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НАСЕЉЕБЕРАК

Комплетносређен
спортскитерен„Рупаче“
Спортски терен „Рупаче“

уделуградаБерак,постоји
годинама, али је у послед
њихнеколикогодинабиоу
изузетно лошем стању. То
је спортски терен који се
ранијекористиоигдесусе
одржавалерадничкеспорт
скеигре.Имајућиувидуда
уовомделуРуменемадру
гихспортскихтерена,поте
клајеииницијативаграђа
надасеонкомплетноуре
ди,штојеиучињено.
Ових дана, радови фи

нансирани већим делом
од Покрајине, а мањим од
локалне самоуправе, пот
пуносузавршени,а17. ја
нуарапокрајинскисекретар
за спорт и омладину Дане
Баста и председница Оп
штине Александра Ћирић
сасарадницима,обишлису
овај изузетно добро рено
виранспортскитерен.
Дане Баста је том при

ликомистакаодајеПокра
јинскисекретаријатсхватио
потребу и увидео значај
комплетне реконструкције
терена„Рупаче“,тесузате
намене издвојили пет ми
лионадинара,докјелокал
на самоуправа обезбедила
860.000динара.
– Направили смо мулит

функционално игралиште
зарукомет,замалифудбал
икошаркуизаистасамси
гуран да ће овде одрасти
некиновимладиспортисти,
којићесвојепрвеспортске
кораке направити  управо
на овом теренуе, рекао је
Баста.

Онједодаодајеодржао
и радни састанак са руко
водством румске општине
и да очекује нове пројекте
уобластиспортакојићесе
заједничкиреализовати.
–Обишла сам са сарад

ницимаовајтеренранијеи
виделисмокакоједевасти
ран.Овдежививеликиброј
грађана,адостамладихсе
бависпортомрекреативно,
такодасмоосетилипотре
буиобавезудасеонком
плетноуреди.Захваљујући
средствима Покрајинског
секретаријата овај терен
садаизгледапрелепо,пот
пунојереконструисан.Тоје
мулитфункционални спорт
ски терен са  савременом

новом  подлогом и уређе
ним трибинама, истакла је
АлександраЋирић.
Онајеуказаладасеула

гањемумладе,улажеубу
дућностидајебитномладе
људеусмеритикаспорту.
Локална самоуправа је

повећалазаовугодинуула
гања у спорт, кроз пројект
нофинансирањеспортских
клубова, обнову инфра
структуре и стипендије за
најбољеспортисте.
Председница Ћирић је

информисаладасерадина
реконструкцији свих спорт
скихтеренауграду.Тосуи
терениокорумскихшкола,
а у сваком насељу посто
јипо једанспортскитерен.

Такође, приводе се крају и
радови у Борковцу, у делу
старогбазена гдесе, тако
ђе,правиједанмултифунк
ционалниспортскитерен.
–Имамо12,аконеиви

ше малих градилишта где
радимо реконструкцију
спортских терена, не рачу
најући и нова четиридечја
игралишта,одкојихсудва
у потпуности завршена, а
двасезавршавају.Пропра
тићемоитерадовеижели
модаграђанивидеколико
трудаулажемодабиобез
бедилиусловеданашаде
цаимају гдедасеиграјуи
баве спортом, истакла је
АлександраЋирић.
 С.Џакула

Обилазактерена

МЕђуНАРОдНиСАјАМтуРизМАуШтутгАРту

инђијапредстављена
немачкимтуристима
Туристичка понуда општине Инђија

представљена је на недавно одржаном
МеђународномсајмутуризмауШтутгарту.
На штанду Туристичке организације Ср
бијеса јошнеколико градоваиопштина,
Туристичка организација општине пред
ставила јепонудуИнђијесаакцентомна
тематски туристички комплекс „Келтско
село“.
КакосуистаклипредставнициТООИн

ђија,Немачкајеједнаодтриземљеизко
једолазинајвећибројтуристауСрбију,а
сајамуШтутгартунајвећијесајамтуризма
најугуНемачкеинајпосећенијиевропски
сајамкадајеупитањукампингтуризам.
Посетиоциштандасупресвегазаинте

ресованизаинформацијео томенакоји
начинмогудаупотпунесвојборавакуНо
вомСаду,аопштинаИнђијаса„Келтским
селом“, Крчединскомадом, речним тура
ма на Дунаву и богатом гастрономском
понудом,представљенаим јекаоодлич
надестинацијаутомсмислу,наводисена
странициТуристичкеорганизацијеопшти
неИнђија.
Иначе,какосудодали,упитањујеије

данодпрвихкораказаједничкесарадње
Инђије и Новог Сада, који је договорен
крајемпрошлегодине.

М.ђ.
тООинђијанасајмутуризмауШтутгарту(фото:тООинђија)
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Зам ка уки да ња
за мр зну тог кон флик та

Док ово пи ше мо, тзв. дру га Ср би ја 
још ни је грак ну ла „из дао вас је”, 
да про бу ди „на ци о нал ним ми то

ви ма за до је ну Ср би ју” и да ова ко нач
но окре не ле ђа Ву чи ћу. Ни срп ска 
де сни ца ни је још грак ну ла „из дао нас 
је”, да ја ви Ср би ји ко би мо гао да јој 
од бра ни Ко со во. То би мо гло да се 
до го ди ка да се пи та ње при хва та ња 
не мач кофран цу ског пред ло га „де мо
кра ти зу је” и ка да га пред сед ник евен
ту ал но спу сти у ши ру рас пра ву и 
за тра жи је дин ство Ср би је око ње го ве 
од лу ке. Ако пред сед ник лич ним тру
дом и ау то ри те том не уве де ин то на ци
ју за ди ја лог, дво днев не ре ак ци је на 
Ву чи ће во при хва та ње не мач кофран
цу ског кон цеп та не обе ћа ва ју да ће 
по ли тич ки ак те ри уме ти да се са слу
ша ју: опо зи ци ја тра жи ре фе рен дум о 
Ко со ву и по ли тич ки бан крот пред сед
ни ка, а пред став ни ци вла да ју ће ве ћи
не не ви де ка ко се мо же во ди ти ди ја
лог са они ма ко ји су од мах за би ли нож 
у ле ђа Ср би ји ка да јој је нај те же. 
Огла си ли су се са „увек уз сво га пред
сед ни ка” функ ци о не ри Вла де и дру ги 
ви со ки на ме ште ни ци, не уви ђа ју ћи да 
је та ква по др шка под ра зу ме ва на из 
функ ци је или на ме ште ња. При у пи тан 
од Тан ју га, пред сед ник Од бо ра за 
Ко со во и Ме то хи ју у На род ној Скуп
шти ни Ми ло ван Дре цун  је ре као да је 
„си ту а ци ја те шка, рат у Укра ји ни нас је 
ис те рао на ге о по ли тич ку чи сти ну и 
са да нас За пад ста вља уза зид за 
стре ља ње”. 

Функ ци о не ри су, ме ђу тим, ис прав но 
осе ти ли да је пред сед ни ку, чи ја је 
са вест из ве сно и за слу же но чи ста 
са да, ви ше не го ика да от ка ко во ди 
Ср би ју, по треб на по др шка оног „не ви
дљи вог” де ла Ср би је ко јем је ко сов ски 
за вет и „не да мо Ко со во” нај ма њи 
за јед нич ки име ни тељ. Про блем је 
ка ко про бу ди ти хук по др шке ове „не ви
дљи ве” Ср би је око но вог нај ма њег 
за јед нич ког име ни та ља „а да га ипак 
да мо за не што”. 

Кад је пре не ко ли ко го ди на ини ци
ран фа мо зни „уну тра шњи ди ја лог о 

Ко со ву” пред сед ни ку  је био по тре бан 
упо тре бљив  став јав но сти о пре го ва
рач кој плат фор ми Ср би је. Са да је 
пре го ва рач ка плат фор ма на мет ну та 
са За па да гру бом си лом. Тач ни је, 
пред сед ник још не от кри ва при ро ду 
прет њи ко је су га опре де ли ле да при
хва ти плат фор му, али ни је те шко 
прет по ста ви ти да је Ср би ји за пре ће но 
санк ци ја ма ко је би мо гле да по ни ште 
до стиг ну ту ре ла тив ну еко ном ску ста
бил ност и пре ки ну ти еко ном ски раз
вој. Али „уну тра шњи ди ја лог о Ко со ву” 
оста вио је иза се бе оп се ну да ће 

Ср би ја би ти пи та на хо ће ли или не ће 
да ти сво ју ју жну по кра ји ну. По себ не 
три би не за прав ни ке, кул тур ња ке, 
при вред ни ке, па и спор ти сте, уз ду жно 
по што ва ње за по је ди нач на ми шље
ња, ни су до не ле ни шта осим пле би
сци та о ко лев ци срп ске кул ту ре и 
ве ре, о ко лев ци срп ске др жа ве, о 
исто риј ској зе мљи срп ског на ро да, о 
нај ску пљој срп ској ре чи, о Бро зо вој 
ау то но ми ји Шип та ри ма као мак си му
му ко ји Ср би ја тре ба да до пу сти. 
Пред сед ник ни је до био ни шта кон
крет ни је и про ми шље ни је од из ли ва 
па три о ти зма. Срп ска цр ква је, за тим, 

за ко ва ла ову рас пра ву ста вом: не 
при хва та мо от це пље ње, не ће мо да их 
при зна мо, не ће мо раз гра ни че ње ни 
по де лу, јер је Ко со во на ше. Са да упо
ко је ни па три јарх Ири неј та да је ре као: 
„Не ка нам га от му, али наш при ста нак 
не ће до би ти, че ка ће мо Бож ју и зе маљ
ску прав ду. Ако га по де ли мо, при ста ли 
смо. Ако се раз гра ни чи мо, при ста ли 
смо, а он да ви ше ни смо то што је смо.”

За пад је, ме ђу тим, већ отео Ко со во, 
и је дан услов за че ка ње Бож је и 
зе маљ ске прав де је ис пу њен. Про
блем је у то ме што је За па ду по тре бан 
наш при ста нак ка ко би оте то укњи жио 
на Шип та ре. Са да нам у за ме ну за 
при ста нак ну ди еко ном ски раз вој ко ји 
ни је мо гућ уз при су ство за мр зну тог 
кон флик та.

Укла ња ње за мр зну тог кон флик та 
као смет ње за еко ном ски раз вој 
без сум ње је у нај ве ћој ме ри и 

опре де ли ло пред сед ни ка Ср би је да 
при хва ти не мач кофран цу ски кон цепт. 
То ће сва ка ко опре ди ли ти срп ску Вла
ду и срп ски пар ла мент да по др же 
од лу ку пред сед ни ка и по де ле с њим 
од го вор ност ко ју је пре у зео. У су срет 
укла ња њу за мр зну тог кон флик та САД 
већ пред у зи ма ју да при мо ра ју При
шти ну на фор ми ра ње За јед ни це срп
ских оп шти на, али она кву ка кву мо же 
да ис тр пи свет ска прав на све ти ња од 
ко сов ског уста ва. 

Гра ђа ни ће од пред сед ни ка Ср би је 
оче ки ва ти ми ни мал но да сво ју по др
шку не мач кофран цу ском кон цеп ту 
усло ви овла шће њи ма за јед ни це срп
ских оп шти на, ко ја ће спре ча ва ти при
штин ску по ли ци ју да упа да у срп ске 
сре ди не и од во ди Ср бе „те ро ри сте”, 
ко ја ће омо гу ћи ти спе ци јал не ве зе са 
Ср би јом и ње но пра во да бу де га рант 
си гур но сти ко сов ских Ср ба. Не из бо ри 
ли се Ср би ја за су штин ска овла шће ња 
срп ске ау то но ми је, За јед ни ца срп ских 
оп шти на ће са ма по се би да пред ста
вља за мр зну ти кон фликт, али кон
фликт уну тар су ве ре не ко сов ске др жа
ве, у ко ји Ср би ја ви ше не ће мо ћи да се 
ме ша.

Укла ња ње за мр зну тог кон
флик та као смет ње за еко
ном ски раз вој без сум ње је 
у нај ве ћој ме ри и опре де ли
ло пред сед ни ка Ср би је да 
при хва ти не мач кофран цу
ски кон цепт. У су срет укла
ња њу за мр зну тог кон флик
та, САД већ пред у зи ма ју да 
при мо ра ју При шти ну на 
фор ми ра ње За јед ни це срп
ских оп шти на, али она кву 
ка кву мо же да ис тр пи свет
ска прав на све ти ња од 
ко сов ског уста ва
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Уче сни ци пли ва ју на ста зи ду гој 33 ме тра, што је и сим
бол го ди на ко је је имао Исус Хри стос ка да је ра за пет на 
крст

На Бо го ја вље ње је ши ром Сре ма, 
тра ди ци о нал но одр жа но пли ва
ње за Ча сни крст. У Срем ској 

Ми тро ви ци је до кр ста пр ви до пли вао 
че тр на е сто го ди шњи Ма те ја Ви до вић. 
Уче шће у пли ва њу у ре ци Са ви је узе ло 
око 160 му шка ра ца, али и же на. Уче
сни ци су се ода зва ли у до са да нај ве
ћем бро ју.

– Пр ви пут сам се при ја вио да пли
вам за Ча сни крст. Ве ли ка ми је част 
што сам уче ство вао и ни сам се на дао 
да ћу би ти пр ви. Раз лог при ја вљи ва ња 
је тај што ве ру јем у Бо га и по шту јем 
сво ју кул ту ру и оби ча је, из ја вио је 
по бед ник Ма те ја Ви до вић.

Као и ра ни јих го ди на, ни су пли ва ли 
са мо Ми тров ча ни. Ме ђу њи ма је, тра
ди ци о нал но, би ло го сти ју из дру гих 
де ло ва Вој во ди не, Ма чве и ди ја спо ре, 
од но сно, из Штут гар та и Бе ча.

– По себ на драж ово го ди шњег пли ва

ња је што смо га по све ти ли осам де се
тој го ди шњи ци смр ти Ни ко ле Те сле. То 
је наш на чин на ко ји смо же ле ли да се 
оду жи мо на шем ве ли ка ну, ре као је 
Дра ган Са бљов, ста ре ши на Све бор 
дру жи не „Све ти Ди ми три је“.

Ово го ди шње пли ва ње одр жа но је у 
ор га ни за ци ји Све бор дру жи не „Све ти 
Ди ми три је“, Срп ске пра во слав не цр кве 
и Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Ми ли сав Жи ва но вић из Врд ни ка је 
ове го ди не пр ви од уче сни ка до пли вао 
до Ча сног кр ста на Бор ко вач ком је зе ру 
у Ру ми, где је ор га ни зо ва но бо го ја
вљен ско пли ва ње по 11. пут. Ујед но је 
овог пу та би ло и нај број ни је, са 76 уче
сни ка. Ми ли сав Жи ва но вић од сво је 16. 
го ди не уче ству је на Бо го ја вљен ском 
пли ва њу на Бор ко вач ком је зе ру и 
по сле пет го ди на уче ство ва ња био је 
пр ви.  

– Да нас ми је је дан од нај леп ших 

да на, то ми је увек би ла же ља да пр ви 
до пли вам до Ча сног кр ста. Ра ни јих 
го ди на ми је  увек не ка ко био на до хват 
ру ке, али ни је би ло прил ка да га баш ја 
узмем, ре као је пре за до во љан Ми ли
сав Жи ва но вић.

Пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић је ре кла да је ово јед на ле па 
ма ни фе ста ци ја чи ји је по кро ви тељ 
ло кал на са мо у пра ва. 

– Ово је леп на чин да по ка же мо ка ко 

Пли ва ње
за Ча сни крст

БО ГО ЈА ВЉЕ ЊЕ У СРЕ МУ

Ма те ја Ви до вић, по бед ник у Срем ској Ми тро ви ци Владимир Гак и Са ра Ма џа рац

Алек са За ви ша победник у Беочину
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ми, као од го вор на ло кал на са мо у пра
ва, по шту је мо на ше оби ча је и тра ди ци
ју, ко ли ко не гу је мо на шу  бо га ту кул тур
ну ба шти ну, чу ва мо сво ју ве ру и на 
до ста јан на чин по ка зу је мо ве ру и на шу 
по бо жност. Ово је за и ста нај бо љи 
на чин да да нас  про сла ви мо овај ве ли
ки вер ски пра зник, на рав но уз тра ди ци
о нал ни по здрав „Бог се ја ви“, ка же 
пред сед ни ца Ћи рић.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник СО 
Ру ма, у име ло кал не са мо у пра ве је 
по здра вио уче сни ке и број не гра ђа не 
ко ји су се оку пи ли на Бор ко вач ком је зе
ру. 

Он је ука зао да је реч о ма ни фе ста
ци ји ко ја афир ми ше оне вред но сти за 
ко је се за ла же и ло кал на са мо у пра ва, 
а то је са бор ност у ци љу не го ва ња тра
ди ци о нал них вред но сти. 

– На дам се да ће мо до го ди не има ти 
још ве ћи број уче сни ка и да ће мо је 
ор га ни зо ва ти у још леп шем ам би јен ту  
с об зи ром на то да ове го ди не за по чи
ње про је кат ка пи тал не ре кон струк ци је 
ком плек са Бор ко вац, укљу чу ју ћи и је зе
ро. Сви ма ко ји се так ми че же лим да 
већ уна пред че сти там на по бе ди, јер 
сте ви по бе ди ли са ми се бе, а то је нај
ве ћа по бе да ко ју мо же те да оства ри те, 
по ру чио је Ко ва че вић.

Про то пре зви терста вро фор Сре тен 
Ла за ре вић, ар хи је реј ски на ме сник рум
ски, за хва лио је  свим уче сни ци ма пли
ва ња за Ча сни крст, на гла сив ши да 
са ма чи ње ни ца да убр за ним рит мом 
ср ца од ва жни мом ци и де вој ке је два 
че ка ју да уско че у во ду, нај бо ље све до
чи о њи хо вој љу ба ви пре ма Го спо ду. 

Он је  под се тио на ва жност да на
шњег пра зни ка и сам до га ђај кр ште ња 
Ису са Хри ста у ре ци Јор дан и об ја вљи
ва ње Бо го чо ве ка. Бо го ја вље ње је је дан 
од 15 нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка. 
Овај пра зник је упра во и пре по зна тљив 
по пли ва њу за Ча сни крст. Та да уче сни
ци пли ва ју на ста зи ду гој 33 ме тра, што 
је и сим бол го ди на ко је је имао Исус 

Хри стос ка да је ра за пет на крст. По бед
ник ово го ди шњег Бо го ја вљен ског пли
ва ња је до био нов ча ну на гра ду ко ју 
обез бе ђу је рум ска оп шти на, злат ни 
при ве зак у об ли ку кр ста и Бо го ја вљен
ски Ча сни крст, ко ји му оста је у трај ном 
вла сни штву. Бла го дар ни це су до би ли 
сви уче сни ци пли ва ња за Ча сни крст. 
Ор га ни за то ри ма ни е ста ци је су Спорт
ски са вез Оп шти не Ру ма, Срп ска пра
во слав на цр ква Ру ма и Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја под по кро ви тељ ством 
Оп шти не.

По пе ти пут 19. ја ну а ра, на Бо го ја
вље ње, Цр кве на оп шти на Љу ко во под 
по кро ви тељ ством Оп шти не Ин ђи ја 
ор га ни зо ва ла је пли ва ње за Ча сни крст 
на Јар ко вач ком је зе ру. Ове го ди не, 
пли ва ло је 50 уче сни ка ме ђу ко ји ма је 
био и је дан гост из Ја па на, а по ред 
ње га, и број ни уче сни ци из оп шти на 
Ин ђи ја и Ста ра Па зо ва.   Пр ва до кр ста 
до пли ва ла је се дам на е сто го ди шња 
Са ра Ма џа рац из Ин ђи је, уче ни ца 
Сред ње тех нич ке шко ле „Ми хај ло 
Пу пин“ Ин ђи ја.

– Ово је дру га го ди на ка ко уче ству јем 
у пли ва њу за Ча сни крст. Ве о ма сам 
срећ на што сам да нас за хва љу ју ћи 
оста лим так ми ча ри ма пр ва сти гла до 
ци ља. Осе ћај је за и ста не ве ро ва тан, 
ис та кла је Са ра.

Пли ва њу за Ча сни крст прет хо дио је 
цр кве ни об ред у Хра му Ус пе ња Пре
све те Бо го ро ди це у Љу ко ву, а сви так
ми ча ри су мо ра ли да про ђу и оба ве зан 
ле кар ски пре глед.  

Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак ис та као је да је ве о ма по но сан 
што је пли ва ње за Ча сни крст са да већ 
тра ди ци ја у тој срем ској оп шти ни и што 
је ове го ди не, за хва љу ју ћу так ми ча ру 
из Ја па на, до би ла ме ђу на род ни ка рак
тер.

– Ве ли ко је за до вољ ство ви де ти да 
се ве о ма успе шно ор га ни зу је јед на 
ма ни фе ста ци ја ко ју смо по кре ну ли пре 
не ко ли ко го ди на и да је ово ли ко по се
ће на и при хва ће на и ван гра ни ца на ше 
оп шти не и на ше др жа ве, ис та као је Гак 

На Кр стов дан, 18. ја ну а ра 
је одр жан Дру ги са бор пли
ва ња ђа ка за Ча сни крст, на 
ми тро вач ком Град ском 
ба зе ну „Пин ки“. Пли ва ње је 
ор га ни зо вао Од бор за вер
ску на ста ву Епар хи је срем
ске у са рад њи са Гра дом 
Срем ска Ми тро ви ца и 
Спорт ским са ве зом, уз по др
шку По кра јин ског се кре та
ри ја та за спорт и омла ди ну. 
Пли ва ло је сто ти ну ђа ка у 
три ка те го ри је, од пр вог до 
че твр тог раз ре да, од пе тог 
до осмог раз ре да и сред њо
школ ци.

– Све што вре ди под овом 
ка пом не бе ском и што се 
чи ни и ра ди, оно би и по чи
ња ло, а и тре ба да по чи ње 
са мла до шћу. У прет пра зни
штву ве ли ког пра зни ка Бо го
ја вље ња, мо мен та ка да је 
Го спод и спас наш Исус Хри

стос био кр штен на ре ци 
Јор да ну, на успо ме ну на тај 
дан и у Срем ској Ми тро ви ци 
по дру ги пут, а на да мо се да 
ће то пре ра сти у тра ди ци ју, 
одр жа ва се за хва љу ју ћи 
све штен ству и ве ро у чи те
љи ма свет ко ви на пли ва ња 

де це основ ног из сред ње
школ ског уз ра ста, из ја вио је 
пред сед ник Од бо ра за вер
ску на ста ву Епар хи је срем
ске проф. др Дра го мир Сан
до.

Пр ви у сво јим ка те го ри ја
ма до пли ва ли су Ми љан 

То дић, Ду шан Мр ва ље вић и 
Не ма ња Ра до вић. 

