
Они су из ра зи ли за до вољ ство што се, у дру

штву де це за до вољ не па ке ти ћи ма, у ири шкој 
оп шти ни ушло у Но ву го ди ну.

 – Ове го ди не смо има ли ре кор дан број при
ја вље не де це, та ко да смо обез бе ди ли и по де
ли ли око 700 па ке ти ћа, док је про шле го ди не 
тај број био 540. И вре ме нам је ишло на ру ку, 
та ко да је би ло ле по и ве се ло на до де ли ових 
па ке ти ћа, ка же Дра ган Дра ги че вић, ди рек тор 
ТО Ириг.

Ове го ди не је ор га ни зо ван и Но во го ди шњи 
ба зар ко ји је тра јао два да на. Про из во ђа чи ви
на, ра ки је, си ре ва и су хо ме сна тих про из во да су 
на штан до ви ма про да ва ли сво је до ма ће про из
во де за ин те ре со ва ним куп ци ма. С. Џа ку ла

Подела пакетића

Па ке ти ћи за де цу са смет ња ма у раз во ју
Ири шка Оп шти на је при пре

ми ла но во го ди шње па ке ти ће 
и та ко об ра до ва ла де цу са 
смет ња ма у раз во ју. Њи ма су 
па ке ти ћи уру че ни у про сто ри
ја ма До ма кул ту ре, где ина че 
про во де део свог вре ме на и 
по ха ђа ју рад не те ра пи је.

Ири шка Оп шти на је обез бе
ди ла сред ства за 20 па ке ти ћа 
пу них ра зних слат ки ша ко ја су 
об ра до ва ла де цу.

– Ова де ца су на ша при о
ри тет на гру па и увек ће мо се 
тру ди ти да им пру жи мо све 
што им је по треб но. Но во го
ди шњи па ке ти ћи су са мо ма
ли део оно га што ра ди мо за 
њих и ве ру јем да су им до не
ли ра дост и ве се ље, ис та као 
је пред сед ник Оп шти не Ти хо
мир Сто ја ко вић. С. Џ.

ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Раз вој ни бу џет
тра жи и
ве ћи број
за по сле них

У скла ду са за кон ским од ред
ба ма, при ли ком усва ја ња бу џе
та усва ја се и ка дров ски план 
ло кал не са мо у пра ве. По ло ви
ном де цем бра про шле го ди не, 
од бор ни ци СО Ириг су усво ји ли 
оп штин ски бу џет за 2023. го ди
ну, као и ка дров ски план. Го во
ре ћи о ње му, Оли вер Ог ње но
вић, на чел ник Оп штин ске упра
ве, ука зао је да та кав ам би ци о
зан и раз вој ни бу џет тре ба да 
пра ти и аде ква тан ка дров ски 
план ка ко би се та кав бу џет 
мо гао и ре а ли зо ва ти.

У го ди ни за на ма у Оп штин
ској упра ви у Ири гу је би ло 
за по сле но 41 ли це: на нео д ре
ђе но вре ме 35 ли ца, од то га 
је дан слу жбе ник на по ло жа ју, 31 
слу жбе ник и три на ме ште ни ка,  
а на од ре ђе но вре ме,  због 
по ве ћа ног оби ма по сла,  још 
три слу жбе ни ка. У Ка би не ту 
пред сед ни ка ра ди ла су три слу
жбе ни ка.

– У на ред ној го ди ни је по треб
но да се број за по сле них по ве
ћа, 48 на нео д ре ђе но вре ме, од 
то га 46 слу жбе ни ка и два на ме
ште ни ка. Због по ве ћа ног оби ма 
по сла пла ни ра се и по ве ћа ње 
бро ја за по сле них на од ре ђе но 
вре ме на се дам за по сле них, 
ре као је Оли вер Ог ње но вић.

Ка да је реч о оп штин ском  
пра во бра ни о цу, ко ји има пра во 
и ду жност ло кал ног фуккци о не
ра, са да је за по сле но јед но 
ли це и ту ни је пла ни ран при јем 
за по сле них ни ти при прав ни ка. 

 С. Џ.

Па ке ти ћи за де цу са смет ња ма у раз во ју у Ири гу
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„ХО ЋУ ДА РА СТЕМ“

Но во го ди шња же ља де це 
обо ле ле од ахон дро пла зи је

Де ца обо ле ла од ахон дро пла зи је из 
це ле Ср би је су оку пи ла су се 3. ја ну а ра  
у Но вим Ба нов ци ма,  где су до би ла па ке
ти ће од Де да Мра за и пре не ла су му 
сво ју же љу за на бав ку те ра пи је, ко ја би 
им омо гу ћи ла нор ма лан да по ра сту. 

Де да Мра зе ви су у Но ве Ба нов це сти
гли  у ко чи ја ма пу ним па ке ти ћа ка ко би 
об ра до ва ли де цу обо ле лу од ахон дро
пла зи је а нај мла ђи су их до че ка ли са 
пе смом. По де лу но во го ди шњих па ке ти ћа 
је ор га ни зо ва ло Удру же ње „Де ца са 
ахон дро пла зи јом Ср би је“, чи ји је глав ни 
циљ да се и де ци код нас омо гу ћи те ра
пи ја ко ја ће им по мо ћи да ра сту.  Оку
пље ни из це ле Ср би је  пре да ли су Де да 
Мра зу сво је пи смо са же љом да лек што 
пре стиг не до њих,  јер те ра пи ја по сто ји, 
али  на жа лост, још увек ни је до ступ на у 
Ср би ји, а Удру же ње „Де ца са ахон дро
пла зи јом Ср би је“ је се би ово по ста ви ло 
као глав ни циљ. 

– Сви на ши ма ли ша ни јед на ко же ле да 
до би ју при ли ку да ра сту и да се раз ви ја ју 
ка ко сви њи хо ви вр шња ци. Овим пу тем 
ша ље ме апел све на ше де чи це це лом 
дру штву, да им је те ра пи ја по треб на што 
пре, об ја сни ла је Је ле на Ха џа си ја, мај ка 
де те та са ахон дро пла зи јом из Бе ле ги ша, 
чла ни ца Удру же ња „Де ца са ахон дро
пла зи јом Ср би је“.

Бит но је да се са те ра пи јом поч не што 
пре, и да се при ма у кон ти ну и те ту до 
пу бер те та.  У пи та њу је рет ка, ге нет ска 
бо лест због ко је се  ко сти не раз ви ја ју 

до вољ но, што има за по сле ди цу ни зак 
раст, али и низ пра те ћих здрав стве них 
про бле ма са кич мом, ди са њем, ре пи ра
тор ним ин фек ци ја ма,  но га ма…

Ка ко је ре кла Сла ђа ња Тер зин из 
Ки кин де, пред сед ни ца Удру же ња „Де ца 
са ахон дро пла зи јом Ср би је“, сва њи хо ва 
де ца су ин ди ко ва на за те ра пи ју, ко ја је 
ја ко ефи ка сна, што по ка зу ју ис ку ства из 
све та.

– Ни јед но од на ше де це још ни је на 
те ра пи ји, јер је она  пре ску па за ро ди те

ље да је са ми пла ћа ју, и за то је бит но да 
нас др жа ва пре по зна и да нам по мог не 
ка же Сла ђа на Тер зин.  

 Пре ма ин фор ма ци ја ма из овог удру
же ња, у Ср би ји по сто ји 12 де це са ахон
дро пла зи јом. Ве ру ју да их има још, јер 
на жа лост  за не ке ро ди те ље је ову та бу 
те ма. За рад лак шег жи во та по ро ди ца 
ко је има ју де цу са ахон дро пла зи јом, 
по кре ну та је кам па ња ,,Хо ћу да ра стем” 
и сви се на да ју  оства ре њу те же ље у 
овој го ди ни.  З. К.

У СТА РИМ БА НОВ ЦИ МА

Свет у ма лом око Ви тле је ма
Ру жи ца Ве змар из  Ста рих Ба но ва ца 

је пре 20 го ди на од ла ском у Фран цу ску 
ви де ла на јед ном ме сту ја сли це ко је су 
јој се ве о ма до па ле, те их од мах ку пи ла 
и по сла ла де ци у Ср би ју. То је био тек 
по че так ства ра ња ве ли ке ма ке те Ви тле

је ма са око 500 фи гу ри ца. 
– Пра ве их спе ци јал не, ма ле за на тли је 

из ју жног де ла Фран цу ке и про да ју их на 
бо жић ним пи ја ца ма.  У пи та њу су уникт
не гли не не фи гу ри це љу ди и жи во ти ња.  
Ка да сам их на ку пи ла у ве ли ком бро ју, 

ре ши ла сам да по ред пе ћи не, офо р мим 
се ло, град и пла ни ну, ка ко бих има ла цео 
свет у ма лом, об ја шња ва Ру жи ца.

У сре ди шту ма ке те је пе ћи на са ро ђе
њем Ису са Хри ста, чо ба ни ма, ов ца ма, 
му дра ци ма... По сте пе но је на ба вља ла 
фи гу ри це чо ба на, се ља ка, про да ва ца, 
ра зних за на тли ја, до бо ша ра, ри ба ра, 
мле ка ри це по ред кра ве, а ка сни је и од 
дру гих ма те ри ја ла ку ћи це, огра де, др
ве ће, риг ни шпил, Де да Мра зе ве па чак 
и жи ча ру... Це ла ма ке та је по су та сне
гом, и пред ста вља пра ву зим ску иди лу 
са све тле ћим укра си ма. Ру жи ца ка же да 
јој је по треб но око три но ћи да све сло
жи, али ужи ва у укра ша ва њу свог до ма 
за пра зни ке, јер то ме се ра ду ју и ње ни 
уну ци, по што се за Бо жић  оку пља це ла 
по ро ди ца.

Ру жи ци че сто по ма же при де ко ра ци ји 
и њен су пруг Бран ко. На кон пра зни ка ће 
све фи гу ри це па жљи во да спа ку је у спе
ци јал не ку ти је и чу ва до сле де ће го ди не, 
ка да пла ни ра да до да но ви са др жај у 
сво ју ма ке ту све та у ма лом. 

З. К.

Хо ћу да ра стем

Ру жи ца по ред ма ке те
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Оп шти на фи нан си ра ак тив но сти
удру же ња и у 2023. го ди ни

Оп шти на Пе ћин ци рас пи са ла је Кон
курс за до де лу сред ста ва из бу џе та 
Оп шти не Пе ћин ци за про гра ме и ак тив
но сти удру же ња у 2023. го ди ни. Пред
сед ник Оп шти не Си ни ша Ђо кић тим 
по во дом је ис та као да пе ћи нач ка ло кал
на са мо у пра ва сва ке го ди не из два ја зна
чај на сред ства за фи нан си ра ње ква ли
тет них про гра ма и ак тив но сти удру же ња.

– Удру же ња оку пља ју ве ли ки број гра
ђа на и спро во де ак тив но сти у нај ра зли
чи ти јим обла сти ма чи ме обо га ћу ју дру
штве ни и кул тур ни жи вот ло кал не за јед
ни це, та ко да од до бре са рад ње ло кал не 
са мо у пра ве и удру же ња ко ја функ ци о ни
шу на на шој те ри то ри ји гра ђа ни мо гу 
има ти са мо ко ри сти. Удру же ња про мо ви

шу на шу кул ту ру и тра ди ци ју и чу ва ју 
иден ти тет на шег кра ја, и због то га је 
ва жно да има ју по др шку ло кал не са мо у
пра ве – по ру чио је пред сед ник Ђо кић.

Сред ства по овом кон кур су ће се до де
љи ва ти у скла ду са пра вил ни ком о на чи
ну и по ступ ку до де ле сред ста ва за про
гра ме удру же ња ве за но за од ре ђе не 
обла сти. Про гра ми удру же ња мо ра ју 
би ти ре а ли зо ва ни на те ри то ри ји оп шти
не Пе ћин ци, а тро шко ви мо ра ју би ти 
оправ да ни, ствар ни и у не по сред ној ве зи 
са ци ље ви ма удру же ња.

Текст кон кур са и обра зац при ја ве мо гу 
се пре у зе ти на зва нич ној ин тер нет стра
ни ци Оп шти не Пе ћин ци www.pe cin ci.or g 
у сек ци ји кон кур си.

Синиша Ђокић

Оп шти на по ма же 
брач не па ро ве
са 50.000

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци 
Си ни ша Ђо кић на ја вио је но ву 
ме ру по др шке по ро ди ци ко ју ће 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
спро во ди ти од ове го ди не. Реч је 
о јед но крат ној нов ча ној на кна ди у 
из но су од 50.000 ди на ра за па ро
ве ко ји за кљу че брак у 2023. го ди
ни.

– Скла па ње бра ка је сим бо лич
но но ви по че так за брач не парт
не ре и Оп шти на же ли да им олак
ша тај по че так оно ли ко ко ли ко је у 
мо гућ но сти. Же ли мо да на ши гра
ђа ни, по себ но они мла ђи, ка да 
до но се ту суд бо но сну од лу ку зна
ју да мо гу да ра чу на ју на по др шку 
Оп шти не и да са ве ћом си гур но
шћу кре ну у за јед нич ки жи вот – 
по ру чио је пред сед ник Ђо кић.

Он је на гла сио да је усва ја њем 
оп штин ског бу џе та за 2023. го ди
ну но ва ме ра по др шке по ро ди ци 
по твр ђе на од стра не Скуп шти не 
оп шти не Пе ћин ци и да се при ме
њи је већ од 4. ја ну а ра ове го ди не.

Пра во на јед но крат ни нов ча ни 
до да так од 50.000 ди на ра па ро ви 
ће мо ћи да оства ре ако је дан 
брач ни друг има пре би ва ли ште 
на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци 
нај ма ње го ди ну да на у мо мен ту 
за кљу че ња бра ка, а дру ги брач ни 
друг има пре би ва ли ште на те ри
то ри ји оп шти не Пе ћин ци у мо мен
ту за кљу че ња бра ка, од но сно нај
ка сни је 30 да на од да на за кљу че
ња бра ка.

Ово је дру га но ва ме ра по др
шке по ро ди ци ко ју је за на ред ну 
го ди ну на ја вио пред сед ник 
Ђо кић. На и ме, не што ра ни је је 
на ја вио да ће у 2023. го ди ни 
ло кал на са мо у пра ва фи нан си ра
ти 30 од сто тро шко ва бо рав ка у 
вр ти ћу за сва ко де те са те ри то ри
је оп шти не.

Са седнице

На по след њем за се да њу ло кал ног пар ла
мен та у про те клој го ди ни, 28. де цем бра, 
од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци 
јед но гла сно су до не ли од лу ку о бу џе ту 
оп шти не Пе ћин ци за 2023. го ди ну. Овом 
од лу ком пла ни ра ни при хо ди бу џе та у на ред
ној го ди ни су 1.700.365.000 ди на ра, а ка ко је 
обра зло жио по моћ ник пред сед ни ка Оп шти
не Де јан Жи ва но вић, бу џет је у ба лан су, што 
зна чи да по сто ји рав но те жа из ме ђу при хо да 
и при ма ња са јед не и рас хо да и из да та ка са 
дру ге стра не.

– Иа ко је бу џет ре стрик ти ван, он има сво ју 
раз вој ну ком по нен ту, јер 275 ми ли о на ди на
ра на про гра му ло кал ног еко ном ског раз во ја 
ја сно го во ри да је бу џет ин ве сти ци о но опре
де љен. У бу џе ту ни је за по ста вље на ни 
со ци јал на ком по нен та. Цен тру за со ци јал ни 
рад, Цр ве ном кр сту, Кан це ла ри ји за сма ње
ње си ро ма штва, као и ди рект ним ко ри сни
ци ма на дру гим по зи ци ја ма са ко јих се вр ше 
со ци јал на да ва ња опре де ље но је пет од сто 
бу џе та или 76.703.000 ди на ра, што ја сно 
по ка зу је бри гу о нај у гро же ни јим сло је ви ма 
ста нов ни штва – обра зло жио је Жи ва но вић.

Он је по себ но из дво јио зна чај на сред ства 

ко ја су из оп штин ске ка се опре де ље на за 
обра зо ва ње.