– Ни је циљ да по бе де, 
не го је циљ да се осве ти 
ду ша, а та ко и те ло. Са мо 
том си нер ги јом ће мо сви 
би ти бо љи љу ди, ка зао је 
Сте фан Не дић, ве ро у чи тељ.

Ђа ци пли ва ли на ми тро вач ком ба зе ну

Уру че ње на гра да

Александра Ћирић и Ми ли сав Жи ва но вић
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ПР ВИ СНЕГ У СРЕ МУ

Зим ске слу жбе
ре а го ва ле на вре ме

Пр ви снег у Сре му по чео је 
да па да у ра ним ју тар њим 
ча со ви ма 20. ја ну а ра, као и у 
ве ћем де лу Ср би је. Де жур не 
слу жбе у рум ској  оп шти ни су 
по пр ви пут ове зим ске се зо
не ин тер ве ни са ле.  ЈП „Ко му
на лац“ је са но вом мо дер ном 
ме ха ни за ци јом пре вен тив но 
де ло вао у гра ду по си па њем 
со ли, док је „Срем пут“ ин тер
ве ни сао на пу ту ко ји во ди ка 
Ма лим Ра дин ци ма. У фо ку су 
де жур не слу жбе је био и пут 
од Бу ђа но ва ца до Гра бо ва
ца, а у „Срем пу ту“ и ЈП 
„Ко му на лац“ ис ти чу да су 
спрем ни и за озбиљ ни је 
ин тер вен ци је у слу ча ју ве ћих 
сне жних па да ви на. Си ту а ци
ја се пра ти и ме ха ни за ци ја је 
спрем на да ре а гу је на вре ме 
по ру чу ју, а за ли ха со ли има 
до вољ но.

Про бле ма ни је би ло а снег 
се бр зо и то пио, јер је ју тар
ња тем пе ра ту ра би ла је дан 
сте пен из над ну ле. У над ле
жно сти ири шког „Ко му нал ца“ 
нај бит ни је де о ни це су  Врд
ник  Ру ма, Ја зак  Ру ма, 
Ја зак  Врд ник као и де о ни ца 
од Ири шког вен ца до Зма јев
ца ку да про ла зи и град ски 
ау то бус. Осим то га и ули це у 

свим на се ље ним ме сти ма 
ири шке оп шти не.

По ре чи ма Дра га не Ки јач ки, 
ди рек тор ке овог јав ног пред у
зе ћа, пр во су те де о ни це 
по си па не со љу, а по том се 
ин тер ве ни са ло и на дру гим 
пу те ви ма и ули ца ма по ре до
сле ду при о ри те та. Са о бра ћај 
се тих пр вих са ти па да ви на 
нор мал но од ви јао, сем де о
ни це  на Ири шком вен цу, ко ја 
је у над ле жно сти „Бач ка пу та“, 
ко ји је јед но вре ме био за тво
рен за те рет ни са о бра ћај.

По ре чи ма Ми о дра га Бе бић, 
пред сед ни ка Шта ба за зим ску 
слу жбу, кри тич но је би ло на 
де о ни ци Гре бен ског пу та  
Ве нац  Зма је вац на ко јој је, и 
по ред стал ног чи шће ња, јед
но вре ме са о бра ћај био 
за бра њен за ве ћа во зи ла. 
По ли ци ја је би ла на те ре ну и  
пре у сме ра ва ла је  са о бра ћај 
на пут Ириг  Ри ви ца Врд ник.

Ка ко са зна је мо од Бо ри са 
Ма ти чи ћа из Зим ске слу жбе 
„Срем пут“

у ири шкој оп шти ни, то пред
у зе ће је за ду же но за одр жа
ва ње др жав ног пу та Б21 и 
пу та дру гог ре да  Б 313  Ириг 
 Зма је вац пре ко Врд ни ка и 
Ри ви це. С. Џ.

и до дао да је две го ди не уче
ство вао и сам у пли ва њу за 
Ча сни крст. Ако Бог да, при
пре ми ћу се и уче ство ва ћу у 
пли ва њу за Ча сни крст сле
де ће го ди не, ре као је пред
сед ник Оп шти не.

До га ђај на Јар ко вач ком 
је зе ру, као и сва ке го ди не, 
ис пра тио је ве ли ки број гра
ђа на ко ји су се оку пи ли да 
ис пра те овај под виг и да ли 
по др шку на ви ја њем и бо дре
њем.

По дру ги пут је ор га ни зо
ва но Бо го ја вљен ско пли ва
ње у Бе о чи ну, а као и пр вог 
пу та, до Ча сног кр ста је пр ви 
до пли вао Алек са За ви ша, 
сту дент Фа кул те та спор та и 
фи зич ког вас пи та ња у 
Но вом Са ду. 

– Ве ли ка је при ви ле ги ја на 
овај све ти пра зник учи ни ти 
ова ко не што, а ве ли ка је и 
част пли ва ти за крст. Би ло је 
не из ве сно, а осе ћај је од ли
чан, ре као је Алек са За ви
ша.

Пли ва ло је 130 уче сни ка, 
а сво ју на гра ду за нај ста ри
јег пли ва ча, ко ју је до био и 
про шле го ди не, пе де сет ше
сто го ди шњи Не дељ ко Кер
лец из Ру мен ке је пре пу стио 
Ми ла ну Ми хај ло ви ћу, ко ји је 
био по бед ник ово го ди шње 
тр ке, али је по гре шном про
це ном про пли вао по ред 
Ча сног кр ста ка чам цу у ко ме 
су се на ла зи ли све ште ник и 
при пад ни ци сна га без бед но
сти. Нај мла ђи уче сник има 
са мо де сет го ди на, а зо ве се 
Вук Ле шта нић и он је при мио 
при год не да ро ве.

– Овај чин осли ка ва на шу 
са бор ност и па жњу пре ма 
тра ди ци ји и ве ри. Иа ко је 
ли тур ги ја нај ва жни ји и је ди
ни на чин на ко ји се пра зну је 
Бо го ја вље ње, по ред при че
шћа, и пли ва ње је као оби чај 
на шег на ро да по же љан и 
до бар да се одр жи, на ро чи то 
у на је зди ра зно ра зних стра
них оби ча ја, по ру чио је све
ште ник Ми лош Ма ри ја нац.

Оку пље ним вер ни ци ма 

обра ти ла се пред сед ни ца 
Оп шти не Бе о чин Би ља на 
Јан ко вић, ко ја им је че сти та
ла на од ва жно сти и во љи да 
чу ва ју тра ди ци ју сво га на ро
да.

– Пре ди ван је осе ћај би ти 
део овог до га ђа ја. Дра го ми 
је да сам би ла са мла дим и 
хра брим љу ди ма, ко ји не гу ју 
тра ди ци ју. Ра ду јем се и бу ду
ћим тре ну ци ма ка да ће мо се 
ов де оку пља ти, са же љом 
да нас бу де што ви ше, из ја
ви ла је Би ља на Јан ко вић.

Пли ва ње за Ча сни крст, у 
Бе о чи ну на Ду на ву, ор га ни
зо ва ла је ло кал на са мо у пра
ва у са рад њи са Пра во слав
ном омла ди ном Бе о чи на. 

Два де се то го ди шња Ма ри
ја Цви та но вић је по бед ни ца 
Бо го ја вљен ског пли ва ња у 
Ста рим Ба нов ци ма и пр ва 
де вој ка  ко ја је по не ла Ча сни 
крст у де ве то то го ди шњој 
тра ди ци ји ове ма ни фе ста ци
је у Ста рим Ба нов ци ма. Уз 
по бед ни цу,  ме ђу 33 так ми
ча ра  ове го ди не су пли ва ле 
још две де вој ке. По бед ни ца 
је по не ла ви те шки  плашт, а 
пред сед ник Оп шти не Ђор ђе 
Ра ди но вић је по тра ди ци ји 
да ри вао кр стом са Ису со вим 
ли ком, док су за све оста ле  
уче сни ке обез бе ђе не ме да
ље. Ову ма ни фе ста ци ју ко ја 
је од кул тур ног, ду хов ног и 
ту ри стич ког зна ча ја ор га ни
зу ју хра мо ви из По ду на вља, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и 
Оп шти на Ста ра Па зо ва, а 
отво рио ју је пред сед ник 
Оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић. 
Ка ко се чу ло, већ се раз ми
шља о обе ле жа ва њу ју би
лар ног пли ва ња за Ча сни 
крст, ко је се увек одр жа ва на 
пла жи у Ста рим Ба нов ци ма 
код „Ве не ци је“, где је прет
ход но из вр ше но осве ће ње 
Ду на ва. До га ђа ју су пра ти ли  
при пад ни ци свих ге не ра ци ја 
ко ји су се оку пи ли ис пред 
Хра ма Све тог оца Ни ко ла ја, 
где је био по че так ли ти је са 
осве шта ним кр стом уз прат
њу ко ња ни ка.  Е. М. Н.

Марија Цвитановић, победница
пливања у Старим Бановцима
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БЕ О ЧИН

Сме штај и па ке ти пр ве по мо ћи
за по ро ди це угро же не по жа ром

Оп шти на Бе о чин је обез бе ди ла сме
штај и па ке те пр ве по мо ћи за су гра ђа не 
чи ји су до мо ви за хва ће ни по жа ром ко
ји је из био у Ули ци Ми ло ша Оби ли ћа у 
де лу гра да Ко ло ни је. Пред сед ни ца Оп

шти не Бе о чин Би ља на Јан ко вић је об и
шла са сво јим са рад ни ци ма по ро ди це у 
Ко ло ни ја ма ка ко би се уста но ви ле при
о ри тет не по тре бе гра ђа на. Оп шти на Бе
о чин је сви ма омо гу ћи ла сме штај у кон

гре сном цен тру „Цеп тор“ на Ан дре вљу а 
они ко ји су же ле ли и ко ји ма је сме штај 
био нео п хо дан су пре ве зе ни и сме ште
ни.

Сход но по тре ба ма ко је су гра ђа
ни на ве ли, ку пље ни су и пр ви па ке ти 
ства ри за хи ги је ну, гар де ро бе и ле ко ва 
као и оста лих нео п ход них ства ри ко ји 
су ис по ру че ни. Ме ђу по ро ди ца ма има 
ста ри јих су гра ђа на и де це ко ји ма ће 
би ти на рас по ла га њу и де жур на еки па 
До ма здра вља „Ду шан Са вић До да“, а 
на ред ни ко ра ци би ће раз мо тре ни у што 
кра ћем ро ку сход но из ве шта ји ма и про
це на ма над ле жних ор га на.

Оп шти на Бе о чин ће у са рад њи са Цр
ве ним кр стом и оста лим парт не ри ма и 
уста но ва ма у на ред ним да ни ма на сто ја
ти да у што ве ћој ме ри по мог не сви ма 
ко ји су се на шли у овој не ми лој си ту а ци
ји. Оно што у овом тре нут ку сви ма тре
ба да бу де нај ва жни је је да ме ђу на шим 
су гра ђа ни ма не ма по вре ђе них као и да 
да на шњи по жар уз ве о ма од го вор ну и 
бр зу ин тер вен ци ју ва тро га сних је ди ни ца 
ни је иза звао да ле ко ши ре по сле ди це.

Због ви со ког во до ста ја 
Са ве у Срем ској Ми тро ви ци 
на сна зи је ре дов на од бра на 
од по пла ва. У су бо ту, 21. ја ну
а ра је у Град ској ку ћи одр жан 
са ста нак струч ноопе ра тив ног 
ти ма за од бра ну од по пла ва, 
због на ја ве да љег по ра ста 
во до ста ја. Де фи ни са не су 
пре вен тив не и опе ра тив не 
ме ре за на ред ни пе ри од. У 
по не де љак, 23. ја ну а ра по но
во су се са ста ла ру ко вод ства 
ло кал не са мо у пра ве и во до
при вред них пред у зе ћа код 
пе шач ког ме ста, а у том тре
нут ку, во до стај је до сти гао 660 
цен ти ме та ра. Ка ко је ре че но 
та да, во до стај Са ве је у стаг
на ци ји и по че ће да опа да. 

– У пе так, 20. ја ну а ра на ја
вље но је да ће во до стај Са ве 
на ред них да на до сти ћи мак
си мум од 730 цен ти ме та ра, 
што би за нас зна чи ло ван
ред ну од бра ну од по пла ва. 
Као ко ман дант Шта ба за ван
ред не си ту а ци је, у су бо ту сам 
са зва ла струч ноопе ра тив ни 
тим за од бра ну од по пла ва и 
на том са стан ку смо до го во ри
ли опе ра тив не ме ре. На ша 
во до при вред на пред у зе ћа су 
спрем на, као и људ ство, ме ха
ни за ци ја и опре ма. На ја вље
на је стаг на ци ја, а по том и 
опа да ње Са ве, ре кла је гра

до на чел ни ца Све тла на Ми ло
ва но вић.

Ста ње на уну тра шњим 
во да ма је уред но и под кон
тро лом, а та ко ђе су и црп не 
ста ни це у функ ци ји 24 ча са. 
Опе ра тив ним пла ном од бра
не од по пла ва су ја сно пред
ви ђе не и про пи са не про це ду
ре за де ло ва ње свих су бје ка
та ко ји уче ству ју у си сте му 
за шти те и спа са ва ња, ко ји су 
у при прав но сти.

Уко ли ко би во до стај до сти
гао 700 цен ти ме та ра, пр ви 
ко рак би био по ста вља ње 

тал пи на ме ста где је во да на 
иви ци про ди ра ња, а у Ми тро
ви ци су то ме ста у на се љу 
Ста ри мост и код дрв ног ком
би на та.

– Ве ли ких про бле ма не ма, 
во да стаг ни ра и ла га но опа да. 
У се дам ча со ва ују тру, 21. 
ја ну а ра у Срем ској Ми тро ви ци 
је про гла ше на ре дов на од бра
на од по пла ва. Та ко ђе, ре дов
на од бра на од по пла ва је про
гла ше на и на те ри то ри ји 
Ја ме не и Хрт ко ва ца. Има мо 
про гла ше ну ван ред ну од бра
ну од по пла ва од 21. ја ну а ра 

на те ри то ри ји Срем ске Ра че, 
на ме сту где се из во де ра до ви 
на из град њи но вог ау то  пу та, 
ка зао је Јо ви ца Га гри ца, в. д. 
ди рек то ра Во до при вред но 
при вред ног дру штва „Га ло ви
ца“ из Зе му на.

Под се ћа мо, Срем ска 
Ми тро ви ца има мо бил не 
па не ле за од бра ну гра да од 
из ли ва ња Са ве, у ду жи ни од 
јед ног ки ло ме тра и сто ти ну 
ме та ра, ви си не не што ма ње 
од два ме тра.

А. Д.
Фо то: Б. Т.

ПРО ГЛА ШЕ НА РЕ ДОВ НА ОД БРА НА ОД ПО ПЛА ВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Во до стај Са ве пре ма шио 6,5 ме та ра

Над ле жни се са ста ли на ке ју
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ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“  ИРИГ

Ху ма ни тар на по моћ
НУР ДОРу

ДУ „Де чи ја ра дост“ у Ири гу од 
ма лих но гу де цу учи ху ма но сти и 
зна ча ју по ма га ња љу ди ма, та ко да 
су де ца и за по сле ни у овој уста но ви 
че сти ини ци ја то ри и ор га ни за то ри 
ху ма ни тар них ак ци ја. 

– Же ља нам је би ла да и ове го ди
не бу де мо НУР ДОР хе ро ји, као што 
су то де ца ко ја се ле че од ма лиг них 
бо ле сти пра ви ма ли су пер хе ро ји. 
Ор га ни зо ва ли смо но во го ди шње 
ра ди о ни це на ко ји ма су, за јед нич
ким тру дом де це и ро ди те ља, на ста
ли је дин стве ни укра си. Упра во ти 
укра си, по ста ли су део но во го ди
шњих јел ки, ко је су кра си ле ула зе 
вр ти ћа. По зва ли смо ро ди те ље, 

ме шта не и све на ше са рад ни ке да 
иза бе ру је дан или ви ше укра са за 
се бе и сво је нај дра же. Сва ки украс 
је по се бан и но си у се би љу бав и 
по др шку и по јед ну но ву на ду за 
ма ли ша не ко ји се ле че од ма лиг них 
бо ле сти, ка же ди рек тор ка Је ле на 
Ви да но вић. 

Она је ука за ла да су кроз ову 
ак ци ју по твр ди ли да се за јед ни
штвом мо же мно го по сти ћи и про ме
ни ти. При ход од про да је ових руч но 
ра ђе них укра са је уру чен је На ци о
нал ном удру же њу ро ди те ља де це 
обо ле ле од ра ка /НУР ДОР/, у Ро ди
тељ ској ку ћи овог удру же ња у 
Но вом Са ду. С. Џа ку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Пре гле да но 300 же на
на мо бил ном ма мо гра фу

У До му здра вља у Ири гу, 
по ред сва ко днев них пре гле да 
па ци је на та, кра јем про шле и 
по чет ком ове го ди не би ло је и 
ви ше до дат них ак тив но сти.

Та ко је у са рад њи са По кра
јин ским се кре та ри ја том за 
здрав ство ре а ли зо ва на кам
па ња пре вен тив них ма мо
граф ских пре гле да.

 – Уз по моћ по крет ног ма мо
гра фа и осо бља Кли нич ког 
цен тра Вој во ди не, пре гле да
но је  око 300 же на из ири шке 
оп шти не. То ком ве о ма до бро 
ко ор ди ни са не кам па ње, свим 
на шим па ци јент ки ња ма са 
по тен ци јал но па то ло шким 
на ла зи ма у ве о ма бр зом ро ку 
ра ђе на је сва по треб на до дат
на ди јаг но сти ка у Кли нич ком 
цен тру и по убр за ној про це ду
ри за по че та те ра пи ја. Ра ним 
ма мо граф ским от кри ва њем 
про ме на са свим си гур но, у 
бу дућ но сти, сма њу је мо про
це нат смрт но сти од ра ка дој
ке ме ђу на шим су гра ђан ка ма, 
ка же др Не бој ша Ацин, ди рек
тор До ма здра вља.

На ста вак кам па ње се оче
ку је  и у овој го ди ни  о че му ће 
же не би ти  бла го вре ме но оба
ве ште не.

Та ко ђе, под по кро ви тељ
ством По кра јин ског се кре та
ри ја та за здрав ство и уз по др
шку Ка би не та пред сед ни ка 
Ср би је, при ве ден је кра ју 
је дан од нај зна чај них про је ка
та у по след њих не ко ли ко 
го ди на, ко ји је вре дан ви ше 
од три ми ли о на ди на ра. 

На и ме, по узо ру на ве ће 
за во де за хит ну ме ди цин ску 
по моћ, еки пе До ма здра вља 
Ириг убу ду ће ће ко му ни ка ци ју 
оства ри ва ти пре ко ди ги тал
ног ра диоко му ни ка ци о ног 
си сте ма по след ње ге не ра ци
је. По ста вља њем ре пе ти то ра 
на јед ном од ра диоте ле ви зиј
ских тор ње ва на Фру шкој 
го ри, омо гу ће но је не сме та но 
рас про сти ра ње за шти ће ног 
ра дио сиг на ла у ра ди ју су од 
пре ко 300 ки ло ме та ра. 

– На бав ком ква ли тет них 
руч них, кол ских и ба зних 
ра дио – ста ни ца, омо гу ће на је 
бр за и исто вре ме на ко му ни
ка ци ја у чи та вом лан цу ре а го
ва ња у ур гент ним и ван ред
ним си ту а ци ја ма, не са мо 
ме ђу осо бљем До ма здра вља 
већ и са оста лим хит ним слу

жба ма, по пут по ли ци је, ва тро
га са ца, Сек то ра за ван ред не 
си ту а ци је и  суседниx до мо ва 
здра вља, ис ти че још јед ну од 
но ви на у ра ду ири шког До ма 
здра вља др Ацин.

Скло пљен је и уго вор са 
но во сад ским За во дом за хит
ну ме ди цин ску по моћ о  спро
во ђе њу кон ти ну и ра не еду ка
ци је из обла сти ур гент не 
ме ди ци не за све за по сле не у 
До му здра вља. У овом нај са
вре ме ни јем еду ка тив ном цен
тру у на шој зе мљи, уз по моћ 
ли цен ци ра них ин струк то ра, 
тре на жних лу та ка и са вре ме
них еду ка тив них по ма га ла, 
за по сле ни ће има ти  ква ли
тет не ви ше ча сов не кур се ве 
из обла сти на пред ног одр жа
ва ња жи во та и збри ња ва ња 
по ли тра у ма. 

По сле ини ци јал не обу ке 
до го во ре но је и спро во ђе ње 
пе ри о дич них пре о бу ча ва ња 
ка ко би  се сте че не ве шти не 
до дат но уса вр ша ва ле.

С. Џа ку ла

Др Не бој ша Ацин
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СВЕ ТО САВ СКА АКА ДЕ МИ ЈА

По ве ље за
16 нај бо љих
уче ни ка

Све то сав ска ака де ми ја, ко ја се 
ор га ни зу је по во дом про сла ве Све тог 
Са ве, би ће одр жа на 27. ја ну а ра у рум
ском Кул тур ном цен тру. По тра ди ци ји, 
на све ча ној ака де ми ји се уру чу ју Све
то сав ске по ве ље нај бо љим уче ни ци
ма основ них, сред њих и му зич ке шко
ле  укуп но 16 Све то сав ских по ве ља.

Ово го ди шњи до бит ни ци овог вред
ног при зна ња за вре дан ра ду су: 
Ми ли ца Мар ђе ло шки из ОШ „Ду шан 
Јер ко вић“, Па вле Ра ди шић, ОШ „Змај 
Јо ва Јо ва но вић“,  Ал бин Ли кај ОШ 
„Иво Ло ла Ри бар“, Лу ка Лу кић ОШ 
„Вељ ко Ду го ше вић“, Јо ва на Мар ко вић 
ОШ „23.ок то бар“ из Клен ка, Или ја 
Ан дрић ОШ „Не бој ша Јер ко вић“ Бу ђа
нов ци, Ду ња По пов ОШ „Ми ли вој Пет
ко вић Фећ ко“ из Пла ти че ва, Ан дреј 
Кр нић ОШ „До си теј Об ра до вић“ Пу тин
ци, Не ма ња Зе ба ОШ „Ми лош Цр њан
ски“ Хрт ков ци, Ања Си мић ОШ „6. 
удар на вој во ђан ска бри га да“ Гра бов
ци и  Ву ка шин Ри стић ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“ Ни кин ци. 

Од сред њо шко ла ца Све то сав ске 
по ве ље су до би ли Ду ња Шу ла ва Гим
на зи ја „Сте ван Пу зић“, Ђор ђе Ве се ли
но вић ССШ „Ми лен ко Бр зак Уча“, 
Раст ко Ју ри шић ССШ „Сте ван Пе тро
вић Бри ле“ и Са ра Бо жић из ССШ 
„Бран ко Ра ди че вић“, као и Лу ка Ба лог 
ОМШ „Те о дор То ша Ан дре је вић“.

По ред Све то сав ске по ве ље нај бо
љи уче ни ци ће до би ти и нов ча ну 
на гра ду од 15.000 ди на ра. До ма ћин 
ово го ди шње Све то сав ске ака де ми је је 
Ги ман зи ја „Сте ван Пу зић“.

У пр вом кру гу за 
за куп 726 хек та ра

У то ку је оглас за јав ну ли ци та ци ју у 
пр вом кру гу за да ва ње у за куп и на 
ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи
шта у др жав ној сво ји ни у рум ској 
оп шти ни. За ин те ре со ва ни се мо гу 
при ја вљи ва ти и под но си ти до ку мен та
ци ју у апли ка ци ју до 25. ја ну а ра, док је 
јав но над ме та ње за по љо при вред но 
зе мљи ште у др жав ној сво ји ни за ка за
но за 2. фе бру ар.

У пр вом кру гу је за за куп по ну ђен 
726,1 хек тар, а све пар це ле се да ју на 
рок за ку па од 15 го ди на. 

По ред то га, у пр вом кру гу се ну ди и 
око два хек та ра зе мље по осно ву рас
ки да уго во ра. По чет на це на по љо при
вред ног зе мљи шта ва ри ра, та ко да 
има и пар це ла ко је се да ју на ма ње од 
10.000 ди на ра по хек та ру, док је нај ви
ша по чет на це на 91.423 ди на ра. 

Ве ћи на пар це ла са овим нај ви шим 
по чет ним це на ма се на ла зи у До брин
ци ма, Кра љев ци ма, Пу тин ци ма и 
До њим Пе тров ци ма.

С. Џ.

РУ МА

По се та пр вим бе ба ма
По сле но во го ди шњих пра зни ка, рум

ска Oпш тина је на ста ви ла са тра ди ци јом 
да ри ва ња и по се те пр вих бе ба ро ђе них 
у но вој го ди ни.

Пред сед ни ца Оп шти не Алек сан дра 
Ћи рић и за ме ни ца пред сед ни це Би ља
на По по вић Јо ва но вић по се ти ле су 17. 
ја ну а ра по ро ди це Мар ти но вић Јан ко вић 
из Ру ме и пр ве бе бе ко је су ро ђе не 1. ја
ну а ра ове го ди не.

 – Мла дим ро ди те љи ма смо по же ле ле 

здра вља и сре ће и уру чи ле им по кло не 
ко је ло кал на са мо у пра ва да је за пр ве 
бе бе. Ро ди те љи су до би ли по 50.000 ди
на ра, као и па ке те за бе бе у вред но сти 
од 15.000 ди на ра, ре кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

Она је ис та кла да ће ло кал на са мо у
пра ва и да ље по ма га ти  свим мај ка ма и 
труд ни ца ма, али и ра ди ти на по бољ ша
њу усло ва  жи во та нај мла ђих  Ру мља на.

С. Џ.

По се та пр вој бе би

На Кр стов дан, 18. ја ну а ра,  у хра му 
Си ла ска Све тог Ду ха на апо сто ле, 
по зна том још и као Грч ка цр ква,  слу жен 
је по мен упо ко је ним об но ви те љи ма и 
до бро тво ри ма ово га хра ма Јо ва ну, Хри
сти ни, Ва си, Ма ри ји и Ве ри Мак си мо вић 
из Ру ме. Зна ме ни та рум ска по ро ди ца 
Мак си мо вић до при не ла је зна чај но обо
га ће њу кул ту ре у Ру ми и ње ном пре по
зна ва њу и по де ли ма про сла вље ног 

умет ни ка Уро ша Пре ди ћа. 
Пре ко 50 умет нич ких де ла Уро ша Пре

ди ћа не про це њи ве вред но сти, кра се 
овај храм. 

На и ме, у до го во ру Ва се Мак си мо ви ћа, 
упра ве ово га хра ма и умет ни ка Уро ша 
Пре ди ћа са чи ње на су де ла ко ји ма је 
рум ска оп шти на  убро ја на у за јед ни це 
ко је по се ду ју умет нич ка де ла од из у зет
не вред но сти.  

– По ред ове, по ро ди ца Мак
си мо вић омо гу ћи ла је ге не ра
ци ја ма жи те ља Ру ме и оних 
ко ји по се ћу ју овај храм ду хов
ну из град њу, ме сто са би ра ња 
и сје ди ње ња са Бо гом. У 
крип ти ово га хра ма са хра ње
ни су кћер Ве ра, су пру га 
Ма ри ја, отац Јо ван и мај ка 
Хри сти на, ка же про то пре зви
терста вро фор Сре тен Ла за
ре вић, ар хи је реј ски на ме сник 
рум ски.

С. Џ.

ХРАМ СИ ЛА СКА СВЕ ТОГ ДУ ХА НА АПО СТО ЛЕ

По мен по зна тој рум ској 
по ро ди ци Мак си мо вић

Помен у Грчкој цркви
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Ку пи ник је сна жан
иден ти тет ски сим бол

Ку пи ник је нај ви дљи ви ја и нај ја ча тач ка ко ја го во ри о бор би срп ског на ро да на гра
ни ци све то ва, на гра ни ци ци ви ли за ци ја и кул ту ра, на ме сту где су се су да ри ли 
ислам ски и хри шћан ски свет

У Оп шти ни Пе ћин ци је 17. 
ја ну а ра одр жан са ста нак ко ји 
је оку пио број не струч ња ке из 
нај ре ле вант ни јих др жав них 
ин сти ту ци ја из обла сти очу ва
ња кул тур ноисто риј ске 
ба шти не, а те ма са стан ка ко ји 
су ор га ни зо ва ли Оп шти на 
Пе ћин ци и За вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре из Срем
ске Ми тро ви це би ла је ис тра
жи ва ње, кон зер ва ци ја и пре
зен та ци ја твр ђа ве Ку пи ник у 
Ку пи но ву. 

Уче сни ци су се нај пре оку
пи ли на Ку пи ни ку – по след њој 
пре сто ни ци сред њо ве ков не 
срп ске др жа ве, где им је др 
Еми на Зе че вић, ар хе о лог 
На род ног му зе ја Ср би је, пред
ста ви ла ре зул та те ар хе о ло
шких ис тра жи ва ња Ку пи ни ка 
спро ве де них то ком 2021. и 
2022. го ди не.

Рад ни део са стан ка на ста
вљен је у згра ди Оп шти не, а у 
при су ству пред став ни ка 
Ми ни стар ства кул ту ре, По кра
јин ског се кре та ри ја та за кул
ту ру, јав но ин фор ми са ње и 
од но се с вер ским за јед ни ца
ма, Ре пу блич ког за во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
За во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре из Срем ске Ми тро ви
це, На род ног му зе ја Ср би је и 
Оп шти не Пе ћин ци.

На са стан ку је по стиг нут 
оквир ни до го вор да но си лац 
ак тив но сти на ис тра жи ва њу, 
за шти ти и пре зен та ци ји Ку пи
ни ка бу де За вод из Срем ске 
Ми тро ви це, као ре ги о нал на 
уста но ва, у са рад њи са 
Оп шти ном Пе ћин ци и уз ан га
жо ва ње струч них ли ца из свих 
ре фе рент них ин сти ту ци ја, а 
ди рек тор За во да Љу би ша 
Шу ла ја оце нио је да је нео п
ход но при чу о Ку пи ни ку по ди
ћи на ви ши ни во и до дао да ће 
За вод при пре ми ти план ску 
до ку мен та ци ју ко ја ће би ти 
оквир у ко јем ће се кре та ти 
да ље ак тив но сти на ис тра жи
ва њу, за шти ти и пре зен та ци ји 
Ку пи ни ка као твр ђа ве ко ја има 
зна чај и као исто риј ски и као 
спо ме ник кул ту ре са свих дру
гих аспе ка та

– Ов де је ја ко би тан исто
риј ски мо ме нат, а ми слим да 
се над тим де лом исто ри је 

ко ји пред ста вља Ку пи ник над
ви ла ма гла и ма ло се ба ви ло 
ње го вим про у ча ва њем и зна
ча јем у срп ској исто ри ји. 
Ми слим да је ко нач но вре ме 
да се та ма гла са Ку пи ни ка 
рас те ра. Упра во ова ар хе о ло
шка ис тра жи ва ња ће си гур но 
до при не ти да се свест о Ку пи
ни ку, и о пе ри о ду срп ске др жа
ве по сле па да Сме де ре ва, 
мно го бо ље ра све тли и да се 
о то ме мно го ви ше при ча. 
Има мо ап со лут ну по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци ко ја схва та 
зна чај Ку пи ни ка, та ко да ће мо 
све учи ни ти да при ча о Ку пи
ни ку до би је ону те жи ну ко ју 
тре ба да има – из ја вио је 
Шу ла ја.

Ми лан Ми цић, по моћ ник 
по кра јин ског се кре та ра за кул
ту ру, јав но ин фор ми са ње и 
од но се с вер ским за јед ни ца ма 
и ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске, ис та као је да је Се кре
та ри јат у прет ход ним го ди на
ма за ак тив но сти на ис тра жи
ва њу и про мо ци ји Ку пи ни ка 
из дво јио че ти ри ми ли о на 
ди на ра.

– То сва ка ко ни је до вољ но, 
али то го во ри о па жњи По кра
јин ског се кре та ри ја та пре ма 
Ку пи ни ку, јер Ку пи ник ни је 
са мо твр ђа ва. Ку пи ник је 
је дан сна жан иден ти тет ски 
сим бол и он го во ри о Ср би ма 
у 15. и 16. ве ку на про сто ру 

Сре ма, али и Ба на та и Бач ке, 
ка да су оста ци срп ске сред
њо ве ков не др жа ве би ли пре
не се ни у Срем и ка да су на 
Са ви и Ду на ву Ср би и у Сре
му и у Ба на ту уче ство ва ли у 
тој оп ште хри шћан ској бор би 
про тив осман ске на је зде, 
за јед но са угар ским вла да ри
ма. Ку пи ник је нај ви дљи ви ја и 
нај ја ча тач ка ко ја го во ри о 
бор би срп ског на ро да на гра
ни ци све то ва, на гра ни ци 
ци ви ли за ци ја и кул ту ра, на 
ме сту где су се су да ри ли 
ислам ски и хри шћан ски свет 
– ре као је Ми цић и до дао да је 
због то га Ку пи ник ви ше стру ко 
иден ти тет ски зна ча јан за 
исто ри ју и кул ту ру срп ског 
на ро да, по себ но за исто ри ју у 
кул ту ру срп ског на ро да се вер

но од Са ве и Ду на ва.
Он је оце нио да је у том 

сми слу овај са ста нак из у зет но 
зна ча јан, јер на го ве шта ва да 
би у бу дућ но сти и др жа ва и 
ин сти ту ци је, као и Оп шти на 
Пе ћин ци ко ја је сва ка ко нај ви
ше за ин те ре со ва на за ове 
ак тив но сти, мо гли да са бе ру 
енер ги ју, фи нан сиј ска сред
ства и кул тур не и на уч не 
по тен ци ја ле да би се, не са мо 
об но вио Ку пи ник, не го да би 
се ис при ча ла при ча о по след
њим Бран ко ви ћи ма, о оста ци
ма срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве у Сре му и о исто ри ји и 
кул ту ри срп ског на ро да на 
овом про сто ру.

– У том сми слу би сва ка ко и 
Ма ти ца Срп ска да ла свој 
до при нос у пред ве чер је ве ли

Обилазак Купиника
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ких ју би ле ја – 200 го ди на 
Ле то пи са Ма ти це срп ске и 200 
го ди на од осни ва ња Ма ти це 
срп ске 1826. го ди не у Пе шти. 
Ма ти ца срп ска се на ла зи сву
да где се на ла зи срп ски на род 
и срп ска кул ту ра, а Ку пи ник би 
био та тач ка око ко је би се 
мо гла раз ви ти та сна жна 
иден ти тет ска при ча о бор би 
пре да ка кроз ве ко ве да очу ва
ју сво ју са мо бит ност, иа ко је 
та бор ба би ла вр ло че сто 
те шка, кр ва ва и са не из ве
сним ис хо дом – из ја вио је 
Ми цић.

За ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Пе ћин ци Зо ран Вој
кић је још јед ном по твр дио 
спрем ност ло кал не са мо у пра
ве да на ста ви са по др шком 
про јек ти ма ве за ним за Ку пи
ник.

– На ста ви ће мо да кон ку ри
ше мо за сред ства код Ми ни
стар ства кул ту ре и код По кра
јин ског се кре та ри ја та за кул
ту ру, а про је кат ће мо по др жа
ти и соп стве ним сред стви ма. 
Ми смо прет ход них го ди на 
кроз до но ше ње Пла на де таљ
не ре гу ла ци је и кроз ре ша ва
ње имо вин скоправ них од но
са за по че ли ове ак тив но сти и 
на рав но да ће мо их на ста ви
ти. Све ин сти ту ци је чи ји су 
пред став ни ци при су ство ва ли 
са стан ку ја сно го во ре о зна ча
ју Ку пи ни ка и де ла срп ске 
исто ри је ко ји се од ви јао на 
овим про сто ри ма – ре као је 
Вој кић и ис та као да ће Оп шти
на на ста ви ти са одр жа ва њем 
ло ка ли те та кроз Му зеј ску јед
ни цу – Му зеј Ку пи ник, да ће 
уче ство ва ти у су фи нан си ра
њу про је ка та и да ће фи нан
си ра ти ре кон струк ци ју пе шач
ког мо ста ко ји во ди пре ма твр
ђа ви.

На са стан ку је пред ло же но 
и пот пи си ва ње про то ко ла о 
са рад њи из ме ђу Оп шти не 
Пе ћин ци и Ма ти це срп ске, 
ко ји би омо гу ћио да упра во 
ова ин сти ту ци ја бу де про стор 
на ко јем ће се пре зен то ва ти 
све ре ле вант не исто риј ске 
чи ње ни це о по след њој пре
сто ни ци срп ске сред њо ве ков
не др жа ве.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Пред школ ци се упо зна ли
са зна ме ни то сти ма оп шти не

По ла зни ци јед не гру пе 
Пред школ ске уста но ве „Вла
да Об ра до вић Ка ме ни” из 
Пе ћи на ца, по се ти ли су 19. 
ја ну а ра, у окви ру про јек та 
ко ји спро во де са сво јим вас
пи та чи ца ма Би ља ном Кур јач
ки и Бо ја ном Ни ко лић, згра ду 
Оп шти не Пе ћин ци и том при
ли ком се упо зна ли са не ким 
од зна ме ни то сти пе ћи нач ке 
оп шти не. 

Уз чо ко ла ди це и со ки ће, 
па жњу пред шко ла ца др жао 
је Ду шан Срећ ков из оп штин
ске Слу жбе са од но се са јав
но шћу, ко ји их је упо знао са 
гр бом Оп шти не Пе ћин ци и 
ње го вим зна ча јем, као и са 
зна чај ним ин ду стриј ским, 
при род ним, со ци јал ним и 
кул тур ним обе леж ји ма 
оп шти не.

Циљ по се те и са мог про јек
та је, пре ма ре чи ма вас пи та
чи це Би ља не Кур јач ки, да 
де ца упо зна ју исто ри ју сво га 
ме ста, ње гов ге о граф ски 

по ло жај, као и шта све де ца 
мо гу да про на ђу у сво јој око
ли ни, где и ка ко да про на ђу 
од го во ре на сво ја пи та ња.

– Про је кат је за по чет 
за хва љу ју ћи деч јем ин те ре
со ва њу, ко је је по че ло њи хо
вим пр вим су сре том са 
основ ном шко лом.  Ми сма
тра мо да де ца тре ба пр во да 
упо зна ју сво је окру же ње и 
ре сур се ко ји се ту на ла зе ко ји 
су од зна ча ја за све ста нов
ни ке на шег ме ста. Пре не ко
ли ко да на смо об и шли спо
ме ни ке у Пе ћин ци ма. То су 
ме ста по ред ко јих де ца сва ки 
дан про ла зе, али ни су зна ли 
шта они пред ста вља ју, за што 
су ту, ко ме су по диг ну ти. 
Об и шли смо спо ме ник на 
Су ва чи и у цен тру Пе ћи на ца, 
и де ца су том при ли ком 
са зна ла за што и шта се де си
ло, ко ли ко љу ди је на стра да
ло. Би ло им је ја ко за ни мљи
во да чи та ју име на и пре зи
ме на па лих бо ра ца и не ви

них жр та ва, као и да ме ђу 
на стра да ли ма тра же сво ја 
пре зи ме на, од но сно пре зи
ме на сво јих пре да ка  ре кла 
је Кур јач ки.

То ком по се те Оп шти ни 
Пе ћин ци, де ца су па жљи во 
слу ша ла, али и пре по зна ва
ла не ке од зна ме ни то сти, као 
што је Обед ска ба ра и ет но  
ку ћа, а вас пи та чи ца Кур јач ки 
до да је, да пе ћи нач ку гру пу 
по ха ђа ју и де ца из окол них 
ме ста ко ја су не дав но, то ком 
из ра де ма пе сво га ме ста, 
сво је дру га ре упо зна ли са 
Ога ром и Обре жом и њи хо
вим зна ме ни то сти ма. 

То ком ове го ди не у пла ну је 
да, у скла ду са ин те ре со ва
њи ма де це, по се те још Му зеј 
хле ба, По шту у Пе ћин ци ма, 
Кул тур ни цен тар, цр кву, и 
не ке дру ге уста но ве и ин сти
ту ци је ко је ће де ци, ка ко је 
ре кла Кур јач ки, ко ри сти ти 
да ље у њи хо вом шко ло ва њу 
и од ра ста њу.

Посета предшколаца

ОП ШТИН СКИ ОД БОР СРП СКЕ НА ПРЕД НЕ СТРАН КЕ ПЕ ЋИН ЦИ: 
СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

Пред сед ник Ву чић је је ди ни
ко ји мо же да се из бо ри за Ср би ју

Оп штин ски од бор Срп ске на пред не стран ке 
Пе ћин ци сто ји чвр сто на ста но ви шту да је 
пред сед ник Алек сан дар Ву чић је ди ни ко ји у 
тре нут ку ка да се на Ср би ју вр ше не ви ђе ни 
при ти сци има сна ге, хра бро сти и му дро сти да 
се су о чи са при ти сци ма и да се и у нај те жој 
си ту а ци ји из бо ри за нај бо ље мо гу ће ре ше ње 
за на шу зе мљу и за наш на род на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Због то га пред сед ник Ву чић има 
без ре зер вну по др шку, не са мо на шег оп штин
ског од бо ра и члан ства СНС, већ и огром не 

ве ћи не гра ђа на оп шти не Пе ћин ци, јер је сви
ма ко ји ма је Ср би ја у ср цу и ко ји же ле до бро 
на шој зе мљи и на шем на ро ду ја сно да са мо он 
у ова квим окол но сти ма мо же да во ди Ср би ју 
си гур ним пу тем у бу дућ ност. Док је пред сед ник 
Алек сан дар Ву чић на че лу Ср би је и на че лу 
Срп ске на пред не стран ке зна мо да ће при вре
да на ше зе мље на пре до ва ти, а ме ђу на род ни 
углед на ше зе мље ра сти, јер за ње га пре да ја 
ни ка да ни је би ла оп ци ја, каже се у саопштењу 
ОО СНС Пећинци.
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ПОМОЋ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ

Нај ва жни ја је па жња
Пред сед ник Оп шти не 

Пе ћин ци Си ни ша Ђо кић је 
уру чио 16. ја ну а ра по ро ди ци 
Иса ков из Обре жа хи ги јен ски 
па ке тић за ма лу Маг да ле ну 
ро ђе ну пре ме сец да на. Он је 
том при ли ком ис та као да 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра
ва ни зом ме ра по ма же мла де 
брач не па ро ве.

– Сва кој по ро ди ци ко ја је 
до би ла при но ву у 2022. го ди
ни би ће ис по ру чен хи ги јен ски 
па кет на кућ ну адре су. Хи ги
јен ски па ке ти пред ста вља ју 
је дан ма ли знак па жње мла
дим брач ним па ро ви ма. 
Же ли мо пре све га да им на 
тај на чин по ру чи мо да Оп шти
на Пе ћин ци ми сли на њих и 
да је увек уз њих  из ја вио је 
пред сед ник Ђо кић.

По ред јед но ме сеч не Маг да
ле не по ро ди ца Иса ков има и 
че тво ро го ди шњу Со фи ју.

– С об зи ром на то да су у 
пи та њу сва ко днев не ства ри 

за бе бу на рав но да зна чи ова
ква по моћ, али ни то ни је 
то ли ко ва жно, ко ли ко је бит на 
упра во та па жња ко ју ло кал на 
са мо у пра ва на овај на чин 

пру жа сво јим гра ђа ни ма  
ре кла нам је мај ка Ма ри ја 
Иса ков.

Хи ги јен ске па ке те је на кућ
не адре се до би ло 132 по ро

ди це са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не, ко је су при ја ви ле 
но во ро ђен че у пе ри о ду од 1. 
ја ну а ра до 31. де цем бра про
шле го ди не.

Хигијенски пакет за породицу Исаков из Обрежа

ДНЕВНИ БОРАВАК У СУБОТИШТУ

Ши ма нов чан ке при пре ми ле
пре ко 160 пра знич них па ке ти ћа

Чла ни це Удру же ња же на „Ши ма нов
чан ке” по се ти ле су не дав но Днев ни 
бо ра вак за де цу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју у Су бо ти шту и об ра до ва ле ко ри
сни ке ове уста но ве са па ке ти ћи ма и 
во ћем. Ка ко нам је ре кла Ду ши ца Ми ло
ше вић, пред сед ни ца овог удру же ња, 
сва ке го ди не се тру де да одво је вре ме 
за де цу и мла де у Днев ном бо рав ку.

– За и ста нам је по себ но дра го ка да 
до ђе мо у Су бо ти ште, јер је увек по се бан 
до га ђај дру жи ти се са мла ди ма ко ји вам 
се та ко об ра ду ју, ко ји вам пам те име на и 
ср дач но ну де сво је го сто прим ство. За то 
се увек тру ди мо, да на кон Бо жи ћа до ђе
мо и до ко ри сни ка Днев ног бо рав ка, 
об ра ду је мо их и дру жи мо се са њи ма. И 
ове го ди не, као и свих прет ход них, 
за хва љу ју ћи ве ли кој по мо ћи Оп шти не 
Пе ћин ци и Ме сне за јед ни це Ши ма нов ци, 
уру чи ле смо овим мла дим љу ди ма 12 
па ке ти ћа и ве ли ку кор пу са во ћем  
ре кла нам је Ми ло ше вић.