– За пред школ ско обра зо ва ње из два ја се 
12 од сто бу џе та или 199 ми ли о на ди на ра. За 
основ но обра зо ва ње је из дво је но 9,75 од сто 
бу џе та или 166 ми ли о на ди на ра, док је за 
сред њо школ ско обра зо ва ње опре де ље но 
46 ми ли о на ди на ра, што је 2,7 од сто укуп ног 
бу џе та – ре као је Жи ва но вић.

Он је до дао да је, у скла ду са за ко ном, 
за сту пље но и род но од го вор но бу џе ти ра ње 
и да су у бу џе ту так са тив но на ве де ни род но 
од го вор ни ци ље ви и ве ће уче шће же на у 
по ли тич кој, еко ном ској и свим дру гим сфе
ра ма жи во та.

– Род но од го вор ни прин ци пи су у Оп шти ни 
Пе ћин ци би ли уве де ни и пре овог за ко на. 
Има ли смо пред сед ни цу Оп шти не, са да 
има мо пред сед ни цу Скуп шти не оп шти не, 
на чел ни цу Оп штин ске упра ве, а убе дљи ва 
ве ћи на на чел ни ка оде ље ња су же не, па је 
на ша оп шти на при мер род не рав но прав но
сти – ис та као је по моћ ник Жи ва но вић.

На ис тој сед ни ци од бор ни ци су усво ји ли и 
про гра ме по сло ва ња јав них пред у зе ћа и 
уста но ва за 2023. го ди ну.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Оп штин ски бу џет
1,7 ми ли јар ди
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Но ви дом за 15 из бе глич ких 
по ро ди ца

Из бе глич ким по ро ди ца ма са те ри то ри је 
пе ћи нач ке оп шти не 27. де цем бра уру че
ни су кљу че ви ста но ва у но во и згра ђе ној 
стам бе ној згра ди у Ши ма нов ци ма. Пет на
ест по ро ди ца је до би ло кљу че ве но вог 
ста на, ко је су им уру чи ли пред став ни ци 
Оп шти не Пе ћин ци, Ко ме са ри ја та за из бе
гли це и ми гра ци је, УН ХЦРа у Ср би ји и 
Је ди ни це за упра вља ње про јек ти ма у јав
ном сек то ру д.о.о Бе о град.

У свом обра ћа њу пред сед ник Оп шти не 
Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић је ис та као да је у 
из град њи ове стам бе не згра де Оп шти на 
Пе ћин ци уче ство ва ла са не пу них 10 
ми ли о на ди на ра, ко је је уло жи ла кроз 
усту па ње зе мљи шта, пар тер но уре ђе ње 
око згра де, при кључ ке за стру ју, во ду, гас 
и ка на ли за ци ју, раш чи шћа ва ње те ре на и 
про јект ну до ку мен та ци ју.

– За нас као ло кал ну са мо у пра ву су 
про јек ти стам бе ног збри ња ва ња из бе глих 
и прог на них по ро ди ца ко је жи ве у оп шти
ни Пе ћин ци зна чај ни с тог аспек та да се 
ре ша ва њем стам бе ног пи та ња те по ро ди
це ко нач но ин те гри шу у на шу ло кал ну 
за јед ни цу и да зна ју да су сво ји на сво ме 
– по ру чио је Ђо кић.

У име по ро ди ца ко је су до би ле кљу че
ве но вог ста на обра тио се Сте во По по
вић, из бе гли ца из за пад не Сла во ни је, 
ко ји је ре као да за њих да нас по чи ње 
но ви жи вот.

– На овај на чин смо се ко нач но скра си
ли и до би ли свој кров над гла вом ме ђу 
до брим љу ди ма ко ји су нас при хва ти ли. У 
име свих по ро ди ца ко ји ма је да нас ре ше
но стам бе но пи та ње за хва љу јем се сви
ма ко ји су нам ство ри ли при ли ку за но ви 
по че так – ре као је По по вић

Ко ме сар ка за из бе гли це и ми гра ци је 
Ре пу бли ке Ср би је На та ша Ста ни са вље
вић ис та кла је да је у окви ру Ре ги о нал ног 
стам бе ног про гра ма ко ри сни ци ма до 
са да до де ље но укуп но 6.884 стам бе на 
ре ше ња, а да је у Пе ћин ци ма укуп на 
по др шка, што кроз бу џет ска сред ства што 

пу тем до на тор ских сред ста ва, пру же на за 
275 по ро ди ца у ци љу стам бе ног збри ња
ва ња или еко ном ског осна жи ва ња.

– У окви ру ре ги о нал ног стам бе ног про
гра ма је уру че но 75 стам бе них ре ше ња. У 
то ку је из град ња још 12 стам бе них је ди
ни ца чи је усе ље ње оче ку је мо у на ред ној 
го ди ни, а на ла зе се у бли зи ни да на шње 
ло ка ци је. Ово је ва жан дан за ових 15 
по ро ди ца ко је су ко нач но до че ка ле свој 
но ви дом у ко јем ће мо ћи да до че ка ју 
Но ву го ди ну. Сви љу ди мо ра ју да има ју 
јед на ка пра ва у др жа ви у ко јој тре нут но 
бо ра ве. То је по ли ти ка ко је се Ре пу бли ка 
Ср би ја и Ко ме са ри јат за из бе гли це и 
ми гра ци је при др жа ва ју и ти ме ће на ста
ви ти да се во де и у бу дућ но сти. У про те
клим го ди на ма Ре пу бли ка Ср би ја је стам
бе но збри ну ла укуп но 26.151 по ро ди цу, 
од че га је 19.573 из бе гли ца из бив ших 
Ре пу бли ка СФРЈ и 6.499 ин тер но ра се
ље них ли ца са про сто ра Ко со ва и Ме то
хи је. У на ред ној го ди ни оче ку је мо да 
ре ши мо стам бе но пи та ње за ви ше од 500 
по ро ди ца – ре кла је ко ме сар ка На та ша 
Ста ни са вље вић.

Пе то чла на по ро ди ца Пан дур, Ра де и 
Љу би ца са тро је де це, пр ви пут је ушла у 

но ви стан. Де ве де се тих го ди на су из бе гли 
из Сла вон ске По же ге. Са да им пред сто ји 
усе ље ње, а Ра де ка же да оче ку је да пра
во слав ну Но ву го ди ну про сла ве у но вом 
до му.

– Ово је ве ли ко олак ша ње. Све је 
до шло не ка ко из не на да. По че ће мо по ла
ко да пре но си мо ства ри и пла ни ра мо да 
за пра во слав ну Но ву го ди ну пр ви пут пре
спа ва мо у свом ста ну, па ма кар и на по ду 
– ре као нам је Ра де.

Укуп на бру то по вр ши на згра де је 936 
ква драт них ме та ра, а вред ност ра до ва 
из но си ла је 462.609 евра. Ре ги о нал ни 
стам бе ни про грам за јед нич ки је ви ше го
ди шњи про грам Ре пу бли ке Ср би је, Бо сне 
и Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ре пу бли ке 
Хр ват ске, ко ји има за циљ да обез бе ди 
трај на стам бе на ре ше ња за нај у гро же ни
је из бе глич ке по ро ди це у ре ги о ну. Спро
во ди се уз по др шку ОЕБСа, УН ХЦРа и 
Бан ке за раз вој Са ве та Евро пе, а фи нан
си ран је сред стви ма Европ ске уни је, ко ја 
је и нај ве ћи до на тор, Сје ди ње них Аме
рич ких Др жа ва, Не мач ке, Нор ве шке, 
Швај цар ске, Ита ли је, Дан ске, Тур ске, Лук
сем бур га, Шпа ни је, Ки пра, Че шке, Ма ђар
ске, Ру му ни је и Сло вач ке.

Уручени кључеви нових станова избегличким породицама
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Оп шти на Пе ћин ци об ра до ва ла 
де цу са 200 па ке ти ћа

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни
ша Ђо кић по се тио је 5. ја ну а ра оп шти ну 
Ле по са вић на Ко со ву и Ме то хи ји, где га је 
је до че као пред сед ник ове Оп шти не 
Зо ран То дић. Ђо кић је том при ли ком, 
за јед но са до ма ћи ном, уру чио 200 па ке
ти ћа де ци из Пред школ ске уста но ве „На
ша ра дост“ у Ле по са ви ћу и де ци из се ла 
Ка ме ни ца, ко је је до ни ра ла Оп шти на 
Пе ћин ци.

Пред сед ник Ђо кић је том при ли ком 
ис та као да му је увек по себ на част и 
за до вољ ство да по се ти Ко со во и Ме то хи
ју и оп шти ну Ле по са вић и да об ра ду је 
ма ли ша не из Ле по са ви ћа, по себ но уо чи 
нај ве ћег хри шћан ског пра зни ка.

– Оп шти на Пе ћин ци по ма же оп шти ну 
Ле по са вић већ го ди на ма и увек ће мо ста
ја ти иза на ше де це и тру ди ти се да им 
омо гу ћи мо да има ју ма кар при бли жно 
та кво де тињ ство ка кво има ју де ца у 

остат ку Ср би је. На ша Оп шти на сти пен
ди ра сед мо ро уче ни ка без јед ног или без 
оба ро ди те ља из оп шти не Ле по са вић и 
са том прак сом ће мо на ста ви ти и на ред
них го ди на. Ме ни је да нас ср це пу но, јер 
сма трам да је Ко со во ср це Ср би је и да га 
мо ра мо не го ва ти као и би ло ко ји дру ги 
део Ср би је – по ру чио је пред сед ник 
Ђо кић, ко ји је у по се ту Ле по са ви ћу до шао 
са си ном.

Пред сед ник Оп шти не Ле по са вић, 
Зо ран То дић, за хва лио се пред сед ни ку 
Ђо ки ћу на, ка ко је ре као, кон стант ној 
бри зи и по др шци ко ја тра је.

– Сва ка по се та на ших осве до че них 
при ја те ља из цен трал не Ср би је и Вој во
ди не пра ви је пра зник за на шу оп шти ну. 
Ово је са мо још је дан у ни зу до ка за да 
ни смо са ми, да су на ши при ја те љи увек 
уз нас. За хва љу је мо им се, јер на шој 
де ци до но се до дат ну ра дост. Ми ће мо се 

тру ди ти и ра ди ти да и у бу дућ но сти, уз 
по моћ Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју 
и др жа ве Ср би је, обез бе ди мо све по треб
не усло ве ка ко би на ша де ца има ла што 
ква ли тет ни је усло ве за без бри жно де тињ
ство и од ра ста ње. Та ко ђе за хвал ност 
ду гу је мо и ве ли ком ху ма ни тар цу Ми ју 
Ра до ва но ви ћу из се ла Ка ме ни ца за 
ње гов до бро твор ни рад ко ји оста вља 
траг у на шој оп шти ни  ре као је То дић.

Де ци ко ја по ха ђа ју пред школ ске уста
но ве са те ри то ри је оп шти не Ле по са вић 
по де ље но је укуп но ви ше од 600 по клон 
па ке ти ћа. Град Ужи це обез бе дио је па ке
ти ће за ПУ „Бам би“ из Со ча ни це, док су 
за ПУ „Ве се ло де тињ ство“ из Ле шка 
за јед нич ки до при нос да ле оп шти не Ста
ра Па зо ва, Бач, По же га, Ко сје рић, Бо га
тић, Бач ка Па лан ка, Ле ба не, Ме ро ши на, 
Осе чи на и Љу бо ви ја, као и не ко ли ко при
вред ни ка.

Поклони за малишане у Лепосавићу

АК ТИВ НО СТИ УЧЕ НИ КА ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ                                  

На кон озе ле ња ва ња, у пла ну еко ло шка учи о ни ца
Пред крај пр вог по лу го ди шта ове 

школ ске го ди не, уче ни ци Тех нич ке шко
ле у Ста рој Па зо ви су озе ле ња ва ли  дво
ри ште где се на ла зе  ра ди о ни це за прак
су, и то је са мо јед на од њи хо вих еко ло
шких ак тив но сти.  Нај ви ше за слу га за 
ак ци ју у ко јој су по са ђе не јел ке, укра сне 
шљи ве и ја вор, при па да оде ље њу II 4, из 
ко јег је уче ник Ву ја дин Ве јин, ко ји ка же 
да му је дра го што је упра во ње гов раз
ред уче ство вао у овој ак ци ји.

Упо ре до је ура ђен про је кат за из град
њу еко ло шке учи о ни це, та ко ђе у дво ри
шту ис пред ра ди о ни ца, ка ко би се на ста
ва мо гла од ви ја ти на отво ре ном про сто
ру. То ће би ти од по себ ног зна ча ја за 
уче ни ке, ко ји има ју кла у стро фо би ју, или 

не ке дру ге стра хо ве и ко ји ма је лак ше да 
на ста ву пра те на све жем ва зду ху, али и 
да сед ну та мо из ван ча со ва. У пи та њу је 
за јед нич ка иде ја Ан ђе ле Го гић и ње не 
дру га ри це Ни ко ли не Ма ној ло вић, пот
пред сед ни ца Уче нич ког пар ла мен та, а 
ни је из о ста ла ни по моћ ди рек тор ке шко
ле.

Док су ста бла за са ђе на за хва љу ју ћи 
са рад њи са Удру же њем гра ђа на „Шу ма 
пе ва“ из Бе о гра да и ком па ни јом „Ко фи
каб“ из Де ча, за еко ло шку  учи о ни цу је 
сред ства омо гу ћи ла  Ло кал на фон да ци ја 
из Ста ре Па зо ве.  Ра до ви би тре ба ло да 
поч ну чим до зво ле вре мен ски усло ви, 
ка ко би се еко ло шка учи о ни ца мо гла 
ко ри сти ти до кра ја ове школ ске го ди не.

– Уче ни ци се ра до ода зи ва ју ова квим 
ак ци ја ма, а с дру ге стра не, и са ми има ју 
мно го ини ци ја ти ва. Наш уче нич ки пар ла
мент је ве о ма ак ти ван, као и про фе сор ка 
Ми ли ца Мар ко вић ко ја га во ди, у све су 
укљу че ни пе да гог и пси хо лог, а ја као 
ди рек тор ка све по др жа вам, и же лим да 
бу де што ви ше ова квих ак ци је, ка ко 
би смо про бу ди ли и по ве ћа ли свест о 
еко ло ги ји, ка же ди рек тор ка Зо ри ца 
Ке шељ. На во ди да је ја ко за до вољ на 
бу ђе њем еко ло шке све сти код уче ни ка и 
на став ни ка, њи хо вим уче шћем у ван на
став ним ак тив но сти ма и  на да се, да ће 
са слич ним ак ци ја ма на ста ви ти и у 
на ред ном пе ри о ду.

З. К.
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22. РУМ СКИ ЛИ КОВ НИ СА ЛОН

По бед ник
Ми ро слав Му ни жа ба

По бед ник 22. „Рум ског ли ков ног са ло
на“ је Ми ро слав Му ни жа ба из Срем ске 
Ми тро ви це са сли ком „Ри там ко ра ка“. 
За са лон је жи ри ра но 38 уче сни ка ко ји 
су пред ста вље ни са 52 ра да, а  жи ри 
у са ста ву Бра ни слав Аћи мо вић, Лен ка 
Кр стић и Жељ ко Ра дић од лу чио је да 
дру га на гра да при пад не ва ја ру Ива ну 
Цај зло ву за рад „Ла буд“, док је тре ћу 
на гра ду осво јио Пре драг  Пе ђа Јо во
вић за сли ку „Ве че“.

– Пред ста вио сам се са два ра да у 
ком би но ва ној тех ни ци и већ 

ду же вре ме ра дим сли ке тог ти па, а  
ин спи ра ци ја ми је Ла зар Во за ре вић. 
Сли ка ко ја је до би ла на гра ду је би
ла из ло же на на „Ок то бар ском са ло ну“ 
у Шап цу. Ово ми је тре ћа на гра да ко ју 
до би јам у Ру ми, имао сам ов де и две 
са мо стал не из ло жбе а би ће и тре ћа, јер 
ова на гра да под ра зу ме ва са мо стал ну 
из ло жбу, ка же за на ше но ви не Ми ро
слав Му ни жа ба.