Она до да је, да су чла ни це ши ма но
вач ког удру же ња, са да већ тра ди ци о
нал но, на Бад ње ве че по де ли ле у пор ти 
ме сног хра ма 150 по сних па ке ти ћа за 
ши ма но вач ке ма ли ша не.

– Тру ди мо се да, по ред свих оба ве за 
ко је има мо, наш ху ма ни рат ни рад не 
за о ста не ни јед ног тре нут ка. Сло бод но 
мо гу да ка жем да су број не ху ма ни тар не 
ак ци је ко је већ го ди на ма ор га ни зу је мо 
ве ли ки под стрек на шим су гра ђа ни ма, па 
и по не ким удру же ни ма у на шој оп шти ни, 
што ми је по себ но дра го  ка за ла је 
Ми ло ше вић.

Пакетићи за Дневни боравак

Ко ри сни ци Днев ног бо рав ка за де цу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју у Су бо ти шту, 
дру жи ли су се 17. ја ну а ра са пред став ни
ци ма Мо то клу ба „Ор то докс“ из Ши ма но ва
ца ко ји су им уру чи ли па ке ти ће по во дом 
но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка.

Ка ко нам је ре кла Би ља на Јо ви чић, 
ди рек тор ка пе ћи нач ког Цен тра за со ци јал
ни рад, за ко ри сни ке Днев ног бо рав ка сва
ка по се та и дру же ње, а по себ но по кло ни 
су пра ва ра дост.

– Дра го ми је да је МК „Ор то докс“ и ове 

го ди не по ка зао сво ју ху ма ну стра ну и да су 
обез бе ди ли па ке ти ће за на ше ко ри сни ке. 
Ова ле па, али пре све га ко ри сна и ху ма на 
са рад ња, на ста ви ће се и на про ле ће, за 
ка да су ши ма но вач ки бај ке ри на ја ви ли 
но во др же ње са на шим ко ри сни ци ма  
ре кла нам је Јо ви чић и до да ла да је сва ка 
ова ква по се та по себ но ва жна јер по ве ћа ва 
ви дљи вост осо ба са смет ња ма у раз во ју, 
али и по ди же свест гра ђа на о зна ча ју 
укљу чи ва ња ових осо ба у ло кал ну за јед
ни цу.

Слат ки по кло ни
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ПЛАН РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023  2030. ГОДИНЕ

Зелена, енергетски
одржива Војводина

По кра јин ски се кре та ри јат за ре ги о нал
ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и 
ло кал ну са мо у пра ву, у са рад њи са Раз
вој ном аген ци јом Вој во ди не ор га ни зо вао 
је јав ну рас пра ву о Пред ло гу На цр та Пла
на раз во ја АП Вој во ди не 2023  2030. 
го ди не у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро
ви ци, 18. ја ну а ра. Јав ној рас пра ви је при
су ство вао за ме ник по кра јин ског се кре та
ра Ра ди вој Па ро шки,  гра до на чел ни ца 
Срем ске Ми тро ви це Све тла на Ми ло ва но
вић, као и дру ги пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве, јав них пред у зе ћа, кан це ла
ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој и Ре ги
о нал не раз вој не аген ци је „Срем“.

– Дра го ми је да се ова јав на рас пра ва 
од ви ја у Срем ској Ми тро ви ци, јер је у 
за вр шној фа зи и наш ло кал ни план, ко ји 
ће у зна чај ној ме ри пра ти ти план Вој во ди
не, из ја ви ла је гра до на чел ни ца Све тла на 
Ми ло ва но вић.

О пла ну раз во ја АПВ го во ри ли су пред
став ни ци Раз вој не аген ци је Вој во ди не и 
пред став ни ци по кра јин ских се кре та ри ја та 
ко ји су уче ство ва ли у ње го вој из ра ди.

– При о ри тет ни ци ље ви овог пла на и 
ме ре за њи хо во оства ри ва ње ин те гри са
ни су у че ти ри раз вој на прав ца. Вој во ди

на као ме сто не пре кид ног ра ста жи вот
ног стан дар да, ин тер кул ту рал на Вој во
ди на, енер гет ски одр жи ва, ди ги тал на и 
про стор но по ве за на Вој во ди на и зе ле на 
Вој во ди на от пор на на кли мат ске про ме

не, об ја снио је  Па ро шки.
Ми тро ви ца је је дан од че ти ри вој во ђан

ска гра да у ко ме се одр жа ва ова јав на 
рас пра ва. А. Плав шић

Фо то: Б. Ту ца ко вић

Ра ди вој Па ро шкиСве тла на Ми ло ва но вић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: УШТЕДОМ ДО ВИШЕ НОВЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ГРАЂАНЕ

Осам и по милиона динара 
за енергетске ваучере

Срем ска Ми тро ви ца је за хва љу ју ћи 
уште ди елек трич не енер ги је, због из о
стан ка но во го ди шње де ко ра ци је, обез
бе дио до дат на сред ства за енер гет ске 
ва у че ре. Пр во бит но је обез бе ђе но пет 
ми ли о на ди на ра за по моћ гра ђа ни ма, а 
с об зи ром на то да се при ја вио ве ћи 

број за ин те ре со ва них, ло кал на са мо у
пра ва је из уштед те пре у сме ри ла још 
три и по ми ли о на ди на ра. Та ко ће ва у
чер до би ти укуп но 880 енер гет ски угро
же них ку па ца, што је 347 ко ри сни ка 
ви ше од пла ни ра ног, ре че но је на кон
фе рен ци ји за ме ди је, одр жа ној 20. ја ну
а ра. 

– Ко ми си ја ко ју чи не за по сле ни у Цен
тру за со ци јал ни рад „Са ва“ и Град ској 
ку ћи, пре гле да ла је при сти гле при ја ве 
за оства ри ва ње пра ва на енер гет ске 
ва у че ре. Ка да смо упо ре ди ли број ва же
ћих при ја ва, утвр ди ли смо да ће нам 
би ти по треб на ве ћа су ма нов ца од пр во
бит но опре де ље них пет ми ли о на ди на
ра. Град Срем ска Ми тро ви ца је оства
рио уште ду сред ста ва од не по ста вља
ња но во го ди шње ра све те, те ће мо од те 
су ме из дво ји ти три и по ми ли о на ди на
ра, ка ко би оних 347 ко ри сни ка ко ји су 
оста ли ис под цр те за енер гет ске ва у че
ре, мо гли да оства ре то пра во, из ја вио 
је в. д. на чел ни ка Град ске упра ве за 
со ци јал ну и здрав стве ну за шти ту, Дра
жен Ри ђо шић.. 

У на ред ним да ни ма оче ку је се об ја
вљи ва ње ко нач не ранг ли сте.

А. Дра жић
Дражен Риђошић

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ
ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

Три пу та ви ше
чла но ва не го
пре две го ди не

Број чла но ва Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра Ру ма је у стал ном по ра сту, 
та ко да је пре не пу не три го ди не имао 
456, а про шла го ди на je за вр ше на са 
1.652 чла на. 

– Сва ка ко да је ово ре зул тат и по год
но сти ко је обез бе ђу је мо за на ше чла но
ве, као што су зна чај ни по пу сти у ла бо
ра то ри ја ма за би о хе миј ску ана ли зу кр ви, 
по ли кли ни ка ма, сто ма то ло шким ор ди на
ци ја ма, али и у број ним дру гим сег мен ти
ма, ка же Све ти слав Да мјан чук, пред сед
ник ОУП Ру ма.

Пра те ћи и ви си ну чла на ри не у дру гим 
удру же њи ма, Оп штин ско удру же ње ће 
од 1. мар та го ди шњу чла на ри ну ко ри го
ва ти, та ко да ће из но си ти 400 ди на ра, 
као и у удру же њи ма у окру же њу.

 – Чла но ви ко ји има ју пен зи ју ма њу од 
20.000 ди на ра, уз чек од пен зи је и пла ће
ну чла на ри ну, до би ја ју на по клон и не ку 
од основ них жи вот них на мир ни ца  ко јом 
рас по ла же мо у тре нут ку пла ћа ња чла на
ри не, ис ти че Да мјан чук.

По ред већ тра ди ци о нал них ба ња, ове 
го ди не у по ну ди ће се на ћи и бо ра вак на 
мо ру у Шу шњу и Су то мо ру, ко ји ће мо ћи 
да се пла ти у ви ше ра та.

С. Џ.
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ПО ЧЕ ЛИ РА ДО ВИ НА ПУ ТУ КР ЊЕ ШЕВ ЦИ – ВОЈ КА

Део ин ве сти ци је вред не
ско ро ми ли јар ду ди на ра

Ду го оче ки ва на ре кон струк ци ја пу та 
из ме ђу Вој ке и Кр ње шев ца по че ла је 
по ло ви ном ја ну а ра, и у овој фа зи се 
ра ди од пе тље на ау то  пу ту Бе о град  
За греб до цен тра Кр ње ше ва ца. Због 
ра до ва је за тво рен је пут од цен тра 
Кр ње ше ва ца ка Ши ма нов ци ма. Пред
сед ник Oпш тине Ста ра Па зо ва Ђор ђе 
Ра ди но вић об и шао је ра до ве и том при
ли ком ис та као да услед по вољ них вре
мен ских усло ва, по че так ра до ва пред ви
ђен за про ле ће, усле дио је већ у ја ну а ру.

 И у сле де ћим фа за ма ра до ва ће мо 
пла ни ра ти да са о бра ћај за тва ра мо од 
јед ног де ла до дру гог, ка ко би са о бра ћај 
мо гао да функ ци о ни ше. Ја ко је те шко 
ра ди ти уз са о бра ћај, али не ма мо дру гог 
из бо ра. То ко ли ко је ва жан овај про је кат 
по ка зу је чи ње ни ца, да је пра вац Ста ра 
Па зо ва – Вој ка ра ђен се дам де се те го ди
не и овој пр ва ре кон струк ци ја овог пу та, 
ре као је пред сед ник Оп шти не.  

 Во зи ла из прав ца Вој ке се пре у сме ра
ва ју у ули цу ка Угри нов ци ма па кроз 
ин ду стриј ску зо ну на ау то – пут, док они 
ко ји се ис кљу чу ју са ау то  пу та иду та ко
ђе кроз ин ду стриј ску зо ну ка цен тру 
Кр ње ше ва ца. Ме шта ни Кр ње ше ва ца су 
из у зет но за до вољ ни због по чет ка ра до
ва, а то је по твр дио   пред сед ник МЗ 
Са ва Три фу но вић.

– План је био да ра до ви поч ну с про ле
ћа, и за то смо са да сви при јат но из не на
ђе ни што је ре а ли за ци ја по че ла ра ни је, и 
на да мо се да ће све за вр ши ти ка ко је 
пред ви ђе но, из ја вио је Са ва Три фу но
вић.

Ре кон струк ци ја овог де ла пу та је ин ве
сти ци ја ко ју Оп шти на пла ћа из свог бу џе
та и би ће го то ва до ле та. До ста то га је 
већ ура ђе но, под се тио је пред сед ник 
Ра ди но вић.

– Пра вац Ста ри Ба нов ци – Ста ра 
Па зо ва, пра вац Ста ра Па зо ва – Го лу бин

ци, од но сно скроз до Ру ме, од Но во сад
ског ау то  пу та до кру жног то ка код 
Па зо вач ких ба зе на, и са да кре ће мо са 
дру ге стра не од ау то пу та Бе о град – 
За греб,  пра вац Кр ње шев ци – Ста ри 
Ба нов ци при че му се на по сто је ћој тра си 
гра ди пот пу но но ва са о бра ћај ни ца, 
ре као је пред сед ник Оп шти не.

Нај ве ћи про је кат у исто ри ји Оп шти не, 
вре дан ми ли јар ду ди на ра, по чео је сре
ди ном про шле, а план је да се до кра ја 
ове го ди не ре кон стру и ше 30 ки ло ме та ра 
ло кал них пу те ва те ће та ко оп шти на Ста
ра Па зо ва обез бе ди ти пот пу но но ве са о
бра ћај ни це и без бед ни ју во жњу.

Уре ђе ње пут не ин фра струк ту ре у 
Оп шти ни Ста ра Па зо ва при о ри тет. Уна
пре ђу је се по сто је ћа пут на мре жа ко ја 
по ве зу је ау то  пут, ло кал не и ре ги о нал
не цен тре и по ди же ни во оп ште без бед
но сти друм ског са о бра ћа ја.

З. К.

Ђорђе Ра ди но вић

Оп шти на Ста ра Па зо ва има 62.645 
ста нов ни ка што је за не пу них пет по сто 
ма ње не го пре 11 го ди на. То је нај ма ње 
сма ње ње, гле да ју ћи цео Срем,  где је 
пад бро ја ста нов ни ка за де вет од сто, 
ре као је Бран ко Дра ги шић, ре ги о нал ни 
ко о ор ди на тор за по пис за те ри то ри ју 
Сре ма. То су пре ли ми нар ни ре зул та ти 
за це лу те ри то ри ју оп шти не, а  по је ди
нач но по ме сти ма ови по да ци би  тре
ба ло да бу ду до ступ ни од апри ла.

– Има нас ма ње, али је број до ма

ћин ста ва и ста но ва ве ћи.  За 7,19 
по сто  је ви ше до ма ћин ста ва. У број ка
ма  је то  22.420,  пре 11 го ди на је би ло 
20917 до ма ћин ста ва, док се број ста
но ва уве ћао за 12,5 по сто. Сад их их је 
по пи са но 27.550  а би ло је 24.488, 
ре као је Дра ги шић.

Пр ви ре зул та ти по пи са су под ло жни  
про ме на ма то ком ста ти стич ке об ра де 
по да та ка ко ја је ком плек сна.  У апри лу 
ове го ди не би тре ба ло да бу де по зна та 
на ци о нал на при пад ност,  за тим ста ро

сна, пол на струк ту ра и по свим оста
лим кри ту ри ју ма ком пле ти ра ни до ју на 
2024. го ди не.    

Сам про цес по пи са је про те као без 
ве ћих про бле ма. Би ло је по је ди нач них 
слу ча је ва из ла ска ко ми си је на те рен, 
ка да гра ђа ни ни су хте ли од мах да 
са ра ђу ју са по пи си ва чи ма, али је све 
ре ше но без под но ше ња пре кр шај не 
при ја ве.  Кон трол ни по пис је ра ђен у 
Ста рој Па зо ви и у Вој ки. 

З. К.

У ОП ШТИ НИ СТА РА ПА ЗО ВА

Не пу них пет од сто ма ње
становника не го пре 11 го ди на
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Саопштење за јавност
Општинског одбора СНС Шид

Оп штин ски од бор Срп ске на пред не 
стран ке Шид пру жа пу ну и је дин стве ну 
по др шку пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је 
Алек сан дру Ву чи ћу у бор би за при стој ну 
и ста бил ну Ср би ју, за очу ва ње ми ра, ста
бил но сти, и те ри то ри јал ног ин те гри те та. 

Ср би ја и њен пред сед ник Алек сан дар 
Ву чић  ко ји се бо ри за очу ва ње ми ра на 
про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је, из ло же
ни су не ве ро ват ним при ти сци ма и уце на
ма, и за то по зи ва мо све гра ђа не и по ли

тич ке ак те ре да у овим те шким тре ну ци
ма бу де мо је дин стве ни у бор би за те ри
то ри јал ни ин те гри тет и очу ва ње ми ра на 
про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је, да по ка
же мо на ци о нал но је дин ство и да мо 
по др шку по ли ти ци ко ју во ди пред сед ник 
Алек сан дар Ву чић да за шти ти срп ски 
на род и све ти ње у на шој ју жној по кра ји
ни. 

Ср би ја не сме да ста не, мо ра да се 
раз ви ја и ја ча истим тем пом, да са чу ва 

на ци о нал но је дин ство а то мо же је ди но 
на че лу са пред сед ни ком Алек сан дром 
Ву чи ћем.

И за то Оп штин ски од бор Срп ске 
на пред не стран ке Шид по ру чу је свом 
пред сед ни ку Алек сан дру Ву чи ћу да ни је 
сам у бор би за мир и те ри то ри јал ни 
ин те гри тет, јер пре да ја ни је оп ци ја.

Жи ве ла Ср би ја!
ПО ВЕ РЕ НИК ОО СНС ШИД

Зо ран Се ме но вић

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Владимир Гак
од ли ко ван ор де ном 
Мак си ма Бран ко ви ћа

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак од ли ко ван је ор де ном Све тог 
Мак си ма Бран ко ви ћа за за слу ге по мо ћи 
у из град њи и об но ви срп ских пра во слав
них цр ка ва и ма на сти ра. На кон ли тур ги је 
у Хра му Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це 
у Ин ђи ји, ко ја је одр жа на у не де љу, 23. 
ја ну а ра, пред сед ни ку ове срем ске 
оп шти не ор ден је уру чио Ње го во Пре о
све штен ство Епи скоп срем ски го спо дин 
Ва си ли је.

– Ве ли ка је Бо жи ја част и ми лост, 
за хва лан сам епи ско пу што ми је уру чио 
ово ви со ко од ли ко ва ње Епар хи је срем
ске због ко јег сам ве о ма ус хи ћен и ра до
стан. Ово од ли ко ва ње не обе ле жа ва 
са мо чо ве ка ко ји га је по нео, већ и чи та
ву ње го ву по ро ди цу. На дам се да ће мо и 
у бу дућ но сти би ти де лат ни пре ма све тој 
мај ци, на шој Срп ској пра во слав ној цр кви, 
пре ма на шем срп ском ро ду, на шој др жа
ви али и сво јој по ро ди циб ис та као је 
Вла ди мир Гак.

Ор де ном Све те мај ке Ан ге ли не за 
ви ше дет но ма те рин ство до де ље но је 
не ко ли ци ни мај ки са те ри то ри је оп шти не 
Ин ђи ја. Ка ко је ре као Епи скоп срем ски 
Ва си ли је, за сав труд и љу бав ко је су 
пру жи ле сво јој де ци, али и срп ском ро ду. 
Ор ден Све те мај ке Ан ге ли не до де љен је, 
из ме ђу оста лих, Те о до ри Кр то ли ци из 
Ин ђи је.

– Ор ден ко ји сам до би ла мно го ми зна
чи. Имам тро је де це, а 31 го ди ну. Ве о ма 
сам по но сна и срећ на што сам до би ла 
ор ден Све те мај ке Ан ге ли не ре кла је 
Те о до ра Кр то ли ца, мај ка тро је де це из 
Ин ђи је.

На кра ју све ча но сти уру че ња ор де ња, 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак ис та као је још јед ном да ће лич но, 
али и са ме ста пред сед ни ка те ло кал не 
са мо у пра ве на ста ви ти да по ма же све 
вер ске за јед ни це, те да су сред ства ко ја 
опре де љу је Оп шти на Ин ђи ја сва ке го ди
не све ве ћа.  М. Ђ.

Владимиру Га ку уру чен ор ден Мак си ма Бран ко ви ћа

ИН ЂИ ЈА

Ста бил на
епи де ми о ло шка 
си ту а ци ја

У пе так, 21. ја ну а ра у згра ди 
Оп шти не Ин ђи ја одр жан је са ста нак 
Са ве та за јав но здра вље оп шти не 
Ин ђи ја на ко јем је би ло ре чи о тре
нут ној епи де миј ској си ту а ци ји на 
те ри то ри ји Ср би је. Глав на те ма се 
од но си ла на раз ма тра ње епи де миј
ске си ту а ци је мор би ла (ма лих бо ги
ња) на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
услед по гор ша не си ту а ци је и про гла
ше ња епи де ми је на те ри то ри ји гра да 
Сме де ре ва, где је ре ги стро ва но 12 
слу ча је ва ма лих бо ги ња.

Ка ко је ис та као док тор Зден ко 
Га јић, епи де ми о лог у ин ђиј ском До му 
здра вља, раз ма тра ло се и о по кре та
њу од ре ђе них ак тив но сти на по бољ
ша њу об у хва та иму ни за ци јом на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја.

– Ми и да ље пра ти мо си ту а ци ју на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја и у скла
ду са тим, оба ве шта ва ће мо јав ност о 
епи де миј ској си ту а ци ји. Та ко ђе, у 
скла ду са по тре бам,а ор га ни зо ва ће
мо и са стан ке Са ве та за јав но здра
вље оп шти не Ин ђи ја ис та као је док
тор Га јић. 

Он је до дао да су мор би ле бо лест 
ко ја је ви со ко за ра зна.

– Не вак ци ни са на ли ца и ли ца са 
ло шом иму но ло шком сли ком мо гу 
до ћи у од ре ђе не ком пли ка ци је уко
ли ко до ђе до за ра зе ма лим бо ги ња
ма, по пут упа ле уха, плу ћа и та ко 
да ље. С об зи ром на то да смо у 
пе ри о ду од 2017. до 2019. го ди не 
има ли епи де ми ју на те ри то ри ји 
Ср би је са ви ше од 5000 обо ле лих и 
15 смрт них слу ча је ва, то је до во љан 
раз лог да апе лу је мо на ро ди те ље да 
још јед ном раз ми сле о здра вљу сво
је де це и по ро ди це, те да их вак ци ни
шу на вре ме, ис та као је др Га јић.

Он је до дао да је ин ђиј ски Дом 
здра вља обез бе дио до во љан број 
вак ци на те да се сви ста нов ни ци 
оп шти не Ин ђи ја сва ко днев но мо гу 
ин фор ми са ти о на чи ну на ко ји мо гу 
да се иму ни зу ју али и да до би ју све 
оста ле нео п ход не по дат ке. 

М. Ђ.
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ПРО ТО НА МЕ СНИК РА ДО СЛАВ РА ДО ВА НО ВИЋ ПРИ СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КОМ
СА БОР НОМ ХРА МУ О ДУ ХОВ НОЈ РА ДО СТИ ПРА ЗНО ВА ЊА И ПРЕД СТО ЈЕ ЋЕМ
ПРА ЗНИ КУ СВЕ ТОГ СА ВЕ

Све ти Са ва је на ша
не пре ста на ин спи ра ци ја

У овим да ни ма пра знич не 
и ду хов не ра до сти у ко ји ма 
се тра ди ци о нал но оку пља ју 
по ро ди це, при ја те љи и род
би на раз го ва ра ли смо са 
про то на ме сни ком при срем
ско ми тро вач ком Са бор ном 
хра му Све тог Ве ли ко му че
ни ка Ди ми три ја Ра до сла
вом Ра до ва но ви ћем. Же ле
ли смо да у  иш че ки ва њу 
ве ли ког на род ног и школ
ског пра зни ка – Да на Све тог 
Са ве, са зна мо не што ви ше 
о ду хов ним и уни вер зал ним 
вред но сти ма, ко је је ро до
на чел ник срп ског пра во сла
вља пре нео по то њим ге не
ра ци ја ма, а ко јих се и да нас 
ва ља др жа ти. Не дав но про
сла вље ни хри шћан ски пра
зни ци  Бо жић, Бо го ја вље
ње или Све ти Јо ван би ли су 
иде ал на при ли ка да се 
љу ди оба сја ни ду хов ном 
све тло шћу ду бље за гле да ју 
у соп стве ни жи вот, од нос са 
Бо гом и дру ги ма око се бе.  
Пра знич на ра дост сва ка ко 
би до би ла пу ни сми сао 
ка да би би ла не пре ста на и 
тра ја ла то ком чи та вог го ди
шњег кру га.

– Нај ве ћу ра дост сва ко од 
нас осе ћа у су сре ту са дра
гим осо ба ма. У хри шћан
ском сми слу, а то је Све ти 
Са ва нај бо ље осе ћао, Пра
зни ци и слу же да се су срет
не мо са са мим Бо гом, што 
су пре нас већ до жи ве ли 
све ти љу ди. То је основ ни 
сми сао по сто ја ња Цр кве. 
Ујед но је оби чај да се по ро
ди ца у те да не ин тен зив ни је 
са би ра што пра зни ци ма 
да је ту, још јед ну по ро дич ну 
ди мен зи ју. Сва ка по ро ди ца 
је ма ла цр ква, или Цр ква у 
ма лом. Ода тле и до ла зи 
ра дост, али не она про ла
зна, про фа на, не го веч на 
Бож ја ра дост. Све што ве зу
је мо за Бо га не про ла зи 
ни ка да, ка же про та Ра до
слав, об ја шња ва ју ћи шта у 
ду би ни ду ше сва ки истин
ски хри шћа нин и пра во сла
вац тре ба у се би да осе ћа а 
да то бу де веч но и не про ла
зно.

Све ти тељ Са ва је био не 
са мо зна чај на ду хов на 
ве ли чи на, већ и ве ли ки про
све ти тељ, пи сац, са би ра
тељ за ко на, али и тво рац 

У да ни ма пра зни ка, ни ка ко не би 
тре ба ло за бо ра ви ти оне ко ји ма су 
по моћ и по др шка нај по треб ни ји – 
бо ле сне љу де. Знао је то Све ти Са ва 
као осни вач нај ста ри јих  бол ни ца и 
за чет ник срп ске ме ди цин ске на у ке и 
за ко но дав ства. Про та Ра до слав ан га
жо ван је као ду хов ник на Бо го слу же њу 
у ка пе ли Све тих Вра ча Ко зме и Да мја
на у кру гу ми тро вач ке Оп ште бол ни це, 
где се у тач но од ре ђе не да не слу же 
Све те ли тур ги је, чи та ју ака ти сти и 
мо ли тве за здра вље. Срп ска пра во
слав на цр ква и над ле жна Епар хи ја 
срем ска ина че се тру де да бо ле сни ци
ма пру же не са мо ду хов ну, већ и сва ку 
дру гу вр сту нео п ход не по др шке.

– Бо ле сни ма је те шко, без об зи ра да 
ли су у бол ни ци или код ку ће, али 
мо жда је и те же они ма ко ји се о њи ма 
ста ра ју. Не бих же лео да ико га не ком 
реч ју по вре дим, али сва ко га тре ба 

раз у ме ти и це ни ти под виг и жр тву ко ју 
под но си за сво је бли жње, и то у вре
ме ну кад им је то нај по треб ни је. За то 
је сви ма по треб на по др шка и ре чи уте
хе. Ду хов на ли ца, све штен ство и 
мо на штво би тре ба ло ов де да има ју 
зна чај ну уло гу. Уве рен сам да мно ги 
та ко и чи не. Ка пе ла све тих Вра ча 
Ко зме и Да мја на пра во је ме сто за 
ду хов но укре пље ње. Мно ги ма ко ји 
до ђу да се по мо ле за сво је здра вље 
или за не ког во ље ног из ла зи мо у 
су срет и то се мо же осе ти ти по сле 
сва ког раз го во ра и крат ког ду хов ног 
са ве то ва ња. Мно го пу та је до вољ но 
са мо са слу ша ти оно га ко ји има ве ли ку 
му ку и ње му је већ лак ше. По не дељ
ком по сле 10 ча со ва чи та мо ака ти сте 
и мо ли тво сло вља за бо ле сне. Уве рен 
сам да ће вре ме ном овај на чин ду хов
не по мо ћи и по др шке сви ма би ти на 
спа се ње, ка ко они ма ко ји се мо ле та ко 

и они ма за ко је се мо ле, ка же отац 
Ра до слав.

Он до да је да је „бо лест и би ло ко ји 
вид људ ске пат ње не ка вр ста жр тве 
ко ја се под но си да би се до би ла ве ћа 
на гра да“. 

– На рав но, са му бо лест ни ко не би 
тре ба ло да при жељ ку је. То би био 
ап сурд. Али кад по сто ји до бро вољ но 
са стра да ва ње са на па ће ни ма, не ки 
вид ем па ти је, или бар пру же на ру ка, 
не ки ма ли гест раз у ме ва ња и љу ба ви, 
пред Бо гом је то ве ли ко. А зна мо да 
Бог ни ком ду жан не оста је. Ни је све то 
ла ко. Тре ба ве жба ти, про сто тре ни ра
ти се бе у до брим де ли ма: ми ло ср ђа, 
мо ли тве и ми ра, и ре зул тат ће не из о
став но до ћи. Ми слим да је то ујед но и 
нај са вр ше ни ја по ру ка мла ди ма, ко ју 
би и Све ти Са ва у свим вре ме ни ма 
био спре ман да нам по де ли, за кљу чу
је про та Ра до слав Ра до ва но вић.

Ка пе ла све тих Вра ча Ко зме и Да мја на
пра во је ме сто за ду хов но укре пље ње

Про то на ме сник Ра до слав Ра до ва но вић
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мно гих бе се да. Тру дио се 
да жи ти је ње го вог све тог 
оца и раз не ду хов не по у ке 
оста ну трај но за пи са не и 
пре не те но вим, пр вен стве
но мла дим на ра шта ји ма. За 
оца Ра до сла ва зна мо да је 
по пут мно гих ко ле га све
ште ни ка ан га жо ван на 
по сло ви ма ве ро у чи те ља, а 
упо зна ти смо са мно гим 
ци клу си ма ње го вих пре да
ва ња и раз го во ра са вер ни
ци ма по сле не дељ них 
ли тур ги ја у па ро хиј ском 
до му. Не рет ко је са сард ни
ци ма ор га ни зо вао три би не 
и раз го во ре са пи та њи ма и 
не до у ми ца ма ко је има ју нај
мла ђи су гра ђа ни, углав ном 
уче ни ци основ них и сред
њих шко ла. За ни ма ло нас је 
на ко ји на чин Све тог Са ву 
нај јед но став ни је пред ста ви
ти  уче ни ци ма, ка ко би они 
што успе шни је при хва ти ли 
ње го ве по у ке и при ме ни ли 
их у сва ко днев ном жи во ту?

– Све ти Са ва је био „Нај
леп ше срп ско де те“. Та кав 
при ступ овом све том чо ве ку 
же лео сам увек да имам. 
Са мим тим, та ко сам се тру
дио да га пред ста вим и 
де ци. Ко ли ко сам у то ме 
ус пео кроз ви ше од 20 го ди
на ра да у шко ли и не што 
ви ше од то га мо је све ште
нич ке слу жбе сва ка ко да ће 
то Го спод оце ни ти, али да је 
Све ти Са ва сви ма на ма 
не пре ста на ин спи ра ци ја 
ка ко у слу жби та ко и у лич
ном од но су са дру ги ма, то 
сва ка ко сто ји. Има ју ћи узор 
у Го спо ду, Све ти Са ва је 
во лео све љу де, а ти ме се 
по бе ђу је све што је ло ше у 
на шим жи во ти ма, па та ко и 
у нај ра ни јем уз ра сту сва ко
га од нас, ка же отац Ра де 
ко ји сво јим ка ти хет ским 
ра дом и бе се да ма, по пут 
мно ге са бра ће све ште но
слу жи те ља, укре пљу је ср ца 
вер них, ни ка ко не же ле ћи  
да се по себ но из два ја у 
од но су на дру ге, јер го во ре
ћи о су шти ни ле пе и при сту
пач не бе се де нај и скре ни је 
сма тра да нам се „сви ма 
да ру ју (не за слу же но) од ре
ђе ни да ро ви ко ји се у да том 
мо мен ту по ка жу. Због то га 
је уве рен да све што као 
све ште ник чи ни, ра ди то по 
осе ћа ју вла сти те ду жно сти 
„за хва лан Бо гу ако и де лић 
то га по зи тив но ути че на оне 
ко ји бу ду све до ци тих тре
ну та ка“, очи глед но ми сле ћи 
на слу ша о це ње го вих Бо го
у год них при по ве да ња.

Д. Мо стар лић

БЕ О ЧИН: ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ КУДА „БРИ ЛЕ“

Са игром и песмом у 2023.

У препуној сали беочин-
ског Дома културе 22. јану-
ара  КУД „Бриле“ приреди-
ло је Беочинцима још једно 
вече за памћење. На 
годишњем концерту Друш-
ва, наступиле су све 
секције: Фолклорни ансам-
бл, Тамбурашки оркестар, 
Књижевни клуб, Аматерско 
позориште и, по први пут, 
Мешовити хор „Никола 
Ћириловић Ћира“. Мешо-
вити хор почео је са радом 
почетком новембра 
прошле године, а одлуком 
Скупштине Друштва добио 
је име по Николи Ћирило-
вићу, дугогодишњем дирек-
тору Културног центра 

опшине Беочин, оперском 
певачу и културном после-
нику.

Припремна група, 
средња и ветерани Фол-
клорног ансамбла, који 
раде са кореографом Деја-
ном Милановићем, извели 
су шест кореографија, 
Там бу ра шки ор ке стар, под 
ру ко вод ством Бран ка Ра ки
ћа, из вео је сплет на род
них пе са ма, а Ме шо ви ти 
хор „Ни ко ла Ћи ри ло вић 
Ћи ра“ три пе сме – „Ај де 
Ја но“, „Рја би ну шка“ и „Ово 
је Ср би ја“. Ди ри ген ти Хо ра 
су Ев ге ни ја и Пе тар Ко јић.

Књи жев ни клуб за сту па
ли су пе сни ци Сав ка Ко зић, 

Дра го Лу кић и Ду шко Ми ли
је вић, а Ама тер ско по зо ри
ште Ха на Пе тро вић.

Концерт је имао хумани-
тарни карактер и сав при-
ход од добровољних при-
лога намењен је породица-
ма које су остале без крова 
над главом у пожару који је 
на Богојављење избио у 
беочинском насељу Коло-
нија.

Председник Управног 
одбора Друштва Секула 
Петровић најавио је одржа-
вање још једног хумани-
тарног концерта са којег ће 
сав приход бити намењен 
за лечење младог суграђа-
нина Данила Шуковића.

Годишњи концерт КУДа „Бриле“

НО ВА ПА ЗО ВА

Из ло жба сли ка мла дих сли ка ра
У свет ли ков но сти и кре а

тив но сти  ви ну ли су се мла
ди сли ка ри из Ли ков не  
ра ди о ни це „Kалеидоскоп“, 
по ка зав ши Но во па зов ча ни
ма рас ко шан ко ло рит и нео
спо ран умет нич ки та ле нат 
уткан у из ло же на плат на у 
га ле ри ји Kултурнопо слов
ног цен тра. Бу ду ћи чла но ви 
Умет нич ког удру же ња „Но ва 
Па зо ва“ оду ше ви ли су при
сут не сво јим сли кар ским, 
му зич ким и пле сним та лен
том. Че тр де сет и је дан мла
ди ау тор пред ста вио се 
жи во то пи сним плат ни ма, 
ко ја се мо гу по гле да ти до 
кра ја ја ну а ра у но во па зо вач
кој га ле ри ји. Ово је пе та 
ко лек тив на из ло жба де це  

умет ни ка из „Kалеидоскопа“ 
ре а ли зо ва на  уз по др шку 
Умет нич ког удру же ња „Но ва 

Па зо ва“ и Оп шти не Ста ра 
Па зо ва.

Д. Г.

Деч ја из ло жба 
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Нео бич но то пло вре ме за ово до ба 
го ди не је ско ро сва ко днев на те ма о 
ко јој нај ви ше го во ре по љо при вред ни 
про из во ђа чи. Вре мен ске при ли ке су 
од лу чу ју ћи фак тор за јед ну про из вод
ну го ди ну, ка жу по љо при вред ни ци, јер 
је то фа бри ка под отво ре ним не бом. 
Пам те па о ри и го ди не ка да је уби ра ње 
ле ти не би ло на пра гу, али град, олу ја и 
ја ка ки ша за не ко ли ко ми ни та мо гу све 
да од не су, па се за то и при бо ја ва ју сва
ке кли мат ске про ме не. 

Та ко је и са да, јер су све сни да ви со
ке тем пе ра ту ре усред зи ме и ни су баш 
нај бо ље. У по је ди ним до ма ћин стви ма 
ове зи ме бе ле же се раз не за ни мљи во
сти, а јед на од њих је сва ка ко и то да су 
ма ли не ро ди ле пред Бо жић. Упра во то 
се до го ди ло у ма ли ња ку Ша шин чан ке 
Сла ђа не Жив ко вић.

– У свом дво ри шту имам два ре да ма
ли на, то ни је не ка ве ли ка про из вод ња, 
ви ше за до вољ ство ко је ме ис пу ња ва и 
не што чи ме во лим да се ба вим у сло
бод но вре ме. Ма ли ну још ни смо оре зи
ва ли јер че ка мо пра во вре ме за то, а 
то бу де от при ли ке кра јем фе ру а ра. Ме
ђу тим, про ла зе ћи кроз дво ри ште, ви
де ла сам да се не што цр ве ни. Тек кад 
сам обра ти ла па жњу, ви де ла сам да су 
ство ри ли пло до ви. На два гр ма су са
зре ли пло до ви, а на оста ли ма има од
ме та ка. Ве о ма смо се из не на ди ли јер је 

ово пр ви пут да та ко не што ви дим – да 
у ово до ба ма ли не ра ђа ју и са зре ва ју 
кад им вре ме ни је, ка же Сла ђа на.

Ни је у пи та њу сор та ко ја ка сни је са
зре ва не го она ко ја се бе ре то ком ју на 
и ју ла ме се ца, а пре ма не ким ин фор ма
ци ја, де ша ва ло се и ра ни је да ма ли на 
ро ди ка да јој вре ме ни је. Би ло је при
ме ра да су ма ли не ра ђа ле око Све тог 
Лу ке, али оно што је чи ње ни ца је да то 
сва ка ко ути че на при нос у овој про из
вод ној го ди ни. По љо при вред ни струч
ња ци смта ра ју да ће род ма ли не би ти 

да ле ко ни жи од про сеч ног по што је ово 
род ко ји је тре бао би ти пр ви у се зо ни 
бер бе, од но сно, у ју лу. Под се ти мо, про
шле го ди не је у Ари љу у вре ме ка да је 
тре ба ло да поч не ре зид ба ма ли не, сор
та ви ла мет ро ди ла у ок то бру. Кри вац за 
то је сва ка ко кли ма, од но сно вре мен ске 
при ли ке, јер су и та да , баш као и са да, 
днев не тем пе ра ту ре би ле да ле ко ви ше 
од про се ка, што је до ве ло до то га да 
ма ли на ни је вра ти ла сво је со ко ве, та ко 
да су вр хо ви по но во про цве та ли и ро
ди ли.  З. Марковиновић

ПОЉОПРИВРЕДА

ПШЕ НИ ЦА ЈЕ У ФА ЗИ БО КО РЕ ЊА 

Падавине добро дошле житу
Пше ни ца је у Сре му у фа зи 

бо ко ре ња на нај ве ћем де лу 
по вр ши на. Пред ра та ри ма је 
пр ви ве ли ки по сао ове го ди не, 
а то је при хра на хлеб ног жи та, 
ко ју тре ба за вр ши ти до кра ја 
мар та, од но сно, пре по чет ка 
вла та ња пше ни це. Пре при
хра не оба ве зно тре ба ура ди ти 
ана ли зу зе мљи шта ка ко би се 
до би ле тач не пре по ру ке за 
унос ми не рал них ђу бри ва. 
По ред то га, ових да на тре ба 
оби ћи пар це ле под пше ни цом 
и про ве ри ти да ли има ште те 
од гло да ра.

– По след ње па да ви не су 
до бро до шле усе ву, јер ће 
по бољ ша ти вла гу у зе мљи шту, 
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је 
про шла го ди на би ла су шна. 
Па о ри би ових да на тре ба ло 
да оби ђу сво је њи ве и утвр де 
да ли је еви дент но при су ство 
гло да ра, ка же Го ран Дроб њак 
из По љо при вред не струч не 
слу жбе у Ру ми.

Ка ко је ре као нај ве ћи број 
по љо при вред ни ка је ра ни је 
оба вио за шти ту хлеб ног жи та 
од гло да ра, та ко да на тим 
пар це ла ма са да не би тре ба ло 

да бу де ве ћих про бле ма. 
– Ипак, до бро би би ло оби ћи 

њи ве и про ве ри ти си ту а ци ју, 
па ако је по треб но по но ви ти 
за шти ту по што гло да ри мо гу 
да на пра ве из у зет но ве ли ку 
ште ту усе ву, ре као је Го ран 
Дроб њак.

Наш са го вор ник ис ти че да је 
пред ра та ри ма пр ви ве ли ки 
ово го ди шњи по сао, а то је при
хра на пше ни це, ко ју тре ба ура
ди ти у два пу та. Дроб њак под
се ћа да се при хра на ра ди тек 
по сле агро хе миј ске ана ли зе 

зе мљи ште, ка ко би се до би ла 
тач на пре по ру ка о уно су азо та 
у зе мљи ште.

– Зна ју на ши па о ри све 
пред но сти агро хе миј ске ана
ли зе зе мљи шта ЕНмин ме то
одм, али ни је на од мет под се
ти ти да је тре ба ура ди ти уко
ли ко се же ли до бар и ква ли те
тан  при нос, јер је уно ше ње 
ми не рал них ђу бри ва од пре
суд ног зна ча ја за то. Да би 
уште де ли, по је ди ни па о ри су 
про шле го ди не сма њи ли пре
по ру че не ко ли чи не ми не рал

них ђу бри ва и за ре зул тат су 
има ли ни жи при нос. С дру ге 
стра не, има и оних ко ји уоп ште 
ни су ни ба ца ли ђу бри во. То је 
ло ше и та ко не тре ба. Уко ли ко 
на ши по љо при вред ни ци ра де 
ана ли зу и до би ју пре по ру ку 
тре ба и да је се при др жа ва ју.  
И ове го ди не тре ба при хра ну 
оба ви ти у два пу та и то у ко ли
чи на ма ко је да ју по љо при
вред ни струч ња ци, ка же Го ран 
Дроб њак.

И су ви шак, али и ма њак азо
та не га тив но мо гу да ути чу на 
пше ни це, ка ко у сми слу при но
са, та ко и ква ли те та зр на. 
Ви шак азо та до во ди до пре ве
ли ке буј но сти над зем ног де ла 
би ља ка, до мањ ка от пор но сти 
на по ле га ње и до сма ње ња 
иму ни те та. Да би се то све 
из бе гло акре ди то ва не ла бо ра
то ри је су већ по че ле ана ли зу 
зе мљи шта Нмин ме то дом, а у 
рум ској По љо при вред ној слу
жби ка жу да ће већ по чет ком 
фе бру а ра би ти ве ћег ин те ре
со ва ња за ана ли зу, има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је је се нас и 
у Сре му за се ја но ви ше пше ни
це не го про шле го ди не.   З. М.

ША ШИН ЦИ

Ма ли не ро ди ле усред ја ну а ра

Сла ђа на Жив ко вић

Горан Дробњак
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ИНЂИЈА

Бес плат но
кли за ли ште

Ко ри шће ње услу га кли за ли шта у цен
тру Ин ђи је по след ње не де ље ра да, од 
30. ја ну а ра до 5. фе бру а ра, би ће бес
плат но за сву де цу. Спон зор кли за ња за 
ма ли ша не би ће ја пан ска ком па ни ја „Тоyo 
Ti res“, ко ја ће се по бри ну ти да сва де ца 
ужи ва ју на ле ду до кра ја се зо не. Ка ко су 
ис та кли пред став ни ци Уста но ве Спорт
ски цен тар Ин ђи ја, у пр вих ме сец да на 
ра да кли за ли ште је по се ти ло ви ше од 
8000 ма ли ша на, што је у скла ду са бро
јем по се ти ла ца у про шлој кли за ли шној 
се зо ни.

М. Ђ.

ИРИГ

Цен трал на про сла ва
Све тог Са ве

Школ ска сла ва Све ти Са ва ће ове 
го ди не пр ви пут у ири шкој оп шти ни 
би ти обе ле же на за јед нич ки, за све шко
ле. Пр ва цен трал на про сло ва би ће одр
жа на у врд нич кој „Ка си ни“ 27. ја ну а ра, а 
до ма ћин ће би ти ОШ „Ми ли ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња“. Уче ни ци ове шко ле ће 
при пре ми ти при го дан про грам по све
ћен про све ти те љу Све том Са ви, док ће 
све штен ство из вр ши ти об ред осве ће
ња и се че ња слав ског ко ла ча и жи та.

Сво ју школ ску сла ву у ири шкој оп шти
ни ће обе ле жи ти 669 уче ни ка основ них 
шко ла и 135 сред њо шко ла ца ко ји по ха
ђа ју ССШ „Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз“. 

С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Му зич ко – по ет ско 
ве че у библиотеци

Љу би те љи по е зи је су у пре пу ној са ли  
Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“  ужи
ва ли у му зич ко по ет ској ве че ри. Сво је 
сти хо ве су ка зи ва ле пе сни ки ње: Ду ши ца 
Мр ђе но вић, Жељ ка Аврић, Сла ђа на 
Ми лен ко вић, Ми ле на Илић, Ма ри ја 
Ми ло ва но вић и Је ле на Шар ко вић. 
Му зич ка по др шка су би ли Игор Са дри ја 
и Вла да Да мја но вић, а мо де ра тор ка је 
би ла Мо рав ка То дић.

ОШ „СЛО БО ДАН БА ЈИЋ ПА ЈА“

Уре ђе ње шко ле и 
за на вља ње опре ме

То ком зим ског рас пу ста у Основ ној 
шко ли „Сло бо дан Ба јић Па ја“ у Срем ској 
Ми тро ви ци је за вр ше но вос ки ра ње по до
ва у хо лу и ход ни ци ма, ре но ви ра на је 
кан це ла ри ја ди рек то ра и збор ни це. 
По ста вље не су ин тер ак тив не та бле у 
учи о ни ца ма, а одр жа на је и обу ка за 
на став ни ке на те му ве шти на у са вре ме
ној на ста ви.