Он до да је да му је дра го што „Рум
ски ли ков ни са лон“ има кон ти ну и тет и 
да му је жао што је Срем ска Ми тро ви ца 
има ла два са ло на „Срем ски“ и „Вој во
ђан ски“, ко ји се ви ше не одр жа ва ју, што 
је тра ди ци ја пре ки ну та и не ма слу ха да 
се она об но ви.

Ми ро слав Му ни жа ба је по про фе си ји 
елек тро ин же њер, ко ји је са да у пен зи ји. 

– По чео сам да из ла жем се дам де се
тих го ди на, по сле че ти ри го ди не сам 
пре стао и по но во сам ак ти ван од 2000. 
го ди не. За свој рад сам до био до са да 
32 на гра де и имам ви ше од 250 жи ри
ра них из ло жби у Ср би ји, али и у Ма
ђар ској, Ру му ни ји, Ско пљу, Ту зли... Нај
дра же на гра де су ми два гран при ја на 
„Ба ла тон са ло ну“ у Ма ђар ској и на гра да 
„Ла зар Во за ре вић“, ка же Му ни жа ба. 

Отва ра ју ћи из ло жбу Ми ли ја на  Ју

ца Јо ва но вић, исто ри чар ка умет но сти, 
ис та кла је да она има ви сок ква ли тет и 
то свих из ло же них де ла: сли ка, цр те жа, 
гра фи ка и склуп ту ра.

 – Ту су за сту пље не раз ли чи те по е ти
ке и раз ли чи ти ли ков ни сме ро ви што је 
за по хва лу, ука за ла је она.

Љи ља на Вој во дић, ва јар ка, ис та кла  
је да су на „Рум ском ли ков ном са ло ну“ 
за сту пље ни ау то ри из це лог Сре ма и да 
је био при ја вљен ве ли ки број умет ни ка 
 ту су умет ни ци ко ји су и ра ни је из ла га
ли, али има и не ко ли ко но вих, мла дих 
ау то ра.

На ово го ди шњем са ло ну је из ло жен и 
рад  „Би о ди вер зи тет је зе ра и парк шу ме 
Бор ко вац“. 

–  То је јед но ре мек де ло, ко је је оку
пи ло ве о ма ве лик број уче сни ка и по то
ме је нео би чан. Овај рад је био из ло жен 
и у Бе о гра ду у Умет нич ком па ви љо ну 
„Цви је та Зу зо рић“. На ње му је пред
ста вље но на ше је зе ро, плу ћа на шег 
гра да, а ура ди ли су га за јед но Раз вој
ни цен тар „Так Тик“, чла но ви Удру же ња 
за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви
је ним осо ба ма  и СРД „Ша ран“. Има мо 
ве о ма за ни мљи вих  тех ни ка, по чев ши 
од гра фи ка, сли ка, нео бич них на чи на 
сли ак ња  из бор је огро ман и то го во ри 
о ле по ти ства ра ња. Са лон је за и ста из
у зет ног ква ли те та, ис та кла је Љи ља на 
Вој во дић. 

По ред пр ве три на гра де, до де ље не 
су и по хва ле ко је су до би ли Гри ша Ма
сни ко са, Ја дран ка Ди ми три је вић, Ду
шан Ча вић Ча ва и Јо ви ца  Јо ле Па нић. 

Жи ри Са ло на је по себ но по хва лио 
већ по ме ну ти про је кат „Би о ди вер зи тет 
је зе ра и парк шу ме Бор ко вац“ као и Бо
ја ну Ко ри цу Јо ва но вић за ви део рад на 
те му „Људ ско би ће, же на“.

С. Џа ку ла

На гра ђе ни на „Рум ском ли ков ном са ло ну“

БО ЖИЋ НИ ОБИ ЧА ЈИ

Вер те пи у
Ста рим Ба нов ци ма 

Ве ли ки хри шћан ски пра зник Бо жић, 
про сла вља се ако по ро дич ни пра зник. 
Ме ђу тим  не ки оби ча ји се раз ли ку ју од 
јед ног до дру гог кра ја. У Сре му се до 
да нас очу вао оби чај вер те па – об ред 
по све ћен ро ђе њу Ису са Хри ста, ко ји се 
из во ди као игро каз. Ми ро слав Тру ца но
вић из Но вих Ба но ва ца је ишао у вер
теп ској по вор ци 47 пу та, а ка ко ка же, да 
ни је би ло ко ро не, ве ро ват но би сти гао и 
до пе де се тог по хо да.  Овај оби чај је тра
ди ци ја у по ро ди ци, ко ју је пре у зео од 
свог оца и ка да се бли жи Бад њи дан, 
код  ње га се оку пља ше сто чла ну еки пу 
у ко јој су че ти ри ца ра, ба ба и де да.  Сам 
је играо уло гу де де, ко ју ће сад од ње га 
пре у зе ти унук, јер он због бо ле сти не 
мо же ви ше да иде.

– Мој отац је ишао не ких 20 го ди на, од 
пе де се те го ди не про шлог ве ка, и увек су 
се вер те пи спре ма ли у на шој ку ћи, ту су 
ве жба ли, та ко да сам ја све на у чио. Кад 
се уђе у ку ћу пе ва се „Ро жде ство“, он да 
сва ки цар има свој текст. Кад они за вр
ше, ула зи ба ба са сво јим го во ром, па 
де да. За тим  се пе ва пе сма „До ма ћин 
се ди“, а у по је ди ним по ро ди ца ма се 
пе ва и „Ви тле јем“, при ча Ми ро слав Тру
ца но вић. 

Ка же да зна на па мет цео текст о 
до ла ску му дра ца, ко ји до ла зе  да се 
по кло не ро ђе ном Ису су, као и пра те ће 
пе сме ко је вер те пи из во де. Уз ма ски ра
ње, но се са со бом ре кви зи те по пут 
са бљи, кру не, кле пе ту ше, цр кви ца.

Вер те пи до но се ра дост и сре ћу и за то 
су до бро до шли у сва кој ку ћи у Но вим 
Ба нов ци ма, а ова гру па од ра слих кре ће 
већ у по по днев ним ча со ви ма а за вр ша
ва по сле по но ћи на кон од ла ска у црв ку. 

З. К.

СПЦО РУ МА

По се та
Ма ри не Ра јић

Ма ри на Ра јић, за ступ ни ца за пра ће ње 
спро во ђе ња за ве шта ња Сан дре Б. Пре
мроу, би ла је у по се ти Ру ми 26. де цем
бра. Ма ри на жи ви у САД, а то ком по се те 
је раз го ва ра ла са  про то пре зви те ром
ста вро фо ром Сре те ном Ла за ре ви ћем, 
ар хи је реј ским на ме сни ком рум ским. Она 
је упо зна та са осни ва њем и ак тив но сти
ма Фон да Сан дре Б. Пре мроу, ко ја је 
жи ве ла у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа
ва ма. По себ но  са ак тив но сти ма ге рон
то до ма ћи ца у Цр кве ној оп шти ни Ру ма 
ко је се спро во де у са рад њи са кан це ла
ри јом До бро вољ ног фон да „Чо ве ко љу
бље“.  

Сред ства, ко је је Сан дра Б. Пре мроу 
за ве шта ла Цр кве ној оп шти ни у Ру ми 
ко ри сте се упра во за на ме не по ње ној  
же љи, по себ но за ста ри је Ру мља не.

У том ци љу је ор га ни зо ван и рад 
ге рон то до ма ћи ца уз на ме ре да се тај 
рад про ши ри и по ве ћа број ге рон то до ма
ћи ца.

С. Џ.
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СРП СКО ПЕ ВАЧ КО ДРУ ШТВО У РУ МИ

Го ди шњи кон церт обе ле жио 
160 го ди на по сто ја ња

Срп ско пе вач ко дру штво 
у Ру ми одр жа ло је свој го ди
шњи кон церт 23. де цем бра у 
хо лу Кул тур ног цен тра.  Овим 
ко цер том, пред број ном пу
бли ком, по ка за ли су сво ја 
до стиг ну ћа то ком го ди не на 
из ма ку, али обе ле жи ли и 160 
го ди на по сто ја ња и ра да. Од 
сеп тем бра Срп ско пе вач ко 
дру штво има и но вог ди ри ген
та, про фе со ра Раст ка Па вло
ва. 

– Би ло је све то иза зов но 
за ме не, а за ова че ти ри ме
се ца ко ли ко за јед но ра ди мо 
би ли смо на два так ми че ња 
и спре ма ли смо овај го ди шњи 
кон церт.

Хор је од ли чан, али тре ба 

кон стант но да се под мла ђу
је, то је не што што је са став
ни део ра да са хо ром и за то 
по зи вам но ве љу де да нам се 
при дру же, ка же ди ри гент Па
влов.

Он до да је да про грам Срп
ског пе вач лког дру штва под
ра зу ме ва кон ти ну и тет, да кле 
и оно што је до са да ура ђе но, 
али да се по сте пе но гра ди и 
нов про грам. 

– За  са да је ово на ци о нал
ни про грам ду хов ни и све тов
ни, а од иду ће го ди не ће мо  
ра ди ти и дру га чи је ком по зи
ци је, да обо га ћу је мо про грам 
и са не ком ста ром му зи ком. 
На не ким так ми че њи ма се по 
про по зи ци ја ма, и то тра жи, да 

бу ду ком по зив ци је из раз ли
чи тих епо ха и мо ра мо во ди
ти ра чу на о то ме.  Сва ка ко је 
ва жно да има мо, као ба зу тај 
на ци о нал ни про грам, јер смо 
ми  срп ско пе вач ко дру штво, 
а он да мо же мо да гра ди мо и 
ин тер на ци о нал ни део про гра
ма, ис ти че ди ри гент Па влов.

Го сти кон цер та су би ли чла
но ви хо ра Му зич ке ра ди о ни
це „ДоРеМи“ из Но вог Са да, 
ко ји су и на сту пи ли у пр вом 
де лу кон цер та, под ди ри гент
ском па ли цом др Кри сти не 
Пла ња нин Си мић и му зич ком 
прат њом сво јих про фе со ра 
Да ми ра Ми ло ше ви ћа и Пре
дра га Ве љи ћа.

Под се ти мо се и не ко ли ко 

по да та ка ве за них за исто ри јат 
овог дру штва.

Срп ско пе вач ко дру штво у 
Ру ми је осно ва но 1862. го ди
не, не са мо као хор ски са став, 
већ и као сим бол срп ске на
ци је и пра во слав не кул ту ре. 
Про сто ри је дру штва су би ле 
на да на шњем За нат ском тр гу, 
док су чла но ви дру штва би ли 
и ути цај ни љу ди ко ји су сво ју 
имо ви ну оста вља ли дру штву. 
У цр кви Со ше стви ја Све тог 
Ду ха 1902. го ди не из ве де на је 
пр ви пут Хим на дру штва ко ју 
је ком по но вао Иси дор Ба јић.

По сле Дру гог свет ског ра
та дру штво је за бра ње но да 
би пе де се тих го ди на 20. ве ка 
по но во по че ло са ра дом као 
Град ски хор. Но во по гла вље у 
исто ри ја ту хо ра по чи ње 2002. 
го ди не. По во дом 140 го ди на 
по сто ја ња из ме њен  је ста тут 
ко јим је и вра ће но име Срп ско 
пе вач ко дру штво у Ру ми.

С. Џа ку ла

Ди ри гент Раст ко Па влов

Го ди шњи кон церт Срп ског пе вач ког дру штва у Ру ми 

На ступ го сти ју
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Кра јем го ди не у про сто ри ја ма Град ске 
би бли о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ одр
жа на је про мо ци ја две пу бли ка ци је „Ру
ма у ста рој штам пи“ ау то ра Ђор ђа 
Бо шко ви ћа, ви шег ку сто са исто ри ча ра и 
му зеј ског са вет ни ка у За ви чај ном му зе ју 
Ру ма.  Да кле, ка ко се жи ве ло и ми сли ло 
у Ру ми, шта су би ли та да шњи про бле ми 
у Ру ми да је се од го вор у овим из да њи ма, 
а то је до бра при ли ка и да се по ре ди 
он да шња и да на шња штам па  па да се 
уви ди да, сем сти ла и је зи ка, не ке ве ће 
раз ли ке и не ма. По ред ау то ра, го во ри ли 
су др Жар ко Ди мић, ди рек тор Ар хи ва 
СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма и Де јан 
Уме тић, ди рек тор Исто риј ског ар хи ва 
Срем.

Пр ва је књи га „Ру ма у ста рој срп ској 
штам пи“ , а дру га је „Ру ма у ста рој стра
ној штам пи“.

 – Нај ви ше тек сто ва има упра во о 
цр ној хро ни ци, кри ми на лу, уби стви ма и 
са мо у би стви ма, има и огла са, што је 
чуд но за оно вре ме де вет на е стог ве ка, 
па и ка сни је, а зна чај но ме сто за у зи ма 
по ли ти ка. Кул ту ра  то је слич но као  
да нас, на и ла зи се са мо ме сти мич но и 
не ко ли ко чла на ка о зи да њу згра де у ко јој 
се са да на ла зи мо, а та да шњем Хр ват
ском до му, ка же ау тор Бо шко вић.

Он до да је да му је рад и ис тра жи ва ње 
олак ша ла по вољ на окол ност што је ве ћи 
део штам пе ко ја му је по слу жи ла као 
из вор ди ги та ли зо ван.

– Да кле, ни је  био ве лик по сао да се 
ли ста ју но ви не, не го је би ло пре тра жи ва
ње на ин тер не ту из до ма ћих и стра них 
би бли о те ка, за тим, ода би ра ње чла на ка 
и уба ци ва ње не ким хро но ло шким ре дом. 
За дру гу књи гу је тре ба ло и пре во ди ти, 
јер је ве лик број тек сто ва на не мач ком 
је зи ку. Рад на пр вој књи зи је тра јао не ко
ли ко ме се ци, док је на дру гој тра јао ма ло 
ду же, тре ба ло је про на ћи те но ви не, ода
бра ти члан ке,пре ве сти и сре ди ти их и то 
је тра ја ло око го ди ну да на, ка же о свом 
ан га жо ва њу на овим пу бли ка ци ја ма 
Ђор ђе Бо шко вић.

Др Жар ко Ди мић,  управ ник Ар хи ва 

Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у 
Срем ским Кар лов ци ма, ка же да је 
Бо шко вић је дан од да нас нај зна чај ни јих 
жи вих исто ри ча ра. 

– Ђор ђе Бо шко вић је сту ди о зан исто
ри чар, ко ји од лич но по зна је ар хи ве, сна
ла зи се у не мач ком је зи ку у  го ти ци, 
ла тин ском је зи ку, та ко да је као са рад
ник, ау тор, ис тра жи вач за и ста јед на рет
ка звер и мо гу са мо да по за ви дим 
Ру мља ни ма што има ју јед ног Бо шко ви ћа 
, ко ји ис тра жу је исто ри ју и про шлост 
ва шег ме ста ко ја је пре бо га та. Ва жно је 
да он од лич но ба ра та ком пју те ром и 
ис тра жи вач ким њу хом,по се ћу је сај то ве у 
Ау стри ји, За гре бу, Пе шти, ре као је 
Ди мић.

У Ау стро у гар ској мо нар хи ји је по сто јао 
ве ли ки број ли сто ва и но ви на, из ла зи ле 
су но ви не у свим ве ћим ме сти ма. 

– Са мо у Кар лов ци ма је, где сам ис тра
жи вао, за 120 го ди на из ла зи ло 63 ли ста, 
за ми сли те он да ко ли ко их је би ло у Бе чу.  
Сви ве ћи гра до ви су би ли на ме ти до га
ђа ња, а Ру ма, ко ја је у то вре ме би ла 
јед но еко ном ско се ди ште са ме шо ви тим 
ста нов ни штвом,  као та ква до ла зи на 
стра ни це не мач ких ли сто ва и у Хр ват
ској. Овај слу чај је је дин ствен и сва ка ко 
да бих ис ко ри стио  ову иде ју исто ри ча ра 
Бо шко ви ћа да на пра вим  не ку слич ну 
при чу о Кар лов ци ма у до ма ћој и стра ној 

штам пи, ре као је на про мо ци ји др Жар ко 
Ди мић.