Ака дем ски сли кар Мар јан Ка ра вла, 
за по слен као струч ни са рад ник за 
ли ков ну умет ност у Цен тру за кул ту ру, 
из не на дио је све ка да је од лу чио да 
из да свој пе снич ки пр ве нац, ства ран 
ду жи низ го ди на у ра зним жи вот ним 
окол но сти ма. Збир ка пе са ма „Чо век 
на сред пу та“  са др жи пре ко 100 емо
тив них стра ни ца, а ре чи на њи ма про
ди ру до нај ду бљег де ла чо ве ко ве 
ду ше. На и ме, ни нај бли жи при ја те љи 
ни су зна ли да Мар јан пи ше пе сме и да 
мо же да се до ка же и у дру гој вр сти 
умет но сти.  Он је 1992.  го ди не на пи
сао  пр ву пе сму, за тим је усле ди ла 
ства ра лач ка кри за да би се по но во 

вра тио пи са њу у сту дент ским да ни ма. 
И ево тач но по сле 30 го ди на, 124 
пе сме и при че су угле да ле све тлост 
да на на про мо ци ји  у ста ро па зо вач кој 
Би бли о те ци „До си теј Об ра до вић“  у 
сре ду, 18. ја ну а ра. Ан ђел ка Ма ли, 
но ви нар а пре све га ње го ва при ја те
љи ца оце ни ла је да пе сник по ка зу је 
за бри ну тост за суд би ну чо ве ка ко јег 
жи вот ба ца пу те ви ма ко је ни је увек 
сам ода брао. Зби р ка је из да та уз 
по моћ Мар ја но вих при ја те ља и ко ле га 
из Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва и 
Са ве за ама те ра оп шти не Ста ра Па зо
ва.

Д. Г.

ПРЕД СТА ВЉЕ НА ЗБИР КА ПО Е ЗИ ЈЕ

Пе снич ки пр ве нац
ака дем ског сли ка ра
Мар ја на Ка ра вле
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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? (30)

„Упо зо ру је се жи тељ ство да 
одр жа ва ста тут о др жа њу па са“

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

У Про гла сној књи зи за 18. јул 1909. го
ди не на ла зи про глас у ве зи са др жа њем 
па са, уз на зна ку да се про гла ша ва, од
но сно об ја вљу је сва ког пет ка и не де ље. 

„Упо зо ру је се жи тељ ство да одр жа ва 
ста тут о др жа њу па са. Сва ки пас мо ра 
има ти псе ћу мар ку а до ма ћи пси мо ра
ју пре ко да на би ти ве за ни на лан цу. Тко 
се огре ши о овај шта тут би ти ће по Кра
љев ском ре дар стве ном по вје ре ни штву 
ка жњен са гло бом до 200 кр.“

Про гла сом број 580 од 18. ју ла 1909. 
го ди не за бра њу је се гра ђа ни ма да у 
ноћ ним са ти ма из по ља пре во зе жи то.

„Опа же но је да гра ђа ни у ноћ но до
ба у по ља до ва жа ју, од но сно из ва жа ју 
жи то – да се пред у срет не свим не по
доп шти на ма у свр ху за шти те имо ви не 
по је ди на ца, од ре ђу је се – да се под 
прет њом нај стро жи је ка зне, ни тко не 
усу ди по сље осам са ти ве че ра а исто 
та ко пре три са та ра но, не сме за те ћи 
у по љу да во зи жи то. Пре кр ши те љи ове 
од ред бе би ти ће не са мо гло бом од 25
100 к. већ и по врх то га за тво ром до 14 
да на ка жње ни. “

У Огла су број 650 од 8. ав гу ста 1909. 
го ди не за бра њу је се ки да ње за пе ра ка у 
по љи ма и на ли ва да ма без прет ход ног 
ја вља ња по ља ру. Ски да ње за пе ра ка у 
по љи ма са ку ку ру зом је за бра ње но, као 
и бра ње па су ља свим да ни ма из у зев 
утор ка и су бо те. 

 „Ови ме се гра ђан ство по зи ва да за 
очу ва ње ре да и за шти ту имо ви не у по
љу има де сват ко ко же ли у по љу, ли ва
да ма и угар ни ца ма за пер ке или ја ло ви
це се ћи, има де се пре то га ја ви ти по ља
ру, на ком зе мљи шту ће за пер ке ки да ти.

(У по те су гдје је са да ку ку руз за бра
њу је се ки да ти за пер ке). Исто та ко за
бра њу је се дру гим да ном, изим утор ка 
и су бо те па суљ бра ти. Тко про ти овој 
од ред би са гре ши би ти ће осим нов ча не 
гло бе од 5 до 100 кру на (ка жњен) још и 
за тво ром до 14 да на. “

Про глас број 633 од 2. ав гу ста 1909. 
го ди не од но си се на не ста нак кра ве Ми
ла на Про ки ћа из Ди во ша, на кон што је 
жи во ти ња до ве де на на ва шар. 

“Да на 31. срп ња 1909. го ди не до те
рао је Ми лан Про кић из Ди во ша јед ну 
кра ву на ов да шњи ва шар те му је иста 
по бје гла не зна но куд, те мо ли да се у 
град ском под руч ју про гла си, те ако је 

ко ухва тио исту не ка ома овом Кра
љев ском ре дар стве ном по вје ре ни штву 
при ја ви. Кра ва је бе ла, шест го ди на ма
то ра, оба ува па ра на и ле во с вр ха пре
се че но. ”

Оглас Град ског по гла ва р ства у Ми тр о ви ци од 10. ав гу ста 1909. го ди не ко јим Си
ро тињ ска за кла да Ер ви на пл. Че ха јед ном си ро че ту из Ми тро ви це „до брог по на
ша ња“ ко је жи ви без јед ног или оба ро ди те ља, без об зи ра на ње гов пол, ве ру или 
на ци о нал ност до де љу је по моћ у из но су од 40 кру на за прет ход них пет го ди на. У 
том сми слу обра зло же не мол бе за овај кон курс под но се се Град ском по гла вар
ству. Оглас пот пи су је лич но гра до на чел ник Те о дор Ва си лић.
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БОГ СЕ ЈА ВИ – КА КО ЈЕ НА СТАО ОБИ ЧАЈ ПЛИ ВА ЊА ЗА ЧА СНИ КРСТ

Ула зак у во ду на Бо го ја вље ње 
да је сна гу и обе ле жа ва
по че так но ве го ди не

На Бо го ја вље ње у Срем ској Ми тро
ви ци код Ма ле цр кви це се оку пи ла 
сил на све ти на. Та ко је сва ке го ди не 
ка да тре ба да се пли ва за Ча сни крст. 
Би ло је и го ди на ка да се мо рао раз би
ја ти лед, а би ло је и оних као што је 
ова где је тем пе ра ту ра про лећ на, а 
прог но за је се ња. Ор га ни за то ри се 
по тру де да на пра ве и при го дан про
грам, ко ји ни је увек баш са уку сом, 
али це ни ће мо труд. Пли ва ча бу де 
ра зних, не ко се так ми чи, не го се са мо 
по то пи, оби чај је, ва ља се. Но, ка ко је 
оби чај пли ва ња за Ча сни крст на стао 
и за што пли ва мо на дан ка да се Бог 
ја ви? 

Бо го ја вље ње је је дан од пет на ест 
нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка, ко ји
ма се за вр ша ва и ма ни фе ста ци ја свих 
бо жић них оби ча ја и пра зни ка, па док 
се од Бо жи ћа до Бо го ја вље ња по здра
вља мо ре чи ма „Хри стос се ро ди“, од 
Бо го ја вље ња ће мо се здра ви ти са 
„Бог се ја ви“. У пра во слав ној цр кви, 
Бо го ја вље њем и Кр стов да ном се обе
ле жа ва кр ште ње Ису са Хри ста. Ису са 
је кр стио Све ти Јо ван, чи ји се пра зник 
обе ле жа ва дан на кон Бо го ја вље ња, 
на ре ци Јор дан. У ча су кр ште ња отво
ри ла су се не бе са и Бог се ја вио, 
пред ста вио Ису са Хри ста као Си на 
Бож јег, а на Ису со во де сно ра ме сле
тео је Све ти Дух у об лич ју бе лог го лу
ба. У Бо го ја вљен ској но ћи, то ли ко 
чуд ној и ле пој да је Шек спир по њој 

на звао свој ко мад и Ба ла ше вић јед ну 
од сво јих нај леп ших пе са ма, у тој 
но ћи не бе са се отва ра ју, ве тро ви пре
ста ну да ду ва ју, ре ке да те ку, све се 
уми ри и ја вља се Бог, те сва ко ме ко га 
за тек не у мо ме ту тог глу вог до ба но ћи 
ис пу ња ва по јед ну же љу. Ве ро ва ње за 
ис пу ње ње јед не же ље по ти че ве ро
ват но од скром но сти као јед не од 
кључ них хри шћан ских вр ли на.

Пли ва ње за Ча сни крст има ве зе са 
ре ком Јор да ном, али је ве за за оби чај 
осве ште ња свих во да на пра зник 
Бо го ја вље ња, по го то во те ку ћих во да. 
Пре ма на род ном ве ро ва њу, два на ест 
да на из ме ђу Бо жи ћа и Бо го ја вље ња 
се на зи ва ју не кр ште ни да ни, то ли ко је 
тре ба ло да Исус Христ бу де кр штен. 
То има сво је уте ме ље ње у то ме што 
су зи ме не ка да би ле там ни је, хлад ни
је, ни је би ло по сло ва ко ји су се оба
вља ли у том пе ри о ду, то је вре ме 
по сле бо жић ног по ста и по пра ви лу се 
не по сти до Кр стов да на. Ула зак у 
хлад ну во ду сим бо ли ше Ису со во 
кр ште ње на Јор да ну, а ве ра у Бо га 
ис ка зу је се ве ром у крст ча сни. Тај 
оби чај је до шао из ру рал них сре ди на 
у гра до ве и са мим тим је до жи вео 
из ве сне из ме не. Ве ро ват но се ни је 
прак ти ко вао до 19. ве ка, по го то во ако 
се узме у об зир да је до та да Ср би ја 
би ла под ото ман ском вла да ви ном, 
али се одр жа вао ве ро ват но кроз по је
ди нач не слу ча је ве. Пли ва ње за Ча сни 

крст је би ло за бра ње но и у ко му ни зму, 
јер је но ва Ју го сла ви ја, већ по зна то, 
рас кр сти ла са ре ли ги јом, опи ју мом за 
на род. Сва ка ко, чу ва ње оби ча ја је 
ле па тра ди ци ја, тре ба је не го ва ти, а 
исто вре ме но се тре ба па зи ти да ко ли
ко  то ли ко оста не у свом из вор ном 
об ли ку, без тур бофолк мо ти ва, што 
се по след њих го ди на че сто мо же 
ви де ти. 

Тре ба ве ро ва ти у оно што је нај бли
же из вор ном мо ти ву оби ча ја пли ва ња 
за Ча сни крст: по сле тих два на ест 
не кр ште них да на, по сле спро во ђе ња 
свих оби ча ја и пра зни ка, ула зак у во ду 
на Бо го ја вље ња да је сна гу и обе ле жа
ва по че так но ве го ди не, а онај ко пр ви 
до ђе до кр ста има ће јед ну по себ ну 
за шти ту ко ју му крст пру жа. То је 
основ на иде ја овог пра зни ка и тре ба 
је не го ва ти. Од ка ко је об но вље но 
пли ва ње за Ча сни крст у Срем ској 
Ми тро ви ци, оно је опет по ста ло тра
ди ци ја, али по след њих го ди на у окви
ру пра те ћег, при год ног, про гра ма уме у 
се би да са др жи кич еле мен те. То ни је 
по треб но, наш на род во ли оби ча је, 
ску пи ће се и без пе ва ња но во ком по
но ва них пе са ма, јер ми, ко лек тив но, 
ду бо ко у се би и искон ски ве ру је мо у 
оби ча је ко је спро во ди мо. 

Чи тан ка
Извор:ДушанкаСтанковић,

етнолог/Текстсадржиличне
ставовеауторатекста

Пли ва ње за Ча сни крст има ве зе са ре ком Јор да ном, али је ве за за оби чај осве
ште ња свих во да на пра зник Бо го ја вље ња, по го то во те ку ћих во да. Пре ма на род
ном ве ро ва њу, два на ест да на из ме ђу Бо жи ћа и Бо го ја вље ња се на зи ва ју не кр ште
ни да ни, то ли ко је тре ба ло да Исус Христ бу де кр штен

У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОЈ ГА ЛЕ РИ ЈИ „МИ РА БРТ КА“

Во јач ки пеј за жи
Пр ва из ло жба у га ле ри ји „Ми ра Брт ка“ 

Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва у 2023. 
го ди ни је отво ре на  у по не де љак, 16. ја ну
а ра под на зи вом „Ви зу е ла ни при по ве дач“ 
на ко јој из ла же Си ни ша Чо ла ко вић, сли
кар из Вој ке и ово је ње го ва дру га са мо
стал на из ло жба.  Пре 20 го ди на је ушао у 
свет сли кар ства, а са да на за до вољ ство 
свих из ла же де ла ко ја пре те жно при ка зу ју 
при зо ре род ног се ла, Вој ке. Ака дем ска 
сли кар ка Дра га на Олу ић је при ли ком 
отва ра ња из ло жбе ре кла да са за до вољ
ством пра ти Си ни шин рад и да је ово са мо 

део сли ка ко је он има да при ка же. Ау тор је 
1998. го ди не упо знао  Љу би шу Ма ри ћа,  
ко ји му је по ка зао тај не ве ли ких мај сто ра, 
од ко га је до ста на у чио о умет но сти и од 
2003. го ди не ре дов но уче ству је на из ло
жби „Ко смик арт“, ко ја по сто ји у сла ву 
ве ли ког Љу би ше Ма ри ћа из Вој ке. Те ма
ти ка ње го ве пр ве из ло жбе је би ла слич на 
овој, јер га ин спи ри ше тра ди ци ја и кул ту ра 
јед ног се ла.  Ове пре див не пеј за же са сре
мач ких по ља, пр вен стве но из Вој ке, мо же
те по гле да ти у га ле ри ји „Ми ра Брт ка“ до 2. 
фе бру а ра.  З. К.

Синиша Чолаковић
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ОВАН: При жељ ку је те 
да се оства ре неке 
важне про ме не у 
вашем окру же њу. 

Важно је да буде те про ми шље ни 
при ли ком послов них сусре та, јер 
у жељи да про на ђе те неко иде ал
но реше ње непо треб но се опте
ре ћу је те са раз ли чи тим дета љи
ма. Делу је те задо вољ но у љубав
ном живо ту и сјај но се ускла ђу је те 
у одно су са парт не ром.

БИК: Исто вре ме но 
сте анга жо ва ни на 
више поља и саве сно 
испу ња ва те свој део 

оба ве за или неке зва нич не дого
во ре које има те са сарад ни ци ма. 
Наста ви те са озбиљ ним про це на
ма и про ми шља њем у вези неких 
нов ча них пону да, немој те дозво
ли ти да неко одлу чу је у ваше име 
о зајед нич ким инте ре си ма. Парт
нер у вама под сти че сум њи ча вост 
и број на пита ња на која не доби ја
те задо во ља ва ју ће одго во ре.

БЛИ ЗАН ЦИ: Уме те да 
про це ни те повољ ну 
ситу а ци ју на послов
ној сце ни и да осми

сли те добар наступ или редо след 
поте за пред сарад ни ци ма. Обра
ти те пажњу на раз не могућ ност 
парт нер ског удру жи ва ња које има
те. Важно је да при хва ти те посло
ве за које има те довољ но зна ња 
или иску ства. У љубав ном живо ту 
не може те да оста не те рав но дуч
ни на нечи ји ути цај или поступ ке, 
лага но губи те емо тив ну кон тро лу.

РАК: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и са 
вели ким опти ми змом 
при ла зи те сва кој 

послов ној теми коју пред ла жу 
ваши сарад ни ци. Захва љу ју ћи 
поу зда ним инфор ма ци ја ма које 
доби ја те сада може те да пла ни
ра те низ зајед нич ких акив но сти 
које ће вам уско ро доне ти увећ не 
резул та те. Често има те добар 
пред о се ћај, јер испу ње ни сте 
роман тич ним мисли ма и рас по ло
же њем.

ЛАВ: Поне кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, како 
бисте себи и дру ги ма 

дока за ли да сте довољ но дора
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Осло ни те се на сво ју инту и
ци ју. Уз бли ску осо бу све може те 
да пре ва зи ђе те на добар начин, 
нека вас пра вил но дози ра ње 
мудро сти, емо ци ја и стра сти 
наве ду на зајед нич ка љубав на 
реше ња.

ДЕВИ ЦА: У дого во ру 
са сарад ни ци ма сада 
на успе шан начин 
може те да решти те 

низ важних пита ња. Наста ви те да 
под сти че те зајед нич ке дого во ре и 
удру жи ва ње по разним осо ба ма. 
Потру ди те се да неко озбиљ но 
схва ти ваше иде је око финан скиј
ских зах те ва које има те. У одно су 
са љубав ним парт не ром про ла зи
те кроз про мен љи ву фазу, али не 
тре ба да се пре да је те.

ВАГА: Можда све 
инфор ма ци је са који
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

поу зда не кри те ри ју ме, али без 
вели ких иза зо ва нема ни веће 
послов не афир ма ци је. Потру ди те 
се да пра вил но дози ра те свој 
ства ра лач ки импулс са зајед нич
ким инте ре си ма у раз ли чи тим 
прав ци ма. Про ла зи те кроз фазу 
осци ла ци ја, скло ни сте честим 
про ме на ма у пона ша њу или рас
по ло же њу.

ШКОР ПИ ЈА: Потреб
но је да се рас те ре ти
те од додат них оба ве
за, али нема те довољ

но енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. У 
досто јан стве ном сти лу и без суви
шних пита ња при хва ти те све 
кори сне суге сти је или речи кри ти
ке које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту.

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
забри ну то због нових 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни који могу да вас 

успо ре у спро во ђе њу важних пла
но ва које има те. Али, уз додат ну 
упор ност пока за ће се да има те 
ефи ка сна реше ња и да око ли на 
ува жа ва ваше резул та те. У дога
ђа јима из при ват ног живо та, 
немој те дозво ли ти да се о вама 
шире лоши гла со ви.

ЈАРАЦ: Делу је те вео
ма опре зно и не жели
те пре ви ше да ризи ку
је те у послов но

финан сиј ским пре го во ри ма. Ипак, 
мора ће те да се суо чи те са неким 
иза зо ви ма који нису по вашој 
вољи или уку су. Затра жи те на 
вре ме добар савет од јед не ста
ри је осо бе. На кра ју све ће се 
реши ти на добар начин или у 
вашу корист. При жељ ку је те више 
раз у ме ва ња и нежно сти у љубав
ном одно су.

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је те 
као осо ба, која нема 
вре ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. Боље 
је да се пона ша те што уме ре ни је, 
јер сво јим енер гич ним пона ша
њем код неких сарад ни ка под сти
че те раз ли чи те реак ци је и него до
ва ње. Ста ло вам је да сво јој поро
ди ци и воље ној осо би при у шти те 
више радо сти у зајед нич ком 
живо ту.

РИБЕ: У зави сно сти 
од лич ног инте ре со ва
ња и моти ва ци је коју 
има те, осми сли те 

нека нова или моди фи ко ва на 
реше ња која ће вам доно си ти нај
бо ље разул та те. Потреб ни су вам 
разно вр сни дипло мат ски мани ри 
или ком про ми сна вари јан та, као 
успе шна фор му ла која доно си 
кори сне и дуго роч ни је резул та те. 
У љубав ном живо ту ужи ва те у 
разно вр сним ситу а ци ја ма.

VREMEPLOV
25. ја ну ар

1919. Осно ва на Ли га на ро да, 
пре те ча Ује ди ње них на ци ја.
1997. Од те шких по вре да до би
је них при ли ком по ку ша ја са мо
у би ства 16. ја ну а ра, на Вој но
ме ди цин ској ака де ми ји у Бе о
гра ду умро срп ски књи жев ник 
и бив ши пот пред сед ник Ре пу
бли ке Срп ске Ни ко ла Ко ље
вић.

26. ја ну ар
1788. Бри тан ски бро до ви с 
пр вим на се ље ни ци ма из 
Ен гле ске, укљу чу ју ћи гру пу 
ро би ја ша, упло ви ли у за лив 
Бо та ни Беј, Сид неј, у Аустра ли
ји, где су осно ва ли ко ло ни ју.
1990. Умр ла аме рич ка филм
ска глу ми ца Ава Гард нер. Сни
ми ла око 60 фил мо ва.

27. ја ну ар
1926. Ен гле ски про на ла зач Џон 
Ло ги Берд у Лон до ну пр ви пут 
јав но де мон стри рао те ле ви зи ју. 
1945. Со вјет ске је ди ни це осло
бо ди ле “Аушвиц”, на ци стич ки 
кон цен тра ци о ни ло гор у Дру
гом свет ском ра ту, у ко јем је 
уби је но 1,5 ми ли о на љу ди, 
ме ђу ко ји ма ви ше од ми ли он 
Је вре ја. Тај да тум обе ле жа ва 
се у Евро пи као Дан хо ло ка у
ста.

28. ја ну ар
1573. По че ла ве ли ка хр ват ско
сло вен ска се љач ка по бу на под 
вођ ством Ма ти је Гуп ца. По бу на 
у кр ви угу ше на 9. фе бру а ра, а 
њен во ђа за ро бљен и по сле 
не ко ли ко да на умро од по сле
ди ца му че ња.

29. ја ну ар
1412. У Но вом Бр ду из дат “За
кон о руд ни ци ма Де спо та Сте
фа на”, ко ји са др жи дра го це не 
по дат ке о на чи ну жи во та срп
ског на ро да на по чет ку XV 
ве ка. За ко ник зна ча јан до ку
мент срп ске пи сме но сти и срп
ског прав ног си сте ма у сред
њем ве ку.
1886. Не мач ки ин же њер Карл 
Бенц па тен ти рао пр ви успе шан 
ауто мо бил на бен зин.

30. ја ну ар
1943. Бри тан ско рат но ва зду хо
плов ство у Дру гом свет ском 
ра ту по че ло пр во да но ноћ но 
бом бар до ва ње Бер ли на.
1948. У Њу Дел хи ју уби јен 
Ма хат ма Ган ди, во ђа по кре та 
за не за ви сност Ин ди је, по ла 
го ди не по сле сти ца ња не за ви
сно сти Ин ди је. Убио га На ту
рам Год се, фа на тик из сек те 
“Хин ду Ма ха саб ха” ко ја се про
ти ви ла ње го вој по ли ти ци по ми
ре ња Хин ду са и му сли ма на.