Ди рек тор Исто риј ског ар хи ва „Срем“ у 
Срем ској Ми тро ви ци Де јан Уме тић је 
ука зао да је исто ри чар Ђор ђе Бо шко вић 
че сто по слом у њи хо вој уста но ви због 
ис тра жи ва ња ар хив ске гра ђе ве за не за 
Ру му и Срем, као и да је об ја вљи вао 
ра до ве и за ча со пис „Спо ме ни ца“, ко ји 
из да је Исто риј ски ар хив „Срем“. 

Про мо ци ји ове две пу бли ка ци је ко је ће 
свим чи та о ци ма на пла сти чан на чин при
ка за ти жи вот у Ру ми при су ство ва ла је и 
Алек сан дра Ћи рић, пред сед ни ца Оп шти
не. 

– Ово су две из у зет не књи ге му зеј ског 
са вет ни ка Ђор ђа Бо шко ви ћа,  на шег нај
по зна ти јег и нај бо љег хро ни ча ра Ру ме. 
Ђор ђе је про на шао до ста за ни мљи вих и 
ве о ма ва жних по да та ка у ста рој штам
пи,пре све га ми слим на не мач ку штам пу, 
с об зи ром на то да се Ру ма та да на ла зи
ла у са ста ву Ау стро у гар ске. Сви ти по да
ци ће би ти за ни мљи ви и дар го це ни за 
бу ду ће исто ри ча ре ко ји ће се  ба ви ти 
на шом за ви чај ном исто ри јом. Упра во у 
то ме је зна чај ње го вог ра да ко ји је до при
нео  то ме да ће се ге не ра ци је  бу ду ћих 
исто ри ча ра и Ру мља на у ње го вом књи га
ма упо зна ва ти са на шом за ви чај ном 
исто ри јом, ис та кла је пред сед ни ца 
Ћи рић. С. Џа ку ла

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ И ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Пред ста вље не две пу бли ка ци је
о Ру ми у старој штампи

Про мо ци ја пу бли ка ци ја о Ру ми



26 11. JANUAR 2023.  M NOVINE ДРУШТВО

КА КО ЈЕ ГРАД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (28)

„Ка ко спре чи ти бо ле сти
и за ра зе у вре ме
град ских вру ћи на?“

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогласекојисусадржалисвебитнеодлукевеза
незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
(Насредпијацекодкрста,предкућамапојединихмитровачкихграђана,предКазнионом,
наћошкукодКаменитећуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).ПрогласнекњигеГрад
скеуправеуМитровицисачуванесууИсторијскомархиву„Срем“ипредстављајудра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
државанаовимпросторима

Оглас број 821 од 1. 
ок то бра 1897. го ди
не од но си се на одр

жа ва ње коњ ског ва ша ра на 
ко ме ће се ку по ва ти ко њи за 
вој не свр хе.

„Да на 15. ок то бра 1897. 
одр жа ва ће се у Ми тро ви ци 
коњ ски ва шар на ком ће се 
ку по ва ти ко њи за вој не свр
хе. Ко њи не сме ду би ти ис
под 3 и по а ни ти из над 7 го
ди на ма то ри.“

У Огла су број 780 од 29. 
ок то бра 1897. го ди не сто ји:

„На же ље знич кој стра жа
ри број 28 из ме ђу Ми тро
ви це и Ла ћар ка на ла зи се 
у са чу ва њу јед на ју ни ца бе
ла, јед ну и по го ди ну ста ра, 
вред на 20 фо рин ти. Ако јој 
се власт ник не про на ђе про
да ће се пу тем јав не дра жбе 
да на 1. но вем бра код об ћи
не у Ла ћар ку.“

Огла сом број 1067 од 17. 
де цем бра 1897. го ди не оба
ве зу ју се све осо бе из су сед
не Ср би је ко је има ју пра во 
да пре ко гра ни це без ца ри не 
пре не су че ти ри ки ло гра ма 
ме са, из вр ше оба ве зан ве те
ри нар ски (жи ви нар ски) пре
глед ка ко би се утвр ди ло да 
је ме со за људ ску упо тре бу.

„По што је по за ко ну до зво
ље но да при ват не осо бе из 
Ср би је мо гу до че ти ри ки ле 
ме са за сво ју кућ ну упо тре бу 
про сто од ца ри на пре не ти, 
ко је је и ме са ри ма, ко ба си
ча ри ма, крч ма ри ма и го сти
о ни ча ри ма до зво ље но, али 
са мо та ко да су ду жни ме со 
по жи ви на ру пре гле да ти да 
је ме со здра во за људ ски 

ужи так, при клад но то ме про
гла шу је да ове осо бе мо ра ју 
то пре не ше но ме со од мах 
по жи ви на ру пре гле да ти и 
тек он да упо тре би ти. Сва ки 
ко ји ме со пре не се а ни је дао 
пре гле да ти би ће ка жњен.... 
Ко пре кр ши ову од ред бу ка
зни ће се гло бом.”

У на ред би ба на Кра љев
ске зе маљ ске вла де под  

бро јем 1121  од 31. де цем
бра 1897. го ди не  ре гу ли ше 
се пи та ње по ступ ка у слу
ча ју да се до го де по вре де 
за нат ских и фа брич ких рад
ни ка. По сло дав ци се оба ве
зу ју да не срет не слу ча је ве 
по вре ђи ва ња при ја ве над
ле жним ор га ни ма вла сти у 
ро ку од 48 са ти. Ова на ред
ба ва жи за те ри то ри ју ви ше 

град ских по гла вар ста ва. 
„За кон ским члан ком 28. 

од го ди не 1893. .... о за шти
ти обрт них и твор нич ких на
ме ште ни ка про ти не зго дам, 
оба ве зу ју се по сло дав ци да 
сва ку до го див шу се не зго ду 
код ко је је дан или  ви ше на
ме ште ни ка у обрт ном за ни
ма њу озле ђе но бу де при ја
ви ти има ду обрт ном над зор
ни ку зе маљ ске вла де у ро ку 
од 48 са тих.“

У об ја ви број 3827 од 28. 
ма ја 1909. го ди не по
зи ва ју се гра ђа ни Ми

тро ви це да при ја ве оште ће
ња на ас фал тим јав ним по
вр ши на ма у око ли ни сво јих 
до мо ва ка ко би се при ли ком 
оправ ка ас фалт них плоч ни
ка у це лом гра ду и ови не до
ста ци са ни ра ли.

„Оба ве шћу је се гра ђан
ство да је 25. ма ја за по че ла 
оправ ка град ских ас фалт них 
плоч ни ка те се по зи ва ју сви 
гра ђа ни ко ји би има ли на 
сво јем асвал ту ка ков на до
ста так по тре бан да се укло
ни да то ја ве град ском ин жи
ни ру у то ку осам да на и то 
би ло уст ме но или пи сме но 
са ја сним на зна че њем шта 
се има опра ви ти и гдје је 
плоч ник у ко јој ули ци и под 
ко јим кућ ним бро јем“

На фо то гра фи ји: Оглас 
из ма ја 1909. го ди не ко јим 
се пред на сту па ју ће вру ћи
не на ла жу пре вен тив не хи
ги јен ске ме ре за шти те од  
за ра за и бо ле сти.  Оглас је 
про гла шен у име ми тро вач
ког гра до на чел ни ка Те о до ра 
Ва си ли ћа. 
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Сад смо већ озбиљ но за га зи ли у 
тре ћу де це ни ју 21. ве ка и ка да 
би по сто ја ла не ка вре мен ска 

ма ши на ко ја би ба рем не ког на шег 
са вре ме ни ка вра ти ла не ко ли ко де се
тле ћа уна зад, па да нас они из 1980. 
пи та ју ка ква је бу дућ ност, ка кав је 
ди ги тал ни век, шта би му ре као: има 
нас пет ми ли јар ди ви ше, али Евро па 
не ста је, тре ћи свет ски рат за по че ле 
Ру си ја и Укра ји на, ви рус сли чан гри пу 
по ко сио пла не ту, у Евро пи не ма сне га, 
на Бли ском ис то ку зе ле ни се тра ва, а 
све сво је успо ме не чу ва мо у ме мо ри ји 
ма ле спра ве ко ју нео бич но на зи ва мо 
те ле фон. По сле 2020, уз бу ђе но смо 
че ка ли 2021, па и ову про шлу 2022, 
све ра чу на ју ћи да ће сва ка бити бо ља 
од ове прет ход не и да од ње не мо же 
би ти чуд ни ја. И сад на по чет ку но ве 
го ди не, сви смо пу ни на де да ће ова 
го ди на би ти сун ча ни ја, све тли ја, да ће 
ве сти би ти по зи тив ни је и охра бру ју ће. 

Сва ка ко је ути сак 2022. рат или спе
ци јал на вој на опе ра ци ја у Укра ји ни. 
Цео свет се обо јио у пла ву и жу ту бо ју, 
а не ка ко је тог фе бру а ра за бо ра вље на 
пан де ми ја ко ви да. Укра јин ско жи то 
би ло је за ро бље но, а за пад но цен трич
ни свет ту жно је за ку као ка ко ће Афри
ка би ти глад на, док Евро па уво ди санк
ци је на тр го ви ну и по сло ва ње са Ру си
јом. И та ко ско ро го ди ну да на, у Евро
пи тра је рат, а и на Ко со ву се кра јем 

го ди не за те гло, али сре ћом по пу сти ше. 
Ра ту је се и из ме ђу Јер ме ни је и Азер
беј џа на, али те ве сти сла бо сти жу.

Ср би ја се нај ви ше тре сла про шлог 
ја ну а ра од не из ве сно сти да ли ће 
Ау стра ли ја де пор то ва ти Но ва ка Ђо ко
ви ћа. Та ко су сви већ за бо ра ви ли да је 
у Ср би ји одр жан ре фе рен дум за из ме
ну уста ва, као и пар ла мен тар ни и 
пред сед нич ки из бо ри по сле то га. У 
Тур ској је отво рен нај ду жи ви се ћи 
мост на све ту пре ко Дар да не ла, Илон 
Маск је ку пио „Тви тер“. Ау стри ја је одо
бри ла еу та на зи ју, док је сим бол свет
ских сло бо да, САД, из пе ра њи хо вог 
вр хов ног су да, уки ну ла пре су ду ста ру 
пе де сет го ди на ко јом се га ран ту је пра
во абор ту са. Ма ђар ска и Сло ве ни ја су 
по пр ви пут до би ле пред сед ни цу, Ита
ли ја пре ми јер ку, две ма цр но гор ским 
вла да ма из гла са но је не по ве ре ње. 
Ва се љен ска па три јар ши ја при зна ла је 
ау то ке фал ност Ма ке дон ској пра во
слав ној цр кви, на кон че га је Срп ска 
пра во слав на цр ква ре а го ва ла то мо
сом о ау то ке фал но сти и фор мал но 
по ста ла мај ка цр ква. Цр на Го ра је 
ко нач но пот пи са ла те мељ ни уго вор са 
Срп ском пра во слав ном цр квом, а у 
на шој зе мљи, до ма ћи ну Европ ске 
па ра де по но са, не де ља ма су одр жа
ва не „ли ти је“ про тив овог до га ђа ја и 
да ва ња пра ва ЛГБТ осо ба ма. И још по 
не што.

Умр ла је нај ду го веч ни ја бри тан
ска вла дар ка Ели за бе та, умро 
је и пр ви пен зи о ни са ни па па 

Бе не дикт, али и Гор ба чов, по след њи 
ли дер Со вјет ског са ве за, као и не 
та ко у Ср би ји во ље на Ма длен 
Ол брајт. Кра јем го ди не је умр ла и 
фуд бал ска ле ген да Пе ле, али и наш 
Си ни ша Ми хај ло вић. Умр ли су и 
Пи тер Бог да но вич, Аки Ра хи мов ски, 
Ми ло ван Ви те зо вић, Иви ца Осим, 
Ван ге лис, Пи тер Брук, Ива на Трамп, 
Бран ко Цве јић, Оли ви ја Њутн Џон, 
Та тја на Бе ља ко ва, Кор не ли је Ко вач, 
ЖанЛик Го дар, Ире на Па пас, Рат ко 
По лич, Ср би јан ка Ту рај лић, Го ри ца 
Не шо вић, Ми ло ван Да ној лић, Пу ри
ша Ђор ђе вић, Ла тин ка Пе ро вић, 
Де јан Ти а го Стан ко вић. Ух, ко ли ки 
спи сак, а на све ту се ро дио осмо ми
ли јар ди ти чо век. Скор је чу дан и сва
ка го ди на је ути сак за се бе. Ни шта 
ни је та ко цр но, пре жи ве ли смо је и 
би ли јој све до ци, али не тре ба се за 
њом освр та ти, као и за би ло ко јој, 
не ка је у се ћа њу, а ка ко јој се бу де мо 
од ми ца ли, се ћа ње ће по ста ти леп ше 
и сет ни је. Гра би мо сад кроз ја ну ар и 
на да ље та ко, а ка да је реч о но вим 
го ди на ма, ци ти ра ће мо Ду шка Ра до
ви ћа: „Че ка ли смо у жи во ту раз не 
ства ри, а увек су нам и су гур но до ла
зи ле са мо но ве го ди не“.

Чи тан ка

ПО СЛЕ 2020, УЗ БУ ЂЕ НО СМО ЧЕ КА ЛИ 2021, ПА И ОВУ ПРО ШЛУ 2022,
СВЕ РА ЧУ НА ЈУ ЋИ ДА ЋЕ СВА КА БИТИ БО ЉА ОД ОВЕ ПРЕТ ХОД НЕ

Не окре ћи се, си не,
за го ди ном про шлом
(и нор ма лан бу ди)

Гра би мо сад кроз ја ну ар и на да ље та ко, а ка да је реч о но вим го ди на ма, ци ти
ра ће мо Ду шка Ра до ви ћа: „Че ка ли смо у жи во ту раз не ства ри, а увек су нам и 
су гур но до ла зи ле са мо но ве го ди не“

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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ОВАН: Су срет са јед
ном осо бом за вас 
пред ста вља ве ли ко 
за до вољ ство и ужи

так. На жа лост тај вр ху нац бр зо 
про ла зи. По слов ни про бле ми са 
ко ји ма се тре нут но су о ча ва те 
зах те ва ју до дат ни на пор. Бо ље 
је да се не за но си те не ким нео
бич ним иде ја ма, већ да са чу ва те 
свој по слов ни или дру штве ни 
углед. Ва жно је да са чу ва те при
себ ност ду ха и са мо кон тро лу. 

БИК: Во ље на осо ба 
иг но ри ше ва ше иде је 
и по ку ша ва да вас 
на ве де на сво је пла

но ве. Не мо же те да се до го во ри
те о основ ним ства ри ма. На 
по слов ном пла ну не успе ва те да 
пред ви ди те не чи ји од го вор на 
за да ту те му или да ус по ста ви те 
до бар од нос у ко му ни ка ци ји са 
са рад ни ци ма. При ја ће вам ви та
мин ска ис хра на и ве ћа ко ли чи на 
теч но сти. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма 
по тре бе да га ји те 
ве ли ке илу зи је или 
емо тив на оче ки ва ња, 

пред осо бом ко ју не по зна је те 
до вољ но. Ва жно је да не при ча те 
пре ви ше пред осо бом ко ја мо же 
да вас ока рак те ри ше на по гре шан 
на чин. По бољ шај те сво ју пси хо
фи зич ку кон ди ци ју. Сво је ма ле 
сла бо сти по ка жи те са мо пред 
по ро ди цом и бли ском осо бом.

РАК: Су срет са јед
ном осо бом ви ше 
под се ћа на игру емо
тив ног при кри ва ња и 

те сти ра ња не го на ис кре ну раз
ме ну осе ћа ња. Кад је по сао у 
пи та њу на ла зи те се пред но вом 
ди ле мом. Из бе га вај те так ми чар
ске си ту а ци је, по себ но ка да не 
рас по ла же те про ве ре ним ин фор
ма ци ја ма.  Об ра до ва ће вас 
по сту пак не ких бли ских при ја те
ља.   