31. ја ну ар
1808. На по ле он је анек ти рао 
Ду бро вач ку Ре пу бли ку. Анек си
ју је про гла сио ге не рал Огист 
Мар мон, вој во да од Ра гу зе. 
Ти ме је пре ста ла да по сто ји 
Ду бро вач ка Ре пу бли ка, а град 
Ду бров ник је 1815. на Беч ком 
кон гре су до де љен Аустри ји. 

HOROSKOP

Среда, 25. (12) јану ар  
Све та муче ни ца Тати ја на; Ико
на Мле ко пи та те љи ца

Четвртак, 26. (13) јану ар
Све ти муче ни ци Ермил и Стра
то ник (Ода ни је Бого ја вље ња)

Петак, 27. (14) јану ар
Све ти Сава, први Архи е пи скоп 
срп ски – Савин дан

Субота, 28. (15) јану ар
Пре по доб ни Павле; Пре по доб
ни Гаври ло Леснов ски

Недеља, 29. (16) јану ар
Часне вери ге Св. Апо сто ла 
Петра; Преп. Роми ло  Ра ва нич ки

Понедељак, 30. (17) јану ар 
Пре по доб ни Анто ни је Вели ки

Уторак, 31. (18) јану ар
Све ти Ата на си је Вели ки; Све ти 
Мак сим, Архи е пи скоп срп ски

Crkveni
kalendar

Трилеће
Са стој ци за ко ру: 6 ја ја, 100 

гра ма ше ће ра, 200 гра ма бра
шна, по ла пе ци ва, 1 ва ни лин 
ше ћер. Пре лив: 400 мл слат ке 
па вла ке, 300 мл кон ден зо ва ног 
мле ка,  800 мл обич ног мле ка. 
Пре ма зи ва ње: 300 гр ка ра мел 
кре ма.

При пре ма: Уму ти ти бе лан ца 
па по сте пе но до да ва ти ше ћер и 
ва ни лин ше ћер. До да ва ти јед но 
по јед но жу ман це, па до да ти бра
шно по ме ша но са пра шком за 
пе ци во. Мик сер ста ви ти на нај ма
њу бр зи ну. Сме су пе ћи у теп си ји 
2025 ми ну та на 180 сте пе ни. Кад 
се ко ра охла ди, окре ну ти на о пач
ке и на ли ти слат ку па вла ку. Са че
ка ти, па пре ли ти по ме ша ним кон
ден зо ва ним и обич ним мле ком. 
На кра ју пре ма за ти ка ра мел кре
мом.

• Данас ћу купи ти шти
кле. Вре ме је да и ја 
живим на висо кој нози.
• Де пре си ја у Ср би ји је 
кад се ви ше не ра ду је те 
ни ту ђој не сре ћи.
• Не оста вљај те ништа 
недо вр…
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ЏУ ДО КЛУБ ЛСК
Стра хи ња
Би ро вљев тре ћи
у Вој во ди ни

Џу ди сти ЛСК  а осво ји ли су пр ве ме
да ље у но вој ка лен дар ској го ди ни.  На 
Пр вен ству Вој во ди не за ка де те одр жа
ном у Сте па но ви ће ву 21. Ја ну а ра, Стра
хи ња Би ро вљев је осво јио  тре ће ме сто 
у Вој во ди ни. Стра хи њин успех до би ја 
на зна ча ју ако се зна да је пр ви пут на
сту пио у ка дет ској ста ро сној ка те го ри
ји. Са мим тим, обез бе ђен је пла сман 
на др жав но пр вен ство где ће усле ди ти 
бор ба за на ци о нал но од лич је.

КУ ГЛА ЊЕ
Три јумф „Сре ма”

Ку гла ши „Сре ма” до че ка ли су про шле 
не де ље у 13. ко лу  Пр ве  вој во ђан ске ли
ге еки пу „Рад нич ког” из Но вог Са да. Ово 
је пр ва утак ми ца по сле па у зе па су се мо
гле оче ки ва ти осци ла ци је у игри. „Срем” 
је у дра ма тич ној за вр шни ци ус пео да са
вла да еки пу „Рад нич ког” ре зул та том 53. 
Меч је оби ло вао сјај ним пе ри о ди ма игре 
али и ве о ма ло шим, што се мо гло и оче
ки ва ти по сле па у зе од ско ро ме сец да
на. Ма рио Ру жец ки је са вла дао Вељ ка 
Јовановићa, док је Мар ко Егић од и грао 
уз бу дљив меч про тив Си ни ше Пејчићa и 
из гу био за све га не ко ли ко чу ње ва. У дру
гом де лу Пре драг Ко ва чић је са вла дао 
Ми ло ра да Јеличићa, а Бо рис Лу кач из гу
био je од Дра га на Вуковa. Ре зул тат је био 
22 и више од +67 чу ње ва. Тре ћи блок је 
до нео нај ви ше дра ме. Ан ђел ко Кли ча рић 
је играо про тив Дра га на Драгичевићa 
Дра га на а Рат ко Па влић про тив Се ба сти
а на Молнарa. Кли ча рић је ло ше отво рио 
пар ти ју па су го сти ве о ма бр зо до шли на 
10 чу ње ва раз ли ке. Па влић је за то био 
рас по ло жен за игру па ни је дао про тив
ни ци ма мно го шан се. На кра ју је ре зул
тат био 33 и +43 чу ња, та ко да укуп ни 
ре зул тат био 53 за „Срем”.

Утак ми ца је по ка за ла да наш тим има 
игра че ко ји мо гу да из не су по бе ду под 
при ти ском, ре че но је у клу бу.  Овом по
бе дом је „Срем” учвр стио дру гу по зи ци ју 
на та бе ли са 6 бо до ва пред но сти у од но
су на тре ће пла си ра ни „Ду нав”. 

ГЖОК „Срем” Срем ска Ми тро ви ца : ОК „Но ви Сад” 
Но ви Сад  3:0 (25:15, 28:26, 25:17)

ГЖОК „Срем”: Ми хај ло вић, Гра бић, 
Га ће ша, Са рић, Дап че вић, Јо ва но вић, 
Сте ва но вић, Стан ко вић, Ми лу но вић, 
Дра шко вић, Ан тић, Жи ва но вић, тре нер 
Мир ја на Му су лин, пом. тре нер Ни ко ла 
Ка приц

ОК „Но ви Сад” : Јо ва но вић, Ма рин ко
вић, Ми хај ло вић, Пе то вић, Ву јо вић, Јол
дић, Чо бан, Фи ли по вић, Ско ча јић, Ку кић, 
тре нер Бо јан Швра ка

Од бој ка ши це „Сре ма” у су бо ту 21. ја
ну а ра пру жи ле су од лич ну игру у пр вој 
утак ми ци на став ка се зо не у Су пер ли ги 
Ср би је. Убе дљи вим на сту пом за не што 
ви ше од сат вре ме на у ха ли Ми тро вач
ке гим на зи је по бе ђе на је еки па „Но вог 
Са да”. Тре нер „Сре ма” Мир ја на Му су лин 
је у свом пр вом ме чу по сле по врат ка из 
Ки не ре ши ла да шан су пру жи по ста ви: 
Гра бић, Ми лу но вић, Жи ва но вић, Ан тић, 
Јо ва но вић, Са рић и ли бе ро Дап че вић. 
Тре нер „Но вог Са да” се опре де лио за по
ста ву Јол дић, Ма рин ко вић, Фи ли по вић, 
Пе то вић, Ми хај ло вић, Ско ча јић и ли бе ро 
Јо ва но вић.

Већ од са мог по чет ка би ло је ја сно ко 
ће до ми ни ра ти утак ми цом. „Срем” је по

вео са 4:1 и 10:4. Од лич но су у на па ду 
игра ле Ми лу но вић и Жи ва но вић, а при
јем лоп те је био из у зет но ви сок. „Срем” 
је ла ко до био пр ви сет. У дру гом се ту, 
„Срем” је имао зна чај них про бле ма. У 
ре а ли за ци је на па да су под ба ци ле Ми лу
но вић и Дра шко вић што је „Но ви Сад” ис
ко ри стио одво јив ши се на по ло ви ни се та. 
„Срем” је при сти гао за о ста так од че ти ри 
по е на сма њив ши на 20:21. Та да је кре
ну ла бор ба за сва ки по ен. „Но ви Сад” је 
имао две сет лоп те ко је ни је ис ко ри стио, 
а „Срем” је сво ју дру гу сет лоп ту успе
шним бло ком Ан тић и Дра шко вић пре
тво рио у по ен за по бе ду у се ту. У са мој 
за вр шни ци се та из ван ред ним при је мом 
се ис та кла Ду ња Гра бић. 

Тре ћи сет је био не из ве стан до сре ди
не да би се „Срем” по том одво јио се ри јом 
по е на. По себ но је би ла до бра Ана Ми
хај ло вић ко ја се, по сле па у зе од че ти ри 
утак ми це због по вре де, вра ти ла у еки пу 
и по ка за ла да ће вр ло бр зо би ти у топ 
фор ми. „Срем” је оства рио и ше сту по бе
ду у овој се зо ни ко ја еки пу во ди у сре ди
ну та бе ле. На ред не не де ље Ми тров чан
ке го сту ју еки пи „Спар та ка” у Су бо ти ци.

СУ ПЕР ЛИ ГА ЗА ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ, 13. КО ЛО 

Ми тро вач ке
од бој ка ши це бо ље
од го шћи из Но вог Са да

ОК „ИН ЂИ ЈА“

По раз од „Цр ве не зве зде“
ОК „Ин ђи ја“ Ин ђи ја – ОК „Цр ве на зве зда“ Бе о град 0:3 

(21: 25, 20: 25, 22: 25)
ОК „Ин ђи ја“: Со рак 10, Иса и ло вић 13, 

Да ни је ла Ан дре је вић 4, За кић, Ја на Ан
дрић 2, Обре но вић (К) 6, Ки та но вић (Л1)., 
Бар нак 2, Љу би чић 1, Је ри нић, Ком пи ро
вић, Ив ко вић 4, Зу бац (Л2).

Тре нер: Ни ко ла Јер ко вић
ОК „Цр ве на зве зда“: Та уб нер 18, Жи

во ји но вић (К) 11, Ци ро вић 3, Ча нак 12, 
Сто јић 11, Ро дић 3, Ђур ђе вић (Л), Ма те
ска, Са јић, Вр цељ, Ја њић 1, Хе лић, Жи гић 
(Л2)

Тре нер: Рат ко Па вли че вић
У су бо ту, 22. ја ну а ра пред око 100 гле

да ла ца у Спорт ском цен тру Ин ђи ја, од и
гра на је пр ва утак ми ца у 2023. го ди ни у 
ко јој су до ма ће од бој ка ши це уго сти ле фа
во ри зо ва ни са став „Цр ве не зве зде“. „Цр
ве но бе ле“ оства ри ле су на кра ју ме ча 
оче ки ва ну по бе ду, и то убе дљи ву, од 0:3 у 
се то ви ма.  „Ин ђи ја“ је успе ва ла, до не кле, 
да пру жи от пор го шћа ма и ду го је во ди ла 
у пр вом се ту. По сле тајм  ау та го сту ју ћег 
стра те га код ре зул та та 15: 11, по ла ко се 
то пи ла пред ност до ма ћег ти ма. По сле 16: 
16, го шће пре ла зе у вођ ство. На се ма фо
ру је на кра ју пр вог се та би ло 21: 25. 

У дру гом се ту, ско ро иден тич на сли ка, 

али овог пу та до ре зул та та 8:8. Ме ђу тим, 
пре ло ман мо ме нат био је код из јед на че
ња „Зве зде“ за 18:18. По но во се ри ја по е
на за „цр ве нобе ле“ и на кра ју дру гог се та 
би ло је 20:25, 0:2 у се то ви ма.

Оче ки ва ло се да ће од бој ка ши це „Ин
ђи је“ пот пу но „па сти“ у тре ћем се ту, али су 
за хва љу ју ћи Со рак на пра ви ле ми ни се ри
ју по е на и ве о ма до бро игра ле све до кра
ја та ко зва ног „ма лог се та“. Би ло је та да 
12:11 за Ин ђин чан ке. Го шће та да до ла зе 
до из јед на че ња, не ду го за тим пре ла зе у 
вођ ство и до ла зе до по бе де од 0:3.

Ни ко ла Јер ко вић, тре нер ОК „Ин ђи ја“ 
че сти тао је го шћа ма на по бе ди али и де
вој ка ма ко је тре ни ра на бор бе ној игри у 
утак ми ци где је ри вал био на ви си ни за
дат ка.

– У пр ва два се та ка да би се игра ло до 
16, ми смо та два де ла игре до би ли. Очи
глед но ка ко се бли жио крај се та, та ко је 
„Зве зда“ по ја ча ва ла ри там. Имам ути сак 
да ни смо ис ко ри сти ли не ке шан се ко је су 
мо жда би ле за не ку још ве ћу нер во зу, али 
ге не рал но смо игра ли бо ље не го што је то 
би ло у пр вом де лу и не ка ко смо де ло ва ли 
мир ни је ре као је Јер ко вић. М.Ђ.
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НЕ ДЕЉ КО ДИ ВЉАК – ПЕ ГА, БИВ ШИ ФУД БА ЛЕР, ПРЕД СЕД НИК, А ДА НА ШЊИ 
ТРЕ НЕР ЛА ЋА РАЧ КОГ ЛСКА

Би ла је част игра ти
са фуд бал ским ве ли чи на ма 
чи ја су име на Ла ћар ци зна ли на па мет

Шта оче ки ва ти од ше сто го ди шњег 
де ча ка и ње го вих дру га ра ко ји су са 
про зо ра ла ћа рач ког вр ти ћа ре дов

но по сма тра ли тре нин ге фуд ба ле ра ЛСК 
 а, осим да у јед ном тре нут ку по же ле зе
ле ни дрес и по ста ну део спорт ске при че у 
ко јој су би ли њи хо ви та да шњи фуд бал ски 
идо ли – бра ћа Ди вљак, Па нић, Ра ди но вић, 
Гом бар, Вет мић, Пи ја Ми ла ди но вић, Пе јо
вић, По ло ви на, Лу жа јић.... Њи хо ва име на 
и ком плет не са ста ве еки па ЛСК  а Ла
ћар ци су зна ли на па мет, по пут да на шњих 
игра ча „Зве зде“ или „Пар ти за на“. У оно 
вре ме, тих „осам де се тих“, ве ћи на ла ћа
рач ких кли на ца про на ла зи ла се у не ком од 
спор то ва. Та кав је био и Не дељ ко Ди вљак 
Пе га, мо мак чи ја фуд бал ска при ча у ЛСК  
у тра је бе з мало че тр де сет го ди на. По чео 
је као пи о нир и омла ди нац, по ча ство ван 
и оду ше вљен по зи вом да за и гра за пр ви 
тим, а на ста вио је као део јед не од нај бо
љих клуп ских мла дих ге не ра ци ја,  пр ви чо
век, а да нас и тре нер во ље ног клу ба. Ове 
зи ме, на клу пи тре нут но дру го пла си ра ног 
ла ћа рач ког клу ба че ка на ста вак и рас плет 
у ме ђу оп штин ском фуд бал ском ка ра ва ну.

Нај мла ђу гру пу ЛСК – ова ца по ло ви ном 
осам де се тих го ди на пред во дио је Бо ћа 
Се ку лић. Не дељ ко Ди вљак пам ти га као 
свог пр вог тре не ра и стра те га та лен то ва
не гру пе кли на ца ко ја ће се по чет ком „де
ве де се тих“ по ка за ти као нај бо ља еки па у 
Вој во ди ни.  По сле по пу лр ног Бо ће, са ла
ћа рач ким де ча ци ма ра ди ли су Ва са Пи жук, 
Ми ро слав Ба ла шћак и Рат ко Ба рић ко ји је 
са овом, са да већ ста са лом, пи о нир ском 
ге не ра ци јом про вео нај ви ше вре ме на. Пе
ги ни ку мо ви и пре зи ме ња ци – То ма, Во ја и 
Ма рин ко Ди вљак већ су оста ви ли играч ки 
пот пис у „ЛСК“ у.

– Се диш крај про зо ра у вр ти ћу и гле
даш ка ко се тре ни ра. Са мо по се би, то те 
по ву че. Ми смо ина че, као и сви клин ци у 

то вре ме игра ли фуд бал по игра ли шти ма 
и шо ро ви ма у Ла ћар ку, али ов де смо на 
те ре ну ви ђа ли и сво је на ше ком ши је, као 
што је ре ци мо мој ком ши ја Дра ган Јо ва нић 
ко ји је не што ста ри ји од ме не али смо нас 

дво ји ца за јед но од ра сли. По же лео сам и 
ја да ви дим ка ко је то тре ни ра ти, па игра
ти пред пу ним три би на ма. Шта је за ме не 
би ло пре ћи сва ки дан по осам ки ло ме та
ра. Од мо је Фру шко гор ске ули це до шко

Фуд бал ска при ча Не дељ ка Ди вља ка Пе ге у ЛСК  у тра је бе з мало че тр де сет го ди на. 
По чео је као пи о нир и омла ди нац, а на ста вио  као део јед не од нај бо љих клуп ских 
мла дих ге не ра ци ја, пр ви чо век, а да нас и тре нер во ље ног клу ба. Још увек ни су 
из бле де ла ње го ва се ћа ња на успех јед не ге не ра ци је и фуд бал ски жи вот клу ба „осам
де се тих“ и „де ве де се тих“ го ди на

Не дељ ко Ди вљак  Пе га, не ка да шњи играч, пред сед ник
и члан упра ве клу ба а да нас тре нер се ни о ра „ЛСК“ а

Је ди не „озбиљ ни је“ па ре ко јих се се ћам из ЛСК а
У го ди ни бом бар до ва ња и пре ки да пр

вен ства, Не дељ ко Ди вљак од ла зи у вој
ску. Ме ђу тим, та лен то ва ни Ла ћа рац је 
сва ког ви кен да из ка сар не у Пан че ву од
ла зио у Шид, где је на пре по ру ку бив шег 
„ше фа“ Рат ка Ба ри ћа за та мо шњи ОФК 
„Шид“ играо пр вен стве не утак ми це. Лич но 
га је од во зио и до во зио та да шњи тре нер и 
пред сед ник шид ског клу ба Бо ри слав Цви
ја но вић. Не дељ ко је као и ве ћи на ње го вих 
дру га ра и вр шња ка ре ла тив но ра но на пу
стио се ни ор ски фуд бал, у сво јој 25  26. 
го ди ни, по сле де се так го ди на ак тив ног 

игра ња. Схва тио је да у бор би за нор мал
ну ег зи стен ци ју не ће мо ћи да на пре ду је.

– Мо раш од не че га жи ве ти. Ми смо фуд
бал игра ли из љу ба ви, ни смо ни раз ми
шља ли о не ким па ра ма. А он да је то би ло 
дру га чи је, ни је би ло пла та као да нас, већ 
се игра ло за пре ми је. Се ћам се да сам 
за тих де сет го ди на, као ше сна е сто го ди
шњак јед ном до био пре ми ју од 50 ма ра ка. 
Ка да сам те па ре до нео ку ћи, то је би ло 
ви ше од пла те мог та те ко ји је на „Вар ди“ 
имао де се так ма ра ка. На тим утак ми ца
ма ко је су игра не за оп ста нак у та да шњој 

ли ги, 1994. го ди не са мо су ста ри ји и ис
ку сни ји игра чи до би ја ли по 100 ма ра ка, а 
ми ко ји смо би ли уз њих и по не кад ула
зи ли, упо ла ма ње. То су је ди не „озбиљ
ни је“ па ре ко јих се се ћам из ЛСК а, али 
опет ка жем  то ни је би ла ре дов на пла та, 
већ пре ми ја за ко ју су по стој али усло ви 
про пи са ни клуп ским пра вил ни ком. Сва ку 
пре ми ју мо рао си да за слу жиш на те ре ну 
и тре нин зи ма, ка же Ди вљак под се ћа ју ћи 
на чи ње ни цу да фуд ба ле ри да нас игра ју 
за ре дов не пла те, ко је че сто ни су ма ле, 
укљу чу ју ћи и до дат не пре ми је.
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ле, без ма ло има два ки ло ме тра. Пе шке у 
шко лу и ку ћи, а он да по сле под не по но во 
од ку ће на тре нинг и на зад. Че сто и би ци
клом. Ни шта ми ни је би ло те шко. До ду ше, 
ни смо ми у оно вре ме има ли ни ка квих 
дру гих оба ве за и за ни ма ци ја, по пут ре ци
мо да на шњих кли на ца. На ма је тај фуд бал 
био сав свет у ко јем смо жи ве ли ван шко
ле, ка же Не дељ ко Ди вљак, ево ци ра ју ћи 
успо ме не на сво је играч ке по че та ке у вре
ме ве ли ке по пу лар но сти клу ба и ла ћа рач
ког се ни ор ског фуд ба ла. 

На бра ја ју ћи име на де се ти не ле ген ди 
ЛСК а ко ји су ње му и дру га ри ма, што кроз 
при чу или за јед нич ку игру би ли узо ри, Пе
га по себ но по ми ње Бран ка Ра ди че ви ћа, 
по ре клом из Бин гу ле и Че до ми ра Лу жа ји
ћа из Ман ђе ло са са ко јим је на ис тој по
зи ци ји „ве зња ка“ ка сни је као пр во ти мац и 
играо. Пе га и ње го ви са и гра чи 1978/79. го
ди шта, са ко ји ма је од ра стао у ла ћа рач ким 
ули ца ма, по че ли су  за јед нич ки фуд бал ски 
жи вот на игра ли шту „зе ле них“ у цен тру се
ла. Кру ни са ли су га 1993. го ди не ти ту лом 
пр ва ка Вој во ди не. У исто риј ској утак ми ци 
„код ку ће“ на ко јој су има ли по др шку ме
шта на и го то во свих уче ни ка ла ћа рач ке 
основ не шко ле ре зул та том 1:0 са вла дан је 
су бо тич ки „Спар так“. Прет ход но је „па ла“ 
и еки па „Но вог Са да“. Пи о ни ри ЛСК  а у 

за вр шни цу овог пр вен ства до шли су као 
нај бо љи на те ри то ри ји Ми тро ви це и це лог 
Сре ма. При ча ју ћи о овим да ни ма, Пе га се 
се ћа не ве ро ват не по др шке ко ју су има
ли. Шко ла је два де се так да на „бру ја ла“ о 
овој утак ми ци. Пи о ни ри ЛСК  а мо гли су 
ра чу на ти на из ве сну „про тек ци ју“ у сво јој 
шко ли, на ро чи то код на став ни ка фи зич ког 
Пи ке Вр сај ко ви ћа, Рат ка Ду ра ћа и Га ји це 
Ко ва че ви ћа. Не дељ ко ка же да ве ли ке за
слу ге за овај успех при па да ју не са мо тре
не ру Ба ри ћу и пред се ди ку клу ба Сло бо да
ну Јо ва но ви ћу Ле ли ну, већ у ве ли кој ме ри 
Ду шку Ми ја то ви ћу, ди рек то ру омла дин ске 
шко ле и та да шњем се кре та ру Ме сне за
јед ни це ко ји је офор мио и ис пра тио мно
ге ге не ра ци је омла ди на ца ЛСК – а, али је 
Пе ги на ге не ра ци ја „за чи ка Ду ле та би ла 
по себ но ве за на“.