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

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

ДЕ ВИ ЦА: Не ко од 
са рад ни ка не ма 
до вољ но ин те ре со ва
ња да ис по шту је 

за јед нич ки по слов ни до го вор, што 
не ми нов но усло вља ва од ре ђе ни 
гу би так. Де лу је те за бри ну то због 
но вих ин фор ма ци ја и про ме на 
ко је на го ве шта ва ју ва ши са рад ни
ци. Упо р но по ку ша ва те да у нај
кра ћем ро ку ре ши те не ке ве ли ке 
про бле ме. Не ма раз ло га да се 
јо гу ни те и да при го ва ра те свом 
парт не ру због не ких сит ни ца. 

ВА ГА: По треб но је да 
се рас те ре ти те од 
до дат них оба ве за, 
али не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на 
ви ше стра на исто вре ме но.   
Же ле ли би сте да ус по ста ви те 
бо љу кон тро лу над но вим до га
ђа ји ма у љу бав ном жи во ту, 
ме ђу тим ни шта зна чај но не 
мо же те да учи ни те без прет ход
ног до го во ра са сво јим парт не
ром. 

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

те да пре не се те ства ра лач ки 
им пулс и кре а тив ну енер ги ју на 
сво ју око ли ну. Не ма по тре бе да 
се упу шта те у не ке нов ча не ри зи
ке или да се за ду жу је те. Па жљи
ви је ослу шкуј те по ру ке ко је до би
ја те од бли ских осо ба. Бо ље је 
да по ка же те ви ше скром ност у 
по на ша њу. 

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

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

ЈА РАЦ: На ла зи те се 
на ве ли ки ко рак 
ис пред дру гих, јер 
уме те тач но да пред

ви ди те не чи ју ре ак ци ју у по слов
ним пре го во ри ма. Ја сно вам је 
да са вре ме ни при ступ за јед нич
ким те ма ма до но си ду го роч ни ји 
успех. По ста вља те су ви ше стро
ге кри те ри ју ме пред во ље ну осо
бу, али ваш под сти цај де лу је 
бла го вре ме но на ви ше на чи на.  

ВО ДО ЛИ ЈА: Де лу је
те ве о ма опре зно и 
не же ли те пре ви ше 
да ри зи ку је те у 

по слов ним пре го во ри ма. Ипак 
мо ра ће те да се су о чи те са иза
зо ви ма ко ји ни су по ва шој во љи. 
За тра жи те на вре ме до бар са вет 
од јед не ста ри је осо бе. При жељ
ку је те ви ше раз у ме ва ња и 
не жно сти у љу бав ном од но су. 
Парт нер има не ке нео бич не иде
је та ко да сво јим по на ша њем у 
ва ма под сти че осе ћај емо тив не 
не си гур но сти.

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

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

VREMEPLOV
11. ја ну ар

1811. Скуп шти на свих на род
них ста ре ши на у Ср би ји у вре
ме Пр вог срп ског устан ка осно
ва ла пр ва по пе чи тељ ства, 
ми ни стар ства. Ми ни стар про
све те по стао нај у че ни ји Ср бин 
тог вре ме на, рек тор Ве ли ке 
шко ле у Бе о гра ду До си теј 
Об ра до вић. 

12. ја ну ар
1876. Ро ђен аме рич ки пи сац 
Џон Гри фит, по знат као Џек 
Лон дон, је дан од нај чи та ни јих 
у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
На пи сао око 50 при по ве да ка и 
ро ма на ме ђу ко ји ма су нај по
зна ти ји “Зов ди вљи не“ и “Бе ли
оч њак“.
1998. Де вет на ест европ ских 
др жа ва пот пи са ло до ку мент о 
за бра ни кло ни ра ња људ ских 
би ћа.

13. ја ну ар
1806. Ро ђен срп ски пи сац 
Јо ван Сте ри ја По по вић, пр ви 
срп ски ко ме ди о граф, отац срп
ске дра ме. Уче ство вао у ор га
ни зо ва њу пр вог бе о град ског 
те а тра, По зо ри ште на Ђу мру
ку, ко ји је 1841. отво рен ње го
вом тра ге ди јом “Смрт Сте фа на 
Де чан ског“. Сте ри ји не дра ме 
ви ше од 100 го ди на на по зо ри
шним ре пер то а ри ма. 

14. ја ну ар
1826. У Пе шти осно ва на Ма ти
ца срп ска на ини ци ја ти ву Јо ва
на Ха џи ћа и уз по моћ бо га тих 
срп ских тр го ва ца из Пе ште и 
Бу ди ма. Књи жев но и кул тур но 
дру штво од и гра ло огром ну 
уло гу у про цва ту на у ке и кул ту
ре Ср ба у Вој во ди ни. 

15. ја ну а р
1804. Ја њи чар ске ста ре ши не, 
да хи је по че ли су “се чу кне зо ва“ 
у по ку ша ју да спре че по бу ну 
срп ског на ро да про тив ја њи
чар ског зу лу ма. Они су на пре
ва ру ухва ти ли и по гу би ли око 
70 нај у глед ни јих срп ских кне
зо ва, ви ђе них љу ди и све ште
них ли ца. Тај тра гич ни до га ђај 
убр зао је из би ја ње Пр вог срп
ског устан ка

16. ја ну ар
1945. По бе дом са ве знич ких 
сна га под ко ман дом ге не ра ла 
Бер нар да Монт го ме ри ја и 
Ома ра Бре дли ја, окон ча на 
не мач ка офан зи ва у Ар де ни
ма, у Бел ги ји. Нем ци су у тој 
опе ра ци ји из гу би ли 220.000 
вој ни ка, са ве знич ке сна ге 
77.000.

17. ја ну ар
1706. Ро ђен аме рич ки на уч ник 
и по ли ти чар Бен џа мин Френ
клин, бо рац за сло бо ду чо ве
ка, уче сник у Аме рич ком ра ту 
за не за ви сност, је дан од тво
ра ца “Де кла ра ци је о не за ви
сно сти“ и аме рич ког уста ва. 
Као на уч ник по знат је као из у
ми тељ гро мо бра на и от кри ћа 
то ка и ка рак те ри сти ка Голф
ске стру је. 

HOROSKOP

Сре да, 11. ја ну ар
(29. де цем бар)

Све тих 14.000 мла де на ца 
Ви тле јем ских

Че твр так, 12. ја ну ар
(30. де цем бар)

Све та му че ни ца Ани си ја; Пре
по доб на Те о до ра

Пе так, 13. ја ну ар
(31. де цем бар)

Преп.Ме ла ни ја; Св. До си теј 
За гре бач ки Ис по вед ник (Ода ни
је Ро жден ства)

Су бо та, 14. (1) ја ну ар
Об ре за ње Го спо да Ису са Хри
ста; Св. Ва си ли је Ве ли ки (Но ва 
Го ди на)

Не де ља, 15. (2) ја ну ар
Преп. Се ра фим Са ров ски; Св. 
Сил ве стар (Прет пр. Бо го ја вље
ња)

По не де љак, 16. (3) ја ну ар
Све ти про рок Ма ла хи ја; Све ти 
му че ник Гор ди је

Уто рак, 17. (4) ја ну ар
Са бор 70 све тих апо сто ла: Све
ти Јев ста ти је Срп ски

Crkveni
kalendar

Фран цу ска пи та
По треб но је: за те сто 1: 150гр 

мар га ри на, 150гр ше ће ра, 7 жу ма
на ца, 150гр бра шна, 1/2 пра шка 
за пе ци во; за те сто 2: 7 бе ла на ца, 
150гр ше ће ра, 150гр ора ха, 2 
ре бра чо ко ла де, 1/2 пра шка за 
пе ци во; за гла зу ру: 100гр чо ко ла
де, 50гр мар га ри на, 3 ка ши ке 
во де, 3 ка ши ке уља.

Мар га рин и ше ћер пе на сто уму
ти ли и до да ва ти јед но по јед но 
жу ман це, па на кра ју ла га но уме
ша ти бра шно по ме ша но с пра
шком за пе ци во. Пре ру чи ти у теп
си ју. Та ко сте при пре ми ли пр ву 
вр сту те ста. Бе лан ца и ше ћер 
уму ти ти у чврст снег и ла га но уме
ша ти ора хе про ме ша не с пра шком 
за пе ци во и рас то пље ном чо ко ла
дом. При пре мље ним те стом пре
ли ти пр во те сто и све за јед но 
ис пе ћи. Охла ђе ни ко лач пре ли ти 
чо ко лад ном гла зу ром, ко ју ће те 
спре ми ти та ко што ће те чо ко ла ду 
рас то пи ти на ла га ној ва три до да
ју ћи оста ле са стој ке.

• Збу ни ме ма ло, пре ви
ше ми је ја сно.
• Да се не ла же мо, мно го 
се ла же мо.
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АК ТУ ЕЛ НО У ОК „ИН ЂИ ЈА“
При пре ме
пред на ста вак 
так ми че ња у 
Су пер ли ги Ср би је

Од бој ка ши це „Ин ђи је“ уве ли ко се 
при пре ма ју за на ста вак так ми че ња 
у Су пер ли ги Ср би је. Пр ва утак ми
ца игра се 21. ја ну а ра, а у срем ски 
град та да до ла зи бе о град ска „Цр ве на 
зве зда“. Ка ко је ис та као Ни ко ла Јер
ко вић, тре нер ОК „Ин ђи ја“, про шла 
го ди на би ла је успе шна за ин ђиј ске 
од бој ка ши це, под се ћа ју ћи да су у 
про лећ ном де лу так ми че ња обез
бе ди ле и уче шће у плејофу у де би
тант ској се зо ни и то ме ђу нај бо љим 
клу бо ви ма у Ср би ји. Ипак, је сен ни је 
би ла она ко ка ко су оче ки ва ли, те се 
са по чет ком при пре ма за но ви так ми
чар ски ци клус упо ре до ана ли зи ра и 
ра ни је ура ђе но.

– Пр ви део се зо не ни је био по на
шим же ља ма. Ци ље ви ко је смо по
ста ви ли ни су ис пу ње ни. Оства ри ли 
смо са мо три по бе де. Иа ко смо има
ли шан се за не што ви ше, то се ни је 
де си ло. Ту жни смо због то га, али све 
је то спорт. Симп то ма тич но је да смо 
у ве ћи ни утак ми ца осва ја ли пр ве се
то ве, у две утак ми це смо во ди ли 2: 0 
па на кра ју гу би ли 3: 2. Ана ли зи ра ли 
смо си ту а ци ју још јед ном и по ку ша
ће мо то да про ме ни мо у бу дућ но сти 
об ја шња ва Ни ко ла Јер ко вић, тре нер 
ОК „Ин ђи ја“.

Јер ко вић ис ти че и да је те жак рас
по ред оста вио по сле ди це на са мо по
у зда ње.

– Пр вих пет утак ми ца смо игра ли 
са из ра зи тим фа во ри ти ма и све из
гу би ли, што нас оче ку је и на по чет ку 
дру гог де ла пр вен ства. До по чет ка 
пр вен ства има мо 15 тре нин га и јед ну 
кон трол ну утак ми цу. У пр вој не де љи 
ра да, ак це нат је на фи зич кој при пре
ми док ће већ у дру гој не де љи ак це
нат би ти на уи гра ва њу ти ма за на ста
вак се зо не.

Пре ма ре чи ма тре не ра ОК „Ин ђи
ја“, до са да је у еки пу до шло по ја ча
ње. Ју ни ор ска ре пре зен та тив ка Ана
ста си ја Ив ко вић ће за у зе ти ме сто у 
са ста ву уме сто те же по вре ђе не Ма
ше Ка ли нић.  М.Ђ.

Тра ди ци о нал но, дру ги дан Бо жи ћа, 
Сто но те ни ски клуб „Под ри ње” из Ма
чван ске Ми тро ви це  ор га ни зу је Бо жић
ни ху ма ни тар ни тур нир у сто ном те ни
су у по је ди нач ној ка те го ри ји. Тур нир 
у ха ли „Ми тро вач ке гим на зи је” имао 
је и ме ђу на род ни ка рак тер уз уче шће  
так ми ча ра из БИХ, Хр ват ске и Ру си је. 
Пр ви чо век клу ба Ра до ван Ко ва че вић 
тим по во дом је ре као да је тур нир на 
ње го ву ини ци ја ти ву пре се дам го ди на 
на стао у Ма чван ској Ми тро ви ци.

– Ка сни је је из тих тур ни ра је и осно
ван СТК „Под ри ње”. То су би ли тур ни ри 
са 1520 игра ча, ко ли ко мо же да при ми 
са ла До ма кул ту ре у Ма лој Ми тро ви
ци. Про шле го ди не, „Бо жић ни тур нир“ 
смо по ди гли на ви ши ни во и пр ви пут  
ор га ни зо ва ли је дан ве ћи тур нир у на
шем гра ду. Ово го ди шњим тур ни ром 
смо се про би ли у сам врх тур ни ра по 
ква ли те ту и ма сов но сти на це лом Бал

ка ну за хва љу ју ћи на шем су гра ђа ни ну 
Жи ва ну Јо ва но ви ћу, ко ји је по звао то
ли ке игра че и ко ји иде го ди шње на ви
ше од 20 тур ни ра го ди шње на под руч ју 
бив ше Ју го сла ви је. Из у зет ну за хвал
ност ду гу јем ди рек то ри ци „Ми тро вач ке 
гим на зи је”, ко ја нам је иза шла у су срет 
и да ла са лу на ко ри шће ње. Та ко ђе, 
тур нир је имао и ху ма ни тар ни ка рак
тер за то што смо ску пља ли но вац за 
на шу су гра ђан ку Алек сан дру Ди нић. 
Игра ло се у пет ка те го ри ја, а укуп но 
је би ло око 110 так ми ча ра. Игра ло се 
по гру па ма па за тим по купси сте му на 
ис па да ње док ни смо до би ли по бед ни
ке свих ка те го ри ја. Дра го ми је да је 
тур нир ус пео, да су сви уче сни ци за
до вољ ни и да смо сам тур нир по ди гли 
у сам врх по ква ли те ту и ма сов но сти 
у вр ло крат ком вре ме ну. Ску пље но је 
пре ко 20000 ди на ра ху ма ни тар не по
мо ћи, ре као је Ко ва че вић.

СТО НО ТЕ НИ СКИ КЛУБ „ПОД РИ ЊЕ”

Бо жић ни
сто но те ни ски тур нир

Оства ре ни пла смани
по ка те го ри ја ма су сле де ћи:

Ап сло лут на  ка те го ри ја: 1. ме сто Да
рио Ло бо да, Оџа ци, 2. ме сто Ми лош 
Ма рин ко вић ин тер на ци о на лац из Шап
ца ко ји је играо у Хр ват ској про шле 
го ди не, 3. ме сто су по де ли ли чла но ви 
СТК „Пар ти зан” Ша бац  Не ма ња Сто
јић и Ни ко ла Ан дрић из СТК „АС” Ша
бац. Ка те го ри ја 35  49 го ди на: 1. ме сто 
Пре драг Ре са вац, Сме де ре во , 2. ме сто 
Бо јан Ка ку ћа, Љу бо ви ја 3. ме сто Ми тар 
Па ли ку ћа, ин ва лид ски ре пре зен та ти
вац Ср би је и Не ма ња Ћи рић, Оџа ци. 
Ка те го ри ја 50 – 59 го ди на: 1. ме сто Ја
нош Га ло из Бе о гра да , 2. ме сто Вла
да Чу пић из Ма чван ске Ми тро ви це, 3. 

ме сто су по де ли ли Жељ ко Пе тро вић 
из Бе о гра да и Го ран Дра гин из Бе че
ја. Ка те го ри ја 60  69 го ди на: 1. ме сто 
Жељ ко Ба са рић из Бе о гра да, 2. ме сто 
Мла ден Не дељ ко вић из Срем ске Ми
тро ви це, 3. ме сто Жи ван Јо ва но вић из 
Срем ске Ми то ви це и Пет ко Вра њеш из 
Су бо ти це. Ка те го ри ја пре ко 70 го ди на: 
1. ме сто Ми ле Ивић из Рав ња ко ји игра 
у ин ва лид ским ко ли ци ма, а ин тер на ци
о нал ни је мај стор ко ји игра у Ср би ји и 
Ау стри ји

2. ме сто Ду ле Рат ко вић из Но вог Са
да, 3. ме сто Ду ро Чуч ко вић и Сла во
љуб Ку ли шић из Но вог Са да.

По бед ни ци јед не од так ми чар ских гру па сто но те ни ског тур ни ра
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ЖКК „СРЕМ” НАЈ БО ЉИ КЛУБ У ВОЈ ВО ДИ НИ 

По твр да исто риј ских ре зул та та
ми тро вач ке жен ске ко шар ке

Као што је пред сед ник клу
ба Ни ко ла Бу до шан у раз го
во ру за „Ми тро вач ке но ви не” 
кра јем про шле го ди не и на ја
вио, ЖКК „Срем“ из Срем ске 
Ми тро ви це по но во је до био 
вред но при зна ње и зва нич но 
је по ре зул та ти ма свих мла
ђих ка те го ри ја, дру гу го ди ну 
за ре дом про гла шен за нај
у спе шни ји жен ски ко шар ка
шки клуб у Вој во ди ни. „Срем” 
је оства рио фан та стич не ре
зул та те у 2022. го ди ни и не 
са мо да је од бра нио ти ту лу 
нај бо љег клу ба мла ђих ка
те го ри ја у по кра ји ни не го је 
оти шао ко рак да ље и оства
рио нај ве ћи успех у исто ри ји 
мла ђих ка те го ри ја у Вој во ди
ни. На гра да за нај бо љи клуб 
до де ље на је у но во сад ском 
„Спен су” пред сед ни ку ЖКК 
„Срем“ Ни ко ли Бу до ша ну, а 
ко ју је уру чио пред сед ник Ко
шар ка шког са ве за Вој во ди не 
Са ва Рај ко вић. На но во го
ди шњем кок те лу и до де ли 
ве ли ког при зна ња би ли су и 
тре нер ЖКК „Срем“ Ни ко ла 
Ми ло ше вић ко ји је про гла
шен на кра ју пр вен ства за 

нај бо љег тре не ра у Вој во ди
ни као и ко шар ка ши це ко је 
су по не ле ти ту лу МВП и про
гла ше не за нај бо ље у Вој во
ди ни у сво јим ка те го ри ја ма: 
Ан ге ла Ла ди нек, Те о до ра 
Ми ло ше вић и Еми ли ја Мир
че та.

ЖКК „Срем“ је у 2022. го

ди ни по стао шам пи он Вој во
ди не у нај мла ђој ка те го ри ји 
ми ни ба ске та, шам пи он Вој
во ди не у ка те го ри ји мла ђих 
пи о нир ки, ви це шам пи он Ср
би је у кон ку рен ци ји пи о нир ки 
док је у ка дет ској ка те го ри ји 
оства рио пла сман у Ка дет
ску ли гу Ср би је (12 нај бо љих 

еки па у Ср би ји) као да ле ко 
нај мла ђа еки па у ли ги. ЖКК 
„Срем” је овим фан та стич
ним ре зул та ти ма сва ка ко 
по сти гао нај ве ћи успех у 
исто ри ји срем ско ми тро вач ке 
ко шар ке ра чу на ју ћи и му шку 
и жен ску ко шар ку у на шем 
гра ду.

Пред сед ник клу ба, на гра ђе не игра чи це и тре нер ЖКК „Срем”

ТУР НИР У БА СКЕ ТУ

Ла ћар ци до не ли зла то
На ква ли тет ном ба ске та шком тур ни ру „New Year’s 

mad ness”,  ко ји је 30. де цем бра 2022. го ди не одр жан 
у Кра гу јев цу, бо је ла ћа рач ког Ба скет клу ба „3 х 3 Ла
ћа рак” у ју ни ор ској кон ку рен ци ји бра ни ли су Ву ка шин 
До ста нић, Урош Ђа ко вић, Јо ван Не ди мо вић и Ни ко ла 
Гли гић, оства рив ши сја јан ре зул тат  три јумф и зла то у 
ју ни ор ској кон ку рен ци ји. Мом ци из Срем ске Ми тро ви це 
и Ла ћар ка на овом нај ква ли тет ни јем ју ни ор ском тур ни
ру у про шлој го ди ни так ми чи ли су се у ја кој кон ку рен ци
ји вр хун ских еки па ме ђу ко ји ма је би ло чла но ва срп ске 
ба скет ре пре зен та ци је и ак тив них  дру го ли га ша. У сво
јој гру пи они су оства ри ли три по бе де а у фи на лу је са
вла да на еки па „Те ми шва ра” ре зул та том 18:16. 

ЈЕ СЕ ЊИ ДЕО ДРУ ГЕ ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ЛИ ГЕ

Од бој ка ши це шид ског „Мак са” по бед ни це
Про те кле не де ље су за вр ше на  так ми че ња је се њег де

ла у Дру гој вој во ђан ској ли ги за пад ни Срем. Ор га ни за тор 
ове ли ге је Град ски од бој ка шки са вез Срем ска Ми тро ви
ца, а уче ству ју еки пе са те ри то ри ја оп шти на Шид, Бе о чин, 
Срем ска Ми тро ви ца, Ру ма и Ириг. Так ми че ња у овој ли ги 
су из ван ред на при ли ка за афир ма ци ју мла дих од бој ка ши ца 
ко је ће у бу дућ но сти за и гра ти за нај бо ље ти мо ве Ср би је. У 
овој се зо ни се по себ но ис та кла еки па „Мак са“ из Ши да ко ју 
пред во ди тре нер Не бој ша Чи ка рић. „Макс“ је оства рио свих 
се дам по бе да и глав ни је кан ди дат за осва ја ње ти ту ле. На 
та бе ли је се њег де ла иза еки пе из Ши да на ла зи се ми тро
вач ки „Срем Итон“ а тре ће ме сто за и зи ма ју мла де од бој ка
ши це из Ру ме.

Од бој ка ши це „Мак са“ из Ши да 

По бед ни ци нај ја чег ју ни ор ског ба скет тур ни ра
у 2022. го ди ни Ни ко ла Гли гић, Јо ван Не ди мо вић,
Ву ка шин До ста нић  и Урош Ђа ко вић (с ле ва на де сно)
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У ха ли „Пин ки” за вр шен
тра ди ци о нал ни тур нир
у ма лом фуд ба лу

Фи нал ним утак ми ца ма од и гра ним у 
уто рак, 10. ја ну а ра 2023. го ди не за вр шен 
је 34. срем ско ми тро вач ки Ме ђу на род ни  
„Me tal fer Steel mill“ тур нир у ма лом фуд
ба лу. У мо мен ту штам па ња овог бро ја 
„Ми тро вач ких но ви на“ по бед ни ци  тур ни
ра још се ни су зна ли, али оста је уве ре ње 
да је ово го ди шње так ми че ње јед но од до 
са да нај у спе шни јих. О то ме го во ри ве ли
ки број по се ти ла ца и при ка за ни ква ли тет 
фуд ба ла у свим так ми чар ским ка те го ри
ја ма. Под се ти мо, тра ди ци о нал ни тур нир 
у ха ли По слов носпорт ског цен тра „Пин
ки“ по чео је 23. де цем бра про шле го ди не. 
Еки пе ко је су оку пи ле 850 игра ча би ле су 
по де ље не у шест уз ра сних ка те го ри ја. 
Игра ле су за ла ска ву ти ту лу и на град ни 
фонд од 750 000 ди на ра. По кро ви тељ 
тур ни ра је Град Срем ска Ми тро ви ца. 

Ди рек тор ПСЦ „Пин ки“ Са ша Бу га џи ја 
пре за до во љан је пр вен стве но по се том 
пу бли ке, ко ја се уве ћа ва ла до са ме за
вр шни це тур ни ра. Већ у ели ми на ци о ној 
фа зи на кон зав вр шет ка так ми че ња по 
гру па ма по се та је зна чај но пре ва зи шла 
не ке од тур ни ра прет ход них го ди на. По
сле свих зби ва ња са огра ни че њи ма и 
пан де ми јом ко ви да, Ми тров ча ни су се 
очи глед но уже ле ли ма лог фуд ба ла. Бу
га џи ја ис ти че по да так да је у од но су на 
про шло го ди шњи тур нир про да то 20 по
сто ви ше ка ра та, чи ја је це на би ла сим
бо лич них 100 ди на ра, с тим да ула зни це 
ни су пла ћа ла де ца до 12 го ди на и при
пад ни це леп шег по ла.

– Број гле да ла ца на три би на ма био је 
ре корд но ве ли ки, а у пр вим утак ми ца ма 

че тврт фи на ла би ло је и 1500 гле да ла ца 
по ме чу.  Ако бих не што мо рао да из дво
јим као ку ри о зи тет ово го ди шњег тур
ни ра, то је сва ка ко ве ли ки број мла дих 
игра ча и ква ли тет них еки па са под руч ја 
гра да Срем ске Ми тро ви це, на ро чи то у 
ка те го ри ји омла ди на ца и се ни о ра. То нас 
ра ду је, јер је то за лог за бу дућ ност на шег 
фуд ба ла, ка же пр ви чо век ха ле „Пин ки“, 
ко ји је про це нио да ће овај тур нир до кра
ја фи нал них ме че ва по сма тра ти укуп но 
ви ше од 20 000 гле да ла ца.

Сло бо дан Си мић: Ка ко је 
Ми тро ви ца до би ла 
је дан од нај бо љих 
тур ни ра у др жа ви

Тур нир у ма лом фуд ба лу у Срем ској 
Ми тро ви ци, ко ји се ове зи ме од и грао 34. 
пут тра ди ци о нал на је спорт ска ма ни фе
ста ци ја и од пр ве го ди не одр жа ва ња је
дан је од нај ва жни јих фуд бал ских тур ни
ра у бив шој и са да шњој др жа ви. Све је 
по че ло 1987, од но сно 1988. го ди не, ка да 
је у нај ве ћем срем ском гра ду озва ни чен 
рад По слов но  спорт ског цен тра „Пин
ки“. Ма ли фуд бал, да нас по зна ти ји под 
на зи вом фут сал, од у век је био по пу ла
ран спо рт. Фуд бал ска ма ги ја на „пе то пар
цу“ при вла чи ла је пу бли ку. У ста рој Ју
го сла ви ји би ло је не ко ли ко из ван ред них 
тур ни ра овог ти па а нај по зна ти ји ме ђу 
њи ма сва ка ко је чу ве на за гре бач ка „Ку
ти ја ши би ца“. Ре ви ја ју го сло вен ских мај

сто ра на „пе то пар цу“ би ла је тра ди ци ја у 
још не ким гра до ви ма. Те 1987/88. го ди
не њи ма се при кљу чи ла и Срем ска Ми
тро ви ца. До из град ње ха ле у Ми тро ви ци 
нај ква ли тет ни ји фуд бал у ре ги о ну играо 
се на шид ском тур ни ру, ако из у зме мо ве
ли ке сре ди не по пут Но вог Са да  или Бе
о гра да. Срем ска Ми тро ви ца је не го ва ла 
тра ди ци ју лет њег фуд бал ског тур ни ра на 
отво ре ном те ре ну „Пар ти за на“, а ка ко су 
објек ти ха ле „Пин ки“ углав ном за вр ше ни 

34. тур нир у ма лом фуд ба лу пре ва зи шао је оче ки ва ња ор га ни за то ра

Сло бо дан Си мић, пр ви
ди рек тор ми тро вач ке ха ле 
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до по ло ви не 1987. го ди не, пре зва нич ног 
отва ра ња у но вем бру исте го ди не, ру ко
вод ство ха ле је од лу чи ло да ор га ни зу је 
лет њи тур нир на отво ре ном. Би ло је то 
на ме сту да на шњих те ни ских те ре на иза 
са ме ха ле. Овај тур нир, као не ка вр ста 
при пре ме за тра ди ци о нал ни зим ски тур
нир дао је од лич не ре зул та те. 

Уз Сло бо да на Си ми ћа, пр вог ди рек то
ра По слов ног спорт ског цен тра „Пин ки“ 
ра дио је Си ни ша Нин ко вић до та да шњи 
се кре тар Оп штин ског спорт ског са ве за 
ко ји ће се ор га ни за ци јом овог тур ни ра 
ба ви ти чи та вих 28 го ди на, до свог пен зи
о ни са ња. По ње го вим ре чи ма, та да шњи 
пред сед ник ми тро вач ке оп шти не Све то
зар  То за Ми хај лов по ве рио му је спорт
ске по сло ве у ха ли, док је Сло бо дан Си
мић био за ду жен да во ди по ли ти ку ове 
спорт ске ку ће. Ако Си ни шу Нин ко ви ћа 
се ћа ње до бро слу жи, по бед ник тог пр вог 
лет њег тур ни ра би ла је еки па „Пан до ре“ 
из Бе о чи на. 

Зва нич но, пр ви зим ски тур нир у ма лом 
фуд ба лу ор га ни зу је се кра јем 1987. и по
чет ком 1988. го ди не. Сви ма ко ји по зна ју 

Сло бо да на Си ми ћа по зна то је да ње го
ва енер ги ја и по све ће ност пре ва зи ла зе 
„иска чу” из уо би ча је ног про се ка, та ко да 
је и у за да так фор ми ра ња спорт ског цен
тра унео сво ја ви ђе ња и иде је. Же лео је 
да на пра ви нај бо љи обје кат тог ти па ко ји 
ће сво јим зна ча јем и ко мер ци јал нопо
слов ним сег мен том омо гу ћи ти одр жи во 
фи на си ра ње и нај ква ли тет ни је спорт ске 
и дру ге са др жа је. Си мић зна и да нас ве
ру је да је   По слов но  спорт ски цен тар 
„Пин ки“ до 1990. го ди не био нај бо љи и 
нај бо га ти ји по слов но  спорт ски обје кат у 
не ка да шњој СФРЈ. Ми тров ча ни и мно го
број ни го сти са стра не још увек се се ћа ју 
од лич них кон це ра та, тур не ја, кул тур них 
и ту ри стич ких са др жа ја, ква ли тет них уго
сти тељ ских ло ка ла, не по но вљи вих лет
њих свир ки и де ша ва ња на сте пе ни шту 
ис пред ха ле, али и пр вих лет њих обје ка
та на Са ви ко ји су при па да ли ха ли. У том 
сми слу, тур нир у ма лом фуд ба лу мо рао 
је за до во љи ти ви со ке стан дар де. Већ на 
пр вом тур ни ру уче ство ва ло је 250 еки па 
од ко јих су мно ге би ле “су ви ква ли тет” та
да шњег ма лог фуд ба ла.

– Ми смо те 1987. го ди не кре ну ли са 
иде јом да то бу де нај бо љи тур нир у око
ли ни. Због то га смо се од лу чи ли за фонд 
на гра да ко ји до та да ни је био ви ђен. За 
оно вре ме, то су би ли не ве ро ват но нов
ци ко ји су при ву кли ве ли ки број ква ли тет
них еки па из ра зних ре ги о на и гра до ва 
бив ше Ју го сла ви је. Ре корд је за бе ле жен 
1989. го ди не ка да је би ло 32 000 по се ти
ла ца са пла ће ном ула зни цом, што зна чи 
да је те го ди не у гле да ли шту би ло нај
ма ње 40 000 љу ди, ка же Сло бо дан Си
мић, ко ји се се ћа и до ла ска но во сад ског 
„Днев ни ка“ као ге не рал ног по кро ви те ља 
тур ни ра, а ка сни је и „Ве чер њих но во сти“ 
ко је су би ле нај ти ра жни ји днев ни лист 
у Ју го сла ви ји. Та да су у на град ни фонд 
тур ни ра укљу че ни ау то мо би ли и дру
ге вред не на гра де, а так ми че ње је би ло 
пра ће но ин те ре сант ним естрад ним про
гра ми ма. Си мић је за до во љан чи ње ни
цом да је ми тро вач ка ха ла да нас у од
лич ном ста њу „бо ља не го што је би ла 
кад  је из гра ђе на“ што је, ка же он,  слу чај 
у ма лом бр о ју гра до ва где ова кви објек ти 
че сто  „та во ре”  или ни су до бро одр жа
ва ни.