Да тум ко ји Не дељ ко Ди вљак Пе га ни кад 
не ће за бо ра ви ти је 26. март 1994. го ди не. 
Та да је  пр ви пут у так ми чар ској  кон ку рен
ци ји се ни о ра обу као зе ле ни дрес. Пам ти 
по бе ду, али и за ни мљив, нео че ки ва ни на
чин на ко ји је по зван у дру штво нај бо љих.

– Имао сам све га 15 го ди на и три да
на ми је фа ли ло да на пу ним 16 и стек нем 
пра во да играм за се ни о ре. По што су се 
сре дом игра ле при ја тељ ске утак ми це, за 
то по под не је за ка зан су срет са „Мар тин

ци ма“. Вра ћам се ја из Еко ном ске шко ле 
ку ћи. Би ла је сре да, пре под не. Кад ту 
по ред гро бља, са бен зин ске пум пе где је 
ина че ра дио, ис тр ча ва тре нер Ђу са Пе
тро по љац. Пи та ме ка ко сам и да ли би 
хтео да играм и ка же „До ђи по под не да 
играш про тив „Мар ти на ца“. Ја она ко из
не на ђен али не ве ро ват но сре ћан, по жу
рим ку ћи, ру чам, спре мим се и пра во на 
игра ли ште. Уђем у свла чи о ни цу, а са и гра
чи из не на ђе ни. „От куд ти у пр вом ти му?“ 
Још ни сам на пу нио 16 го ди на. А тре му сам 
ите ка ко имао. Тре ба ло је игра ти у ти му у 
ком су би ле, за мо ју ге не ра ци ју фуд бал
ске ве ли чи не  је дан Па нић, по кој ни Сте ва 
Сла до је вић, Го ран Ста нић, Бо шко Ла за
ре вић, Лу жа јић, Слав ко Бе лић. Од и гра мо 
ми ту при ја тељ ску и по бе ди мо, кад ево за 
три да на, тог 26. мар та  баш на мој ро ђен
дан, на ме сти се да де би ту јем у зва нич ној 
так ми чар ској утак ми ци. Би ло је то са „Сре
мом“ из Ми ха ље ва ца, се ћа се Не дељ ко 
Ди вљак и по на вља са да већ до бро по зна
ту при чу сим па ти зе ра и на ви ја ча ЛСК  а о 
пу ном ста ди о ну и ча сти ко ја је при па да ла 
омла дин ци ма клу ба а огле да ла се у при
ли ци да  на се ни ор ским ме че ви ма ма кар 
са ку пља ју лоп те. 

Оства рив ши де чач ки сан, „Ди ца“, ка ко 

Еки па, упра ва и струч ни штаб „ЛСК“а по сле су сре та са „Спар та ком“ из Су бо ти це  1993. го ди не кад је осво је но Пи о нир ско 
пр вен ство Вој во ди не: (С ле ва на де сно) Ми лен ко Ко баш, Бо шко Ку зми нац, Сло бо дан Јо ва но вић – Ле лин, Го ран Ми рић,
Иви ца Та ра дај ко, Во ји слав Миљ ко вић, Љу бо мир Ду раћ, Дра ган Ска кун, Не дељ ко Ди вљак, тре нер Рат ко Ба рић, се кре тар 
Ду шко Ми ја то вић, Да мир Ско ру пан, Алек сан дар Га ври ло вић, Дра ган Клин цов, Да ли бор По знић, Дра ган Жа бић, Сла ви ша 
Ра до ва но вић, Бра ни слав Ку зми нац  Ту тан, Са во Пе тић, Бра ни слав Ку зми нац, Алек сан дар Ла ђе вац, Го ран Шу пи ца

Не дељ ко Ди вљак (Пр ви с ле ва) у се ни ор ском ти му „ЛСК“а: (Де сно од ње га) Тр бо је вић, Ра јић, Ла за ре вић, Да кић, Ста нић, 
Вр сај ко вић, Кр стић, Зе че вић, тре нер Хер цег, Ска кун, Ду раћ, Бу чек, Ба бић, Гом бар, Ђур ђе вић, Хај ду, Ву ле тић, Бе лић.
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га је јед ном у свла чи о ни ци на звао тре нер 
Дра ган Јо ва но вић, из бо рио се за ста тус 
стан дард ног ве зног ич ра ча. Ра дио је под 
тре нер ским па ли ца ма Бран ка Хер це га, 
Ђо ке Ми ло ва но ви ћа, Рат ка Ба ри ћа, Ми
ки ја Ву ле ти ћа, Гој ка Пе тро пољ ца, Ми ла на 
Ба би ћа и Јо ви це По ло ви не. Пу бли ка је во
ле ла ње гов екс тра бр зи ста рт и шпринт из 
ме ста, уз до бар шут, цен тар шут и пре по
зна тљи ву „ду гу“ лоп ту. Вре ме ном је до шло 
до сме не ге не ра ци ја и Не дељ ко ви вр шња
ци по сте пе но су се уста љи ва ли у пр вој 
по ста ви „зе ле них“. Игра ла се јед на од ве
ли ких вој во ђан ских ли га где се пу то ва ло у 
све кра је ве по кра ји не. Из мно штва ле пих 
успо ме на Пе га из два ја анег до ту са пу то ва
ња у Срп ску Цр њу 1994. го ди не, ка да је по 
ма гло ви том и хлад ном да ну во зач уто бу са 
уме сто да до ве зе еки пу на ста ди он до шао, 
ни ма ње ни ви ше, већ до гра нич ног пре ла
за са Ру му ни јом. 

Ме ђу тим, по че так „де ве де се тих“ на ста је 
по зна ти ха ос у др жа ви и дру штву. Кри за и 
не ма шти на при мо ра ле су љу де да се сна
ла зе ка ко зна ју и уме ју. Пе ри од санк ци ја 
озна чи ло је не са мо сме ну ге не ра ци ја већ 
и осе тан пад ла ћа рач ког се ни ор ског фуд
ба ла.

– Ми смо као по ро ди ца би ли не ки сред
њи ста леж и жи ве ли смо од пла те оца ко ји 
је тих го ди на остао без по сла на „Вар ди“. 
Брат је оти шао у Ита ли ју. Ја сам остао са 
ро ди те љи ма у ку ћи. Шта ћеш, мо раш не
што ра ди ти и ни шта не би раш – идеш а 
њи ву, тра жиш још не ки по сао. Озби љан 
фуд бал зах те вао је мир и си гур ност, вре
ме и по све ће ност а ја сам то све ма ње 
имао. Све не где до 1996. го ди не ве ро вао 
сам да од фуд ба ла не ка ко мо же да се жи
ви. Та да сам пре шао у „Срем“, а прет ход но 
ме је на про бу звао „Хај дук“ из Ку ле, ка же 
Пе га Ди вљак, на гла ша ва ју ћи  да је пре
ла зак у ми тро вач ки „Срем“ за ње га би ла 
ве ли ка част. Ме ђу тим, по сле са мо го ди ну 
да на и мно гих раз о ча ра ња, осам на е сто го
ди шњи Ла ћа рац вра ћа се у сво је ме сто и 
ма тич ни клуб у ко ме је по но во оку пље на 
до бра ге не ра ци ја фуд ба ле ра. Осво је на је 
Срем ска ли га и обез бе ђен на ступ у Но во
сад ско  срем ској ли ги ко ја ни је окон ча
на због кри зе иза зва не бом бар до ва њем. 
У ме ђу вре ме ну, Пе га је схва тио да се од 
фуд ба ла те шко мо же жи ве ти, па се 1997. 
го ди не за по слио. На по слу код „при ват ни
ка“ на рав но не ма усло ва и по треб ног вре

ме на ко је би се по све ти ло фуд ба лу. Ни су 
то ви ше би ле не ка да шње др жав не фир
ме ко је су то ле ри са ле по тре бе спор ти ста, 
па је Пе гу уме ло да за де си и пет ве за них 
ноћ них сме на. Нај у спе шни ја ге не ра ци ја 
ЛСК  ових пи о ни ра по сте пе но се оси па
ла. Не ка да шњи ка пи тен Сла ви ша Ра до
ва но вић оти шао је у Но ви Сад и по стао 
од ли чан фуд ба ски су ди ја, док се стре лац 
по бе до но сног го ла про тив „Спар та ка“ Ба
не Ку зми нац, по све тио фа кул те ту и ра ду 
у сво јој стру ци. Из тог вре ме на, оста ла су 
Пе ги на ле па се ћа ња на го сто ва ње „Пар ти
за на“ у је сен 1998. го ди не. Би ло је то на 
се дам де се то го ди шњи ју би леј по сто ја ња 
клу ба. Нај бо љи пр во тим ци Бе о гра ђа на 
пред во ђе ни мла ђим Бје ко ви ћем, Кр ста ји
ћем, Тро бо ком и Ду ља јем би ли су бо љи 
ми ни мал мим ре зул та том 1:2 а до ма ћин је 
пру жио до сто јан от пор.

У го ди ни бом бар до ва ња и пре ки да пр
вен ства, Не дељ ко Ди вљак од ла зи у вој ску. 
Ме ђу тим, та лен то ва ни Ла ћа рац је сва ког 
ви кен да из ка сар не у Пан че ву од ла зио у 
Шид, где је на пре по ру ку бив шег „ше фа“ 
Рат ка Ба ри ћа за та мо шњи ОФК „Шид“ 
играо пр вен стве не утак ми це. Лич но га 
је од во зио и до во зио та да шњи тре нер и 
пред сед ник шид ског клу ба Бо ри слав Цви
ја но вић. Не дељ ко је као и ве ћи на ње го
вих дру га ра и вр шња ка ре ла тив но ра но 
на пу стио се ни ор ски фуд бал, у сво јој 25, 
26. го ди ни, по сле де се так го ди на ак тив ног 
игра ња. Схва тио је да у бор би за нор мал
ну ег зи стен ци ју не ће мо ћи да на пре ду је.

– Мо раш од не че га жи ве ти. Ми смо фуд
бал игра ли из љу ба ви, ни смо ни раз ми
шља ли о не ким па ра ма. А он да је то би ло 
дру га чи је, ни је би ло пла та као да нас, већ 
се игра ло за пре ми је. Се ћам се да сам за 
тих де сет го ди на, као ше сна е сто го ди шњаг 
јед ном до био пре ми ју од 50 ма ра ка.  Ка да 
сам те па ре до нео ку ћи, то је би ло ви ше 
од пла те мог та те ко ји је на „Вар ди“ имао 
де се так ма ра ка. На тим утак ми ца ма ко је 
су игра не за оп ста нак у та да шњој ли ги, 
1994. го ди не са мо су ста ри ји и ис ку сни ји 
игра чи до би ја ли по 100 ма ра ка а ми ко ји 
смо би ли уз њих и по не кад ула зи ли, упо ла 
ма ње. То су је ди не „озбиљ ни је“ па ре ко јих 
се се ћам из ЛСК а, али опет ка жем   то 
ни је би ла ре дов на пла та, већ пре ми ја за 
ко ју су по стој ли усло ви про пи са ни клуп
ским пра вил ни ком. Сва ку пре ми ју мо рао 
си да за слу жиш на те ре ну и тре нин зи ма, 
ка же Ди вљак под се ћа ју ћи на чи ње ни цу да 
фуд ба ле ри да нас игра ју за ре дов не пла те, 
ко је че сто ни су ма ле, укљу чу ју ћи и до дат
не пре ми је.

На на го вор сво јих тре не ра Ба ри ћа и 
Хер це га 2003. го ди не Пе га ула зи у кон ку
рен ци ју за тре нер ску ли цен цу, до бив ши 
при ли ку да и сам во ди та лен то ва ну ге не
ра ци ју ла ћа рач ких кли на ца пред во ђе ну 
про ве ре ним и до ка за ним игра чи ма То ми
сла вом Тре бов цем и да на шњим Су пер
ли га шем Го ра ном Ан то ни ћем. У ЛСК  у је 
про шао  раз не по сло ве и функ ци је, укљу
чу ју ћи и по зи ци ју пр вог чо ве ка клу ба. Као 
тре нер ра дио је из ве сно вре ме ван свог 
ме ста у Но ћа ју и Ле жи ми ру а од ле тос је 
на клу пи Ла ћа ра ца са за дат ком да по кре
не но ву фуд бал ску при чу и до при не се по
врат ку у ви ше так ми чар ске ран го ве. 

Д. Мо стар лић

Омла дин ци „ЛСК“а 1992/93.го ди на: (С ле ва на де сно сто је) Пе та ко вић, Па вле шин, Кр ста но вић, Са вић,
Штр бач ки,Љу би шић, Шка ра, Ди вљак, тре нер Хај ду (С ле ва на де сно чу че) Јо ва но вић, Рај шић, Јо ва нић,
Клин цов, Сви ло кос, Фи ли по вић, Ла ђе вац, Ву ке лић, Ра ко вић, Та ра дај ко, Уме тић, Бо сан чић.

– Се диш крај про зо ра у вр ти ћу и гле
даш ка ко се тре ни ра. Са мо по се би, то 
те по ву че. Ми смо ина че, као и сви клин
ци у то вре ме игра ли фуд бал по игра ли
шти ма и шо ро ви ма у Ла ћар ку, али ов
де смо на те ре ну ви ђа ли и сво је на ше 
ком ши је, као што је ре ци мо мој ком ши ја 
Дра ган Јо ва нић ко ји је не што ста ри ји од 
ме не али смо нас дво ји ца за јед но од
ра сли. По же лео сам и ја да ви дим ка ко 
је то тре ни ра ти, па игра ти пред пу ним 
три би на ма. Шта је за ме не би ло пре ћи 
сва ки дан по осам ки ло ме та ра. Од мо је 
Фру шко гор ске ули це до шко ле, без ма ло 
има два ки ло ме тра. Пе шке у шко лу и ку
ћи, а он да по сле под не по но во од ку ће 
на тре нинг и на зад. Че сто и би ци клом. 
Ни шта ми ни је би ло те шко. До ду ше, ни
смо ми у оно вре ме има ли ни ка квих дру
гих оба ве за и за ни ма ци ја, по пут ре ци мо 
да на шњих кли на ца. На ма је тај фуд бал 
био сав свет у ко јем смо жи ве ли ван 
шко ле, ка же Не дељ ко Ди вљак, ево ци ра
ју ћи ус по ме не на сво је играч ке по че т ке у 
вре ме ве ли ке по пу лар но сти клу ба и ла
ћа рач ког се ни ор ског фуд ба ла. 

На ма је тај 
фуд бал био 
сав свет
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Ван спорт ске ак тив но сти
Ко шар ка шки клуб Цр ве на зве зда у 

пе так по ла же мо жда и нај ве ћи 
ис пит у до са да шњем то ку се зо

не. Окр шај са љу тим ри ва лом Пар ти
за ном у Евро ли ги до ла зи у вре ме 
ка да се гре шке мо ра ју све сти на 
ми ни мум. И то ва жи за оба клу ба.

Иа ко има још до ста да се игра, 
ја сно је да оба бе о град ска ти ма има ју 
пра во на још не ко ли ко по ра за до кра
ја се зо не не би ли се до мо гли пле јо
фа. Ат мос фе ра ће се вре ме ном све 
ви ше за о штра ва ти, јер ве ли ки број 
еки па пре тен ду је на пр вих осам 
ме ста.

На рав но, све би би ло дру га чи је за 
сим па ти зе ре клу ба са Ма лог Ка ле мег
да на ка да се не би при бо ја ва ли ван
спорт ских ак тив но сти ко је тра ди ци о
нал но пра те срп ски дер би. Не бој ша 
Чо вић је већ на пра вио увер ти ру оп ту
жив ши Зо ра на Са ви ћа, спорт ског 
ди рек то ра Пар ти за на, да ту жа ка Зве
зду у Евро ли ги. На вод но, до шао је до 
са зна ња да се до тич ни рас пи ти вао за 
слу ча је ве „Кам па цо“ и „То пић“ код 
Евро ли ги них над ле жних ор га на.

Ако је све ово тач но, по ста вља се 
пи та ње где је гра ни ца не тр пе љи во сти 
на ша два нај ве ћа клу ба. Са дру ге 
стра не, де лу је не ве ро ват но да ру ко
вод ство Цр ве не зве зде на сво је пре
сту пе гле да као да је то нор мал на 
ствар и тра жи са жа ље ње ко шар ка
шке јав но сти.

Кам па цо де фи ни тив но не ће на сту
пи ти у Евро ли ги пре 1. мар та. Све 
жал бе су од би је не, а у јав ност су 
ис пли ва ли и не ки но ви де та љи ко ји 
ба ца ју све тло на чи ње ни цу да је 

де фи ни тив но би ло низ не пра вил но
сти ко је је упра ва бе о град ског клу ба 
по ку ша ла да ис пе гла из не над ним 
спон зор ским уго во ром са јед ном од 
на ших кла ди о ни ца.

Што се ти че мла дог То пи ћа, чи ни се 
да се Зве зда у овом слу ча ју про ву кла 
кроз игле не уши. Ка ко ка жу у Ва лен
си ји, ко ја је та ко ђе ста ла у шпа лир за 
линч цр ве но – бе лих, деч ко је већ био 
у про це ду ри ре ги стра ци је за дру ги 
клуб, а био је у ти му Цр ве не Зве зде у 

ме чу про тив њих. На сре ћу зве зда ша, 
шпан ски тим (или Зо ран Са вић) је 
ока снио са жал бом ко ју је тре бао да 
под не се у ро ку од два да на.

Фак тор ко ји би ви ше од све га ово га 
мо гао да ко шта Цр ве ну Зве зду су 
ње ни на ви ја чи. Зву чи кре тен ски? Па и 
не баш, узев ши у об зир ат мос фе ру 
ко ја окру жу је на ша два нај ве ћа клу ба 
и њи хо ве ду е ле.

У пр вом евро ли га шком дер би ју ове 
се зо не на ви ја чи Пар ти за на су одр жа

ли лек ци ју сво јим ко ле га ма из су прот
ног та бо ра. Кр ца та Аре на, део из дво
јен за го сту ју ће на ви ја че и ни је дан 
ин ци дент. Тре ба ов де на по ме ну ти да 
Пар ти за но ва ба за на ви ја ча у ве ли кој 
ме ри бро ји истин ске за љу бље ни ке у 
ко шар ку ко ји жи ве за тај спорт и свој 
клуб. Су шта су прот ност у од но су на 
фуд бал ску сек ци ју. Исто та ко, мо же мо 
ре ћи да су Зве зди ни фуд бал ски на ви
ја чи пан дан Пар ти за но вим у ко шар ци. 
Ови оста ли што до ла зе у Пи о нир, 
ва зда би ва ју жр тве ма лог бро ја ху ли
га на ко ји као пу дли це је два че ка ју да 
га зда да знак, па да ки ди шу на про
тив ни ке, не ли бе ћи се да ту и та мо 
пре ки ну меч, ба ца ју пред ме те на пар
кет или се и са ми упу те ка те ре ну.

С то га ће овај дер би би ти сво је вр
сни ис пит, ка ко за упра ву клу ба, 
та ко и за на ви ја че, јер је улог 

пре ве лик. Зве зда сва ка ко ни је љу би
мац евро ли га шког еста бли шмен та у 
по след ње вре ме, а чи ни се и да јој 
ко шар ка шка јав ност ни је баш на кло
ње на. Оту да и оправ да на бо ја зан да 
ће на ви ја чи у не ком мо мен ту (по себ
но ако ре зул тат на се ма фо ру не бу де 
за до во ља ва ју ћи) по че ти да пра ве 
ин ци ден те. О им бе цил но сти та квих 
по сту па ка се пи ше уве ли ко већ го ди
на ма уна зад. И ни кад не ма пра вог 
од го во ра.

На жа лост, у при пре ми за овај 
ко шар ка шки спек такл, нај ма ње се 
го во ри о ко шар ци. А гле да ће мо ду ел 
две вр хун ске еки пе. Оста је са мо да се 
на да мо да се у пе так не ће по твр ди ти 
она фло ску ла да смо са ми се би нај ве
ћи не при ја те љи. 

Не бој ша Чо вић је већ 
на пра вио увер ти ру оп ту
жив ши Зо ра на Са ви ћа, 

спорт ског ди рек то ра Пар
ти за на, да ту жа ка Зве зду у 
Евро ли ги. На вод но, до шао 
је до са зна ња да се до тич
ни рас пи ти вао за слу ча је

ве „Кам па цо“ и „То пић“ 
код Евро ли ги них над ле

жних ор га на

ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“

Пет ру ко ме та ши ца и тре нер гол ман ки
на спи ску се лек то ра ре пре зен та ци је Ср би је

Јо ва на Ва сиљ ко вић, На та ша 
Ло врић, Ду ња Та бак, Уна Обре но вић 
и Ми ли ца Иг ња то вић, ру ко ме та ши це 
ин ђиј ског Жен ског ру ко мет ног клу ба 
„Же ле зни чар“, за слу жи ле су по зив 
се лек то ра ре пре зен та ци је Ср би је за 
при пре ме. По ред пет игра чи ца, 
по зив је до би ла и тре нер гол ман ки  
Сла ђа на Ђе рић, што је још јед но 
при зна ње ин ђиј ском клу бу. 

Раз вој ни тим жен ске ру ко мет не 
се лек ци је Ср би је оку пио се у Спорт

ском цен тру ФСС у Ста рој Па зо ви, а 
тро днев ни рад је во дио се лек тор „А“ 
ре пре зен та ци је Урош Бре гар уз аси
стен та Дра га на Мар ко ва.

Ка ко је ис та као тре нер ЖРК „Же ле
зни чар“, по зив за пет игра чи ца у 
ре пре зен та ци ју Ср би је сва ка ко је 
при зна ње клу бу и струч ном шта бу за 
до са да шњи рад.

– Мо гу да ка жем да сам из у зет но 
за до во љан што је пет игра чи ца из 
ЖРК „Же ле зни чар“ до би ло при ли ку 

да игра ју за ре пре зен та ци ју. На та ша 
Ло врић је већ на сту па ла за нај бо љу 
ре пре зен та ци ју, али и оста ле де вој ке 
већ има ју слич но ис ку ство и сва ка ко 
да су све оправ да но до би ле по зив 
ис та као је  Вла да Ши ми чић, тре нер 
ЖРК „Же ле зни чар“ Ин ђи ја и до дао:

По сле овог ми ни тре ниг кам па, 
сле ди на ста вак при пре ма игра чи ца 
по клу бо ви ма ко је че ка ју да се 
на ства ви пр вен ство у окви ру Ар кус 
ли ге Ср би је. М. Ђ.