Ре ви ја мај сто ра игре 
на „пе то пар цу” 

ви ђе на је од стар та 
ми тро вач ког тур ни ра

Уз Си ни шу Нин ко ви ћа, за ме ни ка ди рек
то ра спорт ске ха ле, ко ји се ба вио спорт
ским по сло ви ма на тур ни ру је и да нас 
ан га жо ван ње гов са рад ник и хро ни чар 
зби ва ња у ха ли „Пин ки“ Дра ган Си му но
вић, по пу лар ни Ба рон, ко ји се и да нас се
ћа на сту па Не бој ше Ву чи ће ви ћа Ушке та, 
Љу бин ка Дру ло ви ћа, Ба не та Ива но ви ћа, 
Са ше Или ћа, Ђо ке Ми ло ва но ви ћа и мно
гих ис так ну тих ре пре зен та ти ва ца ко ји су 
„пи ка ли” лоп ту на пар ке ту ми тро вач ког 
„Пин ки ја”. 

– На на шем тур ни ру ни је би ло ни кад 
ма ње од 64 се ни ор ске еки пе, а у мо је вре
ме би ло је бар 24 ве те ран ска ти ма. Још 
на по чет ку смо уве ли пра ви ло да се игра у 
ових шест ка те го ри ја и то пр во у гру па ма, 
а по том сле де ели ми на ци је. Це ле го ди не 
смо се при пре ма ли за на ред ни тур нир и 
бла го вре ме но оба ве шта ва ли уче сни ке и 
спон зо ре. Ин те ре со ва ње за наш тур нир  
би ло је за и ста не ве ро ват но, се ћа се Си
ни ша Нин ко вић и на во ди да је ми тро вач ки 
тур нир од стар та по стао нај бо љи у ре ги о
ну са ре дов ним уче сни ци ма из Су бо ти це, 
Но вог Са да, Ло зни це и Бе о гра да.  Ми
тро вач ка пу бли ка је кра јем осма де се тих 
ужи ва ла у мај сто ри ја ма Ми о дра га Пе три
ке и не по но вљи ве еки пе „Тан го“ из Но вог 
Са да, шид ског „Клу ба ма лог фуд ба ла”, у 
но ви је вре ме ша бач ког СИНДа и дру гих.

Оно што је сви ма оста ло у се ћа њу је
сте по да так да је пр ве го ди не тур ни ра за 
не пу них ме сец да на отво ре но чак 30 000 
фла ша пи ва. Ди рек тор Си мић ина че се 
се ћа  вре ме на ка да је уз раз не про гра ме 
у ха ли сва ко днев но отва ра но 1000 бо ца 
пи ва. Ми тро вач ки спорт ски цен тар и ње
го ви спорт ски рад ни ци ка сни је су уче
ство ва ли у уна пре ђе њу ма лог фуд ба ла у 
Ју го сла ви ји и Ср би ји ор га ни зу ју ћи дру го 
Пр вен ство Ју го сла ви је у ма лом фуд ба лу.  
Тра ди ци о нал ни ми тро вач ки тур нир ко ме 
смо про те клих да на из бро ја ли 34. го ди не 
пре ки дан је у све га два на вра та, за вре ме 
рат них зби ва ња де ве де се тих и то ком пан
де ми је ко ро на  ви ру са.  Д. Мостарлић

Се ћа ња на пр ве тур ни ре из де ве де се тих го ди на, фо то гра фи ја у ход ни ку ПСЦ „Пин ки“

Са ша Бу га џи ја, ди рек тор ПСЦ „Пин ки“
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РК „РУ МА“

Одр жа на го ди шња 
скуп шти на

O ра ду РК „Ру ма“ за про шлу го ди ну, 
из ве шта ју тре не ра о по стиг ну тим ре
зул та ти ма у свим ка те го ри ја ма и пла ну 
ра да за 2023. го ди ну  раз го ва ра ло се на 
ре дов ној го ди шњој скуп шти ни клу ба ко
ја је одр жа на кра јем де цем бра про шле 
го ди не. Јед но гла сном од лу ком, на пред
лог Управ ног од бо ра клу ба, за спорт ског 
ди рек то ра је иза бран Ми ро слав Ми ја и
ло вић. 

Спорт ски ди рек тор ће у клу бу би ти 
за ду жен за ко ор ди на ци ју ра да свих се
лек ци ја, ка ко се ни ор ских та ко и мла ђих 
ка те го ри ја. Из ве штај о ра ду клу ба је 
под нео ње гов пред сед ник Ду шан Дра ги
шић. Он је по себ но го во рио о  не ми лим 
до га ђа ји ма из прет ход не се зо не жен ске 
еки пе, ко ји се од но се за при ну ђе но од
и гра ва ње ба ра жа, иа ко је еки па  у ре
гу лар ном де лу так ми че ња за у зе ла пр во 
ме сто на та бе ли и оства ри ла пра во уче
шћа у Су пер Б ли ги Ср би је. 

Дра ги шић је из ра зио на ду и оче ки ва
ње да ће жен ска се ни ор ска еки па РК „Ру
ма“  за у зе ти пр во ме сто у так ми че њу, као 
што је то оства ри ла и на по лу се зо ни и 
пла си ра ти се у елит ни ранг так ми че ња, 
Су пер Б ли гу Ср би је. 

Ка да је реч о му шкој се ни ор ској еки пи, 
циљ клу ба је да у дру гом де лу так ми че
ња учвр сти ре до ве и по зи ци о ни ра се у 
сре ди ни та бе ле. 

Ми ро слав Ми ја и ло вић, но во и за бра
ни спорт ски ди рек тор је  на гла сио да је 
ње гов циљ да уна пре ди рад у свим ка
те го ри ја ма клу ба, да се еки пе ор га ни за
ци о но при пре ме за на ста вак дру гог де ла 
так ми че ња и да се на да до број са рад њи 
и за ла га њу свих чла но ва клу ба. 

 
РУ МА

Школа шаха
„Рум ска ша хов ска зи ма“ за по че ла је 

24. де цем бра у про сто ри ја ма Шко ле 
ша ха „Бри ле“ а отво рио ју је је дан од нај
бо љих рум ских ша хи ста Не над Гру бор. 
Том при ли ком су уче сни ци има ли при ли
ку да на у че пр во од 20 при пре мље них 
ша хов ских отва ра ња, у ци љу при пре ма 
за так ми че ња уче ни ка основ них шко ла 
из пред ме та „шах“. 

Ово так ми че ње сва ке школ ске го ди не 
ор га ни зу ју Ми ни стар ство про све те и 
Ша хов ски са вез Ср би је, за ко ји по сто ји 
већ уста ље ни ка лен дар   школ ско так
ми че ње је у ја ну а ру, оп штин ско у фе бру
а ру, окру жно у мар ту и ре пу блич ко у 
апри лу. „Рум ска ша хов ска зи ма“ под ра зу
ме ва уче ње и игра ње ша ха, у свим ње го
вим аспек ти ма  игра, спорт, на у ка, 
ди дак тич ко сред ство,  умет ност, и то у  
отва ра њу, ком би на ци ји, сре ди шњи ци и 
за вр шни ци. На ста ва ће тра ја ти то ком 
це ле зи ме и  бес плат на је за сву за ин те
ре со ва ну де цу.

За ви сно од пред зна ња, по ла зни ци ће 
би ти рас по ре ђе ни  у че ти ри на став не 
гру пе: по чет ни ци, од но сно ула зак у свет 
ша ха, по том ула зак у свет ша хов ских так
ми че ња, игра са бе лим фи гу ра ма и игра 
са цр ним фи гу ра ма.

С. Џ.

Фа ли ти је дан па пир
Ка кав ма лер. Та ман ка да су се 

по на да ли на Ма лом Ка ле мег да ну 
да су убо ли пре ми ју, усле дио је 

хла дан туш. И то не је дан, већ два. А 
мо же мо ре ћи и три.

Пр во раз о ча ра ње је по вре да нај бо
љег игра ча Цр ве не Зве зде Лу ке Вил до
зе на утак ми ци са Бар се ло ном. Ка ко 
ства ри сто је, Ар ген ти нац ће на ду жу 
па у зу. У ње го вом од су ству, ди ри гент ску 
па ли цу пре у зи ма Не ма ња Не до вић, 
али пи та ње је ко ли ко је ка дар из др жа ти 
па клен тем по, по себ но ако се има у 
ви ду ње го ва ско ло ност ка по вре да ма. 
Што би ре кла не зва нич на по бед ни ца 
Евро ви зи је – бо же здра вља.

Дру га ствар ко ја је рас ту жи ла зве зда
ше је сте не сре тан по раз њи хо ве еки пе 
у истом ме чу у ко јем се по вре дио Вил
до за. Ски да ње скал па моћ ној Бар се ло
ни на мет ну ло се као не ми нов ност 
услед се ри је до брих ре зул та та бе о
град ског ти ма. На чин на ко ји је Зве зда 
из гу би ла овај меч бо ле ће ду го.

Онај бак суз Ни ко ла Ми ро тић да де 
кош са пар кин га у зад њој се кун ди. Што 
је нај го ре, че пао је ли ни ју. Пу на ха ла, а 
ни ко то ни је ви део. Не ве ро ват но.

У ме ђу вре ме ну, цр ве но – бе ли су 
до би ли још је дан меч у го сти ма, ово га 
пу та про тив шпан ске Ва лен си је. Ре зул
тат ко ји је, узев ши у об зир све окол но
сти, при лич но из не на ђу јућ.

Тре ћи ма лер, ве ро ват но и нај ве ћи, 
ти че се ско ра шњег по ја ча ња Цр ве не 
Зве зде. Ка ко са да ства ри сто је, а у вре
ме пи са ња овог тек ста ни је би ло но вих 
ин фор ма ци ја, Фа кун до Кам па цо не ће 
мо ћи да игра у Евро ли ги све до мар та. 
Цр ве но – бе ли су дра стич но ка жње ни 
због не по што ва ња фи нан сиј ског фер
пле ја.

А би ло је ма ло чуд но ка да смо чу ли 
да Зве зда до во ди нај ску пље по ја ча ње 
у исто ри ји срп ске ко шар ке у вре ме док 
је под за бра ном до во ђе ња игра ча. 
Бе о град ски клуб ни је из ми рио ду го ва
ња пре ма јед ном од сво јих бив ших 
игра ча, те му је лу пље на за бра на. Али 
га зду Чов ке та то ни је спу та ло да пот пи
ше уго вор са бив шим игра чем Ре ал 
Ма дри да, на да ју ћи се да ће убр зо 
ис пе гла ти ствар са чел ни ци ма Евро ли

ге и ре ши ти ту до сад ну па пи ро ло ги ју. 
Уме сто то га – дан да ра. Из гле да да је 
фа лио тај фа мо зни је дан па пир. Нај ве
ћа мо гу ћа ка зна из ре че на је Цр ве ној 
Зве зди, па ће Кам па цо про пу сти ти 
осам евро ли га шких утак ми ца. А пла
ћен је па пре но.

По ста вља се ло гич но пи та ње, ка ко је 
уоп ште не ком па ло на па мет да про спе 
то ли ку ло ву у та ко ри зич ним окол но
сти ма. Из гле да да су у Зве зди же шће 
из не на ђе ни од лу ком Евро ли ге. Са да 
ће тре нер Ива но вић, ако ка зна у ме ђу
вре ме ну не бу де убла же на, мо ра ти да 
уи гра ва две еки пе у исто вре ме – јед ну 
са Кам па цом у АБА ли ги, а дру гу без 
ње га у Евро ли ги. Кре те ни зам.

На рав но, сва ка кве при че са да кру же, 
а ве за но за раз лог ова ко дра стич ног 
ка жња ва ња јед ног клу ба. Ка жу да је 
Бо ди ро га био под ве ли ким при ти ском 
да из деј ству је кажњавање срп ског 
пред став ни ка у Евро ли ги. По го ди ће те, 
при ти сци су до шли из Шпа ни је. Тач ни је 
– из ре до ва Ре ал Ма дри да и Ба ско ни је, 
два ти ма ко ја су по ла га ла пра во на 
Зве зди на по ја ча ња. Ови пр ви на Кам
па ца, а дру ги на Вил до зу.

А гро ба ри? Па они тре нут но жи ве 
свој сан. У Евро ли ги су кре ну ли да га зе, 
а сва ова пи зда ри ја са Кам па цом до бро 
им до ђе као по вод за спрд њу и ли ко ва
ње. Јер, ка ко ка жу, ни је ле по би ти баш 
та ко ба хат и тро ши ти то ли ке нов це. 
Тре нер Пар ти за на је „за бе зек нут“ до во
ђе њем не ка да шњег аса Ре а ла у Цр ве
ну Зве зду. Као да је за бо ра вио да ње го
ва вер ност во ље ном клу бу ко шта три
ча вих ми ли он евра го ди шње.

Би ло ка ко би ло, не згод ни да ни су 
пред Цр ве ном Зве здом. До ла зе ве ли ка 
ис ку ше ња ка ко у Евро пи, та ко и у АБА 
ли ги. Је ди ни чо век ко ји мо же да за др жи 
све кон це у ру ка ма је тре нер Ду шко 
Ива но вић. Од лич ни ре зул та ти ко је је 
на пра вио од ка ко је до шао у клуб да ју 
на ду Зве зди ним на ви ја чи ма да су чу да 
мо гу ћа. 

Шта ће сад Кам па цо? Па док га не 
пу сте да игра Евро ли гу, мо ра ће да 
из вр ће згло бо ве по Чач ку, Љу бља ни и 
Лак та ши ма. А до ју че је тр чао по НБА 
пар ке ти ма. Шта ти је жи вот… 

А би ло је ма ло чуд но ка да смо чу ли да Зве зда до во ди 
нај ску пље по ја ча ње у исто ри ји срп ске ко шар ке у вре ме 
док је под за бра ном до во ђе ња игра ча. Али га зду Чов ке
та то ни је спу та ло да пот пи ше уго вор са бив шим игра
чем Ре ал Ма дри да, на да ју ћи се да ће убр зо ис пе гла ти 
ствар са чел ни ци ма Евро ли ге и ре ши ти ту до сад ну 
па пи ро ло ги ју
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ТЕК КА СНИ ЈЕ ЗА ВО ЉЕ НА

„Бар се ло на“
и ње на фуд бал ска чу да

Pi{e:
Stefan Jovi}

Бу де то по вре ме но да  пре ма не ком 
или не чем га ји мо не га ти ван став ко ји 
се вре ме ном пре о кре не и до би је 

са свим дру га чи је зна че ње. Вре ме чи ни да 
са зна је мо но во и да се осе ћа мо дру га чи је, 
да ме ња мо из во ре ин фор ми са ња и на 
кра ју да ко нач но поч не мо да слу ша мо 
се бе. ра де ћи и раз ми шља ју ћи пре ма свом 
на хо ђе њу.

Та ко ђе, све око нас под ло жно је про ме
на ма и про ме не се че сто до жи ва ља ва ју 
код мно гих и у мно го ме. 

Све ово, од но си се при мар но на ва жне 
жи вот не те ме и од нос пре ма кључ ним сег
мен ти ма жи во та и све је то нор мал но и 
ре као бих нор мал ном чо ве ку свој стве но. 
Ово че га се до ти чем ти че се до ко ли це и 
спо ред не жи вот не ства ри што не зна чи да 
ни је об у хва ће но јед на ким ми са о ним про
це си ма.

„Бар се ло ну“ сам по сма трао са ан ти па
ти јом, свр ста ва ју ћи је у ред нео ми ље них 
клу бо ва. Би ли су ис пу ње ни ску по пла ће
ним игра чи ма и би ће да то по му ти мла да
лач ки по глед на ста ње ства ри ка кви би 
оне за пра во тре ба ле да бу ду. Би лу су 
не кри тич ки ве ли ча ни и свр ста ва ни пу но 
пу та нео сно ва но у ред фа во ри та и ту уло
гу нај че шће ни су оправ да ва ли. Али, не ко 
их је во лео због пом пе зно сти ка кву су га ји
ли док их ови дру ги у ма њем бро ју при сут
ни ни су во ле ли.

Он да су про ме ни ли фи ло зо фи ју и про
сто по че ли да вра ћа ју фуд бал ње го вом 
из во ру, во лео бих да ка жем „вра ћа ју фуд
бал фуд ба лу“.

Исти на, тре нер Хо лан ђа нин, но си лац 
игре Ро нал ди њо ску по пла ће ни Бра зи лац 
али тим у знат но дру га чи јем ру ху. Су штин
ски су  про ме ни ли стил игре и по че ли да 
не гу ју стр пљи вост и до па дљи вост у игри, 
др же ћи лоп ту и са лу цид но шћу ба ра та ју
ћи са њом.

На су прот оста лим ве ли ким клу бо ви ма, 
ре зул та те су по че ли да те ме ље на игра чи
ма из сво је омла дин ске шко ле. Ве ли ки 
тран сфе ри су оста вље ни по стра ни и кре
ну ло се на пра вље ње игра ча, а не на 
ку по ви ну „го то вог про из во да“ као ту жне 
те ко ви не по од ма клог ка пи та ли стич ког 
ре зо но ва ња фуд ба ла и спор та уоп ште.

До ла зи ла су у то вре ме и ван спорт ска 
са зна ња о Бар се ло ни и Ка та ло ни ји, о име
ни ма Га у ди ја и Сал ва до ра Да ли ја, ре пре
си ји ко ју су град, по кра ји на и ФК  „Бар се
ло на“ тр пе ли у пе ри о ду фа ши стич ке вла
да ви не Фран ци ска Фран ка, огром на не у
јед на че ност у ути ца ју и сна зи са нај ве ћим 
ри ва лом „кра љев ским клу бом“ „Ре а лом“ 
из Ма дри да.

Ни ка да бла го на кло но не сме се гле да ти 
на се па ра ти стич ке аспи ра ци је, са мо што 
овај пут не мо же мо да зна мо да ли сто је 
раз ло зи због ко јих не ко же ли да се из дво ји 
од ма тич не др жа ве. Ка та ло ни ја је спе ци
фи кум по мно го че му и ту оправ да ност, 
од но сно нео прав да ност о би ло че му да се 
ра ди ба рем два пут, тре ба ме ри ти.

Је дин стве на је „Бар се ло на“ и по ат мос
фе ри на ста ди о ну, зду шно бо дре ње до ти
че и крај ма лих екра на, за мно ге по зна та 
хим на „Cant del Bar ca“ уни си о но се из во ди 
из 100 000 гр ла на ста ди о ну Камп ноу, 
бу де им по зант но.

Е сад се мње ње окре ну ло, љу би те љи 
„Бар се“ су то пре ста ли би ти, али су окре
ну то шћу пре ма но вом сти лу игре та ко ђе и 
но вој фуд бал ској фи ло зо фи ји при до би ли 
но ве по што ва о це. То је про сто ди ја лек ти
ка, увек иде та ко.

По сле то га, но ва кон цеп ци ја је на до
гра ђи ва на, уве ћа ван је број вр хун
ских игра ча из сво је шко ле, и ни је се 

на то ме за др жа ло не го су и на клу пу се да
ли ра ни ји игра чи из „Бар се ло ни не“ шко ле 
( Гвар ди о ла и Лу ис Ен ри ке ) и са обо ји цом 
се „Бар се ло на“ пе ња ла на сам врх Евро
пе.

Ре зи ме све га су Ме си, Ча ви, Ини је ста, 
тро јац за ве чи те фуд бал ске ана ле, трио 
ко ји је био око сни ца у осва ја њу че ти ри 
Ли ге шам пи о на и мно штва шпан ских 
пр вен ста ва и ку по ва, а њи хов до ла зак 
ни је пла ћен ни је дан евро, ра ди ло се о 
игра чи ма ко ји су ту са мо ни кли.

За крат ко вре ме, „Бар се ло на“ се ви ше 
од свих при бли жи ла пра вој су шти ни фуд
ба ла и за крат ко вре ме тај при ступ је 
по стао пло до но сан тач ни је оба сут ус пе си
ма и тро фе ји ма. Им пре сив но!

Дру ги су шу шка ли нов ча ни ца ма, би ли 
опи је ни те жњом за мо ћи, „Бар се ло на“ је 
игра ла фуд бал и ужи ва ла у ње му, стр
пљи во чу ва ла лоп ту, не да ју ћи је ла ко 
по тив ни ку, игра ла до па дљи во, тро ши ла 
ма ло на тран сфе ре, уба ци ва ла сво ју де цу 
у ва тру, про мо ви са ла UNI CEF и осва ја ла  
пре гршт тро фе ја на свим фрон то ви ма.

До каз за не вер не да се мо же пра вим 
пу тем до успе ха, до каз  да се по гре шно 
мо же пре тво ри ти у ис прав но и до каз да се 
ис прав ним по сту па њем при до би ја ју 
по кло ни ци од оних ко ји то ра ни је ни су 
би ли. 

На су прот оста лим 
ве ли ким клу бо ви ма, 
ре зул та те су по че ли 

да те ме ље на игра чи
ма из сво је омла дин

ске шко ле. Ве ли ки 
тран сфе ри су оста
вље ни по стра ни и 

кре ну ло се на пра вље
ње игра ча, а не на 
ку по ви ну „го то вог 

про из во да“ као ту жне 
те ко ви не по од ма клог 
ка пи та ли стич ког ре зо

но ва ња фуд ба ла и 
спор та уоп ште
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ЛСК И ЛСКОВЦИ: ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА – ЖЕЉ КО ШЕИК СИБА

„Бицикл“ за пам ће ње,
а фудбал за цео живот

Са 13 – 14 годи на већ је играо у 
под млат ку ЛСКа. Жељ ко Шеик 
Сиба (55) је при па дао јед ној од 

нај та лен то ва ни јих гене ра ци ја лаћа
рач ких фуд ба ле ра, гене ра ци ји која 
можда и није нај бо ље од себе дала 
баш ЛСКу, али тој гене ра ци ји мора 
бити опро ште но, јер је свој играч ки 
зенит дости за ла у деве де се тим годи
на ма, годи на ма рата, годи на ма рас
па да јед ног систе ма и начи на живо та.

Склад но гра ђен, физич ки спре ман 
у пра вој мери, жива хан и шар ман тан, 
Шеик је био фуд ба лер лепог поте за. 
Изра зи то тален то ван и кре а ти ван, са 
лоп том је могао да напра ви чуда, али 
знао је и да „послу жи“ саи гра ча. Без 
вели ког „физи ка ли са ња“ имао је сво
је фин те, а остао је упам ћен по чуве
ном „бици клу“, дри блин гу који су мно
ги вели ки игра чи прак ти ко ва ли, а који 
је остао зау век везан за оног пра вог, 
који се звао, а не пре зи вао, Ронал до.

На дру штве ним мре жа ма могу се и 
дан данас погле да ти ти дри блин зи, 
али нема сни ма ка Сиби ног „бици кла“ 
тако да се чита лац мора осло ни ти на 

Негде на тава ну Сиб и
не поро дич не куће у 

лаћа рач ком Четвр том 
шору, пар ки ран је 

суве нир, део ста рог 
бици кла који је добио 

на опро штај ној утак
ми ци коју је оди грао 
за ЛСК про тив ерде

вич ке „Сло ге“. Бицикл 
као мета фо ра, као 

при зна ње за мај сто ри
је које Лаћар ци нису 

забо ра ви ли

ЖЕЉ КО ШЕИК СИБА: У ЛСКу је почео и завр шио кари је ру

У ЛСКУ: Сто је Миле Вуле тић, Боле Лаза ре вић, Ста но је Сими кић, Ђор ђе Ско ру пан, 
Бра не Мари чић, Горан Петро по љац, Лале Вуле тић, Дра ган Јова но вић.
Чуче Милан Бабић, Жељ ко Шеик, Иви ца Гом бар. Ђор ђе Кузми нац, Воја Дивљак.
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Склад но гра ђен, 
физич ки спре ман у 

пра вој мери, жива хан 
и шар ман тан, Шеик је 

био фуд ба лер лепог 
поте за. Изра зи то 

тален то ван и кре а ти
ван, са лоп том је 

могао да напра ви 
чуда, али знао је и да 
„послу жи“ саи гра ча. 

Без вели ког „физи ка
ли са ња“ имао је сво је 

фин те, а остао је упам
ћен по чуве ном „бици

клу“, дри блин гу који 
су мно ги вели ки игра

чи прак ти ко ва ли, а 
који је остао зау век 

везан за оног пра вог, 
који се звао, а не пре

зи вао, Ронал до

добро на мер ност овог ауто ра и неу
мр ло сећа ње нави ја ча и саи гра ча. 
Уоста лом, негде на тава ну Сиб и не 
поро дич не куће у лаћа рач ком Четвр
том шору, пар ки ран је суве нир, део 
ста рог бици кла који је добио на опро
штај ној утак ми ци коју је оди грао за 
ЛСК про тив ерде вич ке „Сло ге“. 
Бицикл као мета фо ра, као при зна ње 
за мај сто ри је које Лаћар ци нису забо
ра ви ли.

Играо је у почет ку на пози ци ји 
десног кри ла, а како сам каже, завр
шио је као полут ка. За први тим 
ЛСКа заи грао је 1987. годи не, али 
тих годи на у ЛСКу су игра ли све 
сами прво ли га шки игра чи, тако да је 
сва ки минут на тере ну за мла дог 
игра ча тада био пре ми ја.

– Панић, Дро нић, Вет мић, све фуд
бал ске вели чи не ... А у шпи цу Вла да 
Мал ба шић и Иви ца Гом бар. Кад 
доби јем пет мину та на тере ну, ја сам 
био сре ћан као мало дете, каже 
Шеик. 

То вре ме у ЛСКу нико, ко је заи
грао у зеле но – белом дре су, неће 

забо ра ви ти. Шеик при ча како су 
редов но одла зи ли на при пре ме и 
лет ње и зим ске, још као игра чи у под
млат ку. Сећа се очин ског одно са ста
ри јих фуд ба ле ра, а са посеб ном емо
ци јом гово ри о Дра ги ши Пани ћу, 
леген дар ном гол ма ну ЛСКа.

– То су били неза бо рав ни момен ти, 
игра чи су се воле ли и дру жи ли и то 
вре ме се никад више не може поно
ви ти. Добро смо се при пре ма ли, 
доста ради ли и тре ни ра ли, али то 
смо ради ли из љуба ви. Није ту било 
ника квих нова ца. Пет ком и неде љом 
вече ра у клу бу, игра чи су се запо
шља ва ли и то је било све. Касни је, 
када је при ват ни капи тал ушао у фуд
бал, све је било дру га чи је. И сама 
игра се про ме ни ла, исти че Шеик.

До 1991. годи не Шеик је играо у 
ЛСКу, затим је кре ну ла њего ва гото
во „про фи“ кари је ра по срем ским клу
бо ви ма. Пла ти че во, „Рад нич ки“ Шид, 
Рав ње, Ерде вик, „Биг бул“ Бачин ци, 
поно во Ерде вик, митро вач ки „Рад

КРЕ А ЦИ ЈА И ТАЛЕ НАТ: Шеик у пуној играч кој зре ло сти
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нич ки“ и на кра ју ЛСК. Где је почео, ту 
је и завр шио играч ку кари је ру, по сво
јој жељи.

– Када сам се вра тио у ЛСК 2005. 
годи не, игра ли смо у Срем ској лиги. 
Тада је тре нер био Нико ла Буди шић. 
У еки пи су били јако мла ди момци, 
није било ста ри јих и већ тада се осе
ти ло да нема игра ча. А данас је још 
горе. Нико неће да игра, сви би само 
мобил не теле фо не, кла ди о ни це ... 
Не знам, можда бисмо и ми били 
такви да је у наше вре ме било тих 
чуда, али није. Ми нисмо има ли 
ништа, нама је лоп та била све. У 
Лаћар ку си некад могао да напра виш 
пет еки па, сва ко село је има ло игра
че. Данас посто ји шко ла фуд ба ла у 
Митро ви ци и сви би хте ли у „Зве зду“ 
или „Пар ти зан“. Деца игра ју у пио ни
ри ма, већ кад дођу до под млат ка 
оду ста ју, каже Шеик.

Као расни фуд ба лер, Шеик је годи
на ма играо мали фуд бал. А упра во 
се на малом тере ну бело да но види 
ко зна, а ко не зна. Шеик је знао. 
Њего ва еки па је више пута била 

првак Вој во ди не и Југо сла ви је, неко
ли ко пута су осва ја ли митро вач ки 
зим ски тур нир, и не само митро вач
ки.

– Мали фуд бал смо игра ли гото во 
про фе си о нал но. Некад је посто ја ла 
и лига у малом фуд ба лу и та наша 
еки па, у којој су изме ђу оста лих били 
Рај ко Чуто вић, Јови ца Поло ви на, 
Пре драг Мар ко вић Цука, Милен ко 
Сто ја но вић Кеза, је неко ли ко пута 
била првак лиге. И тур ни ри у малом 
фуд ба лу су били масов ни ји. У Митро
ви ци је било по 200300 еки па из 
целе тада шње Југо сла ви је. Да не 
при чам о награ да ма. Наград ни фон
до ви су били вели ки, тако да смо, 
сећам се, од награ де коју смо осво ји
ли јед не годи не директ но из Шкот ске 
нару чи ли ком плет ну опре му за све 
игра че, при ча Сиба.

И на кра ју, тре ба рећи да се Жељ ко 
Шеик не одри че фуд ба ла ни у шестој 
деце ни ји живо та. И данас игра мали 
фуд бал за вете ра не. Не каже се за 
џабе да љубав покре ће све. А можда 
је фуд бал нај бо љи при мер и потвр да 
ове рече ни це. У Сиби ном слу ча ју то 
сва ка ко јесте.

Све тла на Ћосић 

– У основ ној шко ли сам се бавио свим 
спор то ви ма, сем кошар ком. То нисам 
волео да играм, нисам имао ни виси ну и 
јед но став но нисам ни хтео. И јед ном 
при ли ком настав ник Пика ми наре дио да 
дођем да играм неку кошар ка шку утак
ми цу, али ја се нисам поја вио. Био је јако 
љут на мене, иако ме је мно го волео. И 
после тога, позо ве ме и баци бок сер ске 

рука ви це и каже, ако хоћеш ста вих, ако 
нећеш не мораш. Кад ме је дохва тио... 
Бога ми није ми било све јед но. И ту се и 
ја на њега наљу тим. Међу тим, после смо 
се изми ри ли. Све је тра жио начи на да се 
поми ри мо, чак ми је дао да оце њу јем 
ђаке из нижих раз ре да, директ но у днев
ник, сећа се Сиба оми ље ног настав ни ка 
Гој ка Врсај ко ви ћа Пике.

Дуле без рука ви ца

У архи ви РТСа сигур но посто ји сни мак 
„Инди рек та“, култ не спорт ске еми си је коју 
је водио чуве ни Мар ко Мар ко вић, у којој 
се поми ње еки па у малом фуд ба лу у којој 
је Шеик играо.

– Тада нам је спон зор била фир ма 

„Босут комерц“ и сећам се „Инди рек та“ у 
ком је сни мље на табла на којој пише 
Босут на ула зу у село, неке пат ке пре ла зе 
ули цу, а Мар ко Мар ко вић каже: „Одав де 
су прва ци Југо сла ви је у малом фуд ба лу“. 
То никад нећу забо ра ви ти, сме је се Сиба.

Одав де су прва ци Југо сла ви је

Панић, Дро нић, Вет
мић, све фуд бал ске 

вели чи не ... А у шпи цу 
Вла да Мал ба шић и 
Иви ца Гом бар. Кад 

доби јем пет мину та на 
тере ну, ја сам био сре

ћан као мало дете, 
каже Шеик

СА МАЛОГ ФУД БА ЛА: Сто је Пре драг Мар ко вић Цука, Лале Вуле тић, Жељ ко Нова ко вић, Слав ко Хер цег, Ђор ђе Павло вић 
Сића. Чуче Дра ган Вуле тић, гол ман Иван Вуко вић, Рај ко Чуто вић, Дра шко Сла до је вић и Жељ ко Шеик 


