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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

11 investitora 
otvara fabrike u 
industrijskoj zoni

POTPISANI UGOVORI ZA GRINFILD 
INVESTICIJE U OP[TINI [ID

Savske regate u Kupinovu
i Sremskoj Mitrovici



311. AVGUST 2021.        M NOVINEУВОДНИК

МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Трај ни спо ме ник 
прог на не Руски ње

Неприметноје9.августамину
ла годишњица смрти Ирине
Непокојчицке (19091948),

сликара и архитекте, која је на
таласу миграције руског племства
у Октобарској револуцији дошла,
преко Кикинде, у Сремску Митро
вицу да би у њој оставила трајан
траг у виду фонтане у градском
парку. За оне обавештеније и оне
који чепркају по прошлости града
Непокојчицка је оставила и више,
алијеКаменицветпознатбашсви
ма, неупоредиво вишенегоњегов
творац.  Окружни народни одбор
уСремскојМитровицииздао јој је
и нарочиту потврду о доприносу
обновиратомруинираног града,а
самоиздавањепотврдеуказуједа
јебилоионихснагакојебидана
њено племићко порекло примене
„меру”сличнуонојкојусунаруском
племствуприменилиреволуциона
ри октобарци. У потврди се наво
дида је„другарицаинг.арх.Ири
наНепокојчицкајанадобровољној
бази изван уредовног дужносног
посланаконослобођењаизвршила
ниже наведене радове...”, па сле
ди:петвећихспоменикацрвеноар
мејцимапогинулимприликомосло
бађања Сремске Митровице, уре
ђењеруинираногградскогпаркаса
изградњом „видног, импозантног”
водоскока „Ослобођење” и поста
вљањемпионирскогигралиштаса
естрадом за глазбу, извршила је
адаптацију Српског дома оспосо
бивши газапозоришнепредставе
и глазбене приредбе, пројектова
ла је и водила надзор изградње
споменика жртвама фашизма на
православног гробљу у Сремској
Митровици,пројектовалаиводила
изградњумаузолејатројицинарод
ниххеројаСремазаштаједобила
посебну награду од 5.000 динара,

и суделовала у оснивању музеја
источноцрквенеуметости.
Рођена у Русији 1909. године, у

селу Кузбекова, Полтавска губер
нија, Ирина Непокојичицка имала
јеједанаестгодинакадајесароди
тељима пребегла у Југославију.
Гимназију је завршила у Великој
Кикинди,наставилашколовањена
Вишојтехничкојшколи,одсекархи

тектуре у Загребу, а 1937. године
дошлајеуСремскуМитровицу,где
јеиумрла је1948. године.Сахра
њена на старом Православном
гробљу.
Е, тај „видни, импозантни” водо

скок „Ослобођење” није уживао
нарочиту бригу комуналних слу
жби,реткојечишћенималојекад
радио,апредесетакинештогоди
на нашао се на мети својеврсног
ентузијазма у поправљању и чак
стилском„преправљању”заштиће

ногцентраграда,пасебиораши
риогласдаћеифонтана,већпод
новимименом„Каменицвет”,бити
преправљена. С тога је локално
Друштвосрпскорускогпријатељ
ства прикупило 400 потписа гра
ђана за поштедуфонтанеодовог
ентузијазма. Срећом, испало је,
барпремаодговоруизДирекцијеза
изградњу града, да Друштво куца
наотворенавратаида јепредви
ђеносамоконзервирањепрвобит
ног изгледа фонтане и, наравно,
њеностављањеуфункцију.
Град је сачувао њену фонтану,

иданассеоњојстарасадужном
пажњом.

Град је, међутим, допустио да
се његови архитекте и инже
њери стилски поиграју и да у

паркукомејеИринин„Каменицвет”
постао срце изведу постмодерни
стичку интрвенцију са стубовима
одросфраја који носеосветљење
уиритантнојвисиниочијунамерни
ка у парку, подједнако каошто су
сенаТргуЋиреМилекићапоигра
ли модернистички стилизованим
јарболима, и то у граничарском
архитектонскомамбијентудодатно
наруженомсталним,никадаскида
јућим, чипкама каблова новогоди
шњерасвете.
Друштво  српско  руског при

јатељства предложило је своје
времено да  Градски парк понесе
имеИринеНепокојчицкезбогсвих
њенихзаслугазаград,апресвега
збогфонтанекојује,какојерекла,
оставила „свом граду као белег
од срца”.  Како се код нас снага
предлогамериполитичкомснагом
предлагача, предлог је једностав
но занемарен, иако  би градски
паркостаоподједнакоградскииса
именом заслужне Ирине Непокој
чицке.
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Град је допу стио да се 
њего ви архи тек те и инже
ње ри стил ски пои гра ју и 
да у пар ку коме је Ири
нин Каме ни цвет постао 
срце изве ду пост мо дер
ни стич ку интр вен ци ју са 
сту бо ви ма од рос фра ја 
који носе осве тље ње у 
ири тант ној виси ни очи
ју намер ни ка у пар ку, 
подјед на ко као што су се 
на Тргу Ћире Миле ки ћа 
пои гра ли модер ни стич ки 
сти ли зо ва ним јар бо ли ма  
у гра ни чар ском архи тек
тон ском амби јен ту
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ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ СА 11 ИНВЕ СТИ ТО РА КОЈИ ЋЕ ОТВО РИ ТИ СВО ЈЕ
ПРО ИЗ ВОД НЕ ПОГО НЕ У ИНДУ СТРИЈ СКОЈ ЗОНИ АДА ШЕВ ЦИ

Исто риј ско ула га ње
у општи ну Шид

Реч је о грин филд инве сти ци ја ма и нај ве ћем инве сти ци о ном ула га њу у исто ри ји 
шид ске општи не, до чије реа ли за ци је је дошло захва љу ју ћи пред сед ни ку Репу бли ке 
Срби је Алек сан дру Вучи ћу, Вла ди Репу бли ке Срби је и мини стру пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де Бра ни сла ву Неди мо ви ћу

УКабинету председника општине Шид  су у петак 6. августа
потписани и оверени уговори

о продаји грађевинског земљишта у
јавној својини у катастарској општи
ниАдашевци,између једанестинве
ститора, који ће градити производне
погонеуиндустријској зониАдашев
ци,иРепубличкедирекцијезаимови
нуРепубликеСрбије.
Поводом тог значајног догађаја из

кабинетапредседникаОпштинеШид
стигло јесаопштењеукомесекаже
да је реч о гринфилд инвестиција
ма и највећем инвестиционом ула
гањууисторијишидскеопштине,до
чије реализације је дошло захваљу
јући председнику Републике Србије
Александру Вучићу, Влади Републи
кеСрбијеиминиструпољопривреде,

шумарства и водопривреде Брани
славуНедимовићу.
–ОпштинаШидјестворилаповољ

не услове за инвеститоре. Велики
број домаћих и страних инвестито
ра су уложили свој капитал у шид
ску општину и сигуран сам да ћемо
поверење које смо стекли и оправ
дати. Захваљујем се тиму људи
око себе који су својим залагањем
уз подршку пре свега председника
РепубликеСрбије АлександраВучи
ћа,ВладеРепубликеСрбијеимини
стра запољопривреду,шумарствои
водопривредугосподинаБранислава
Недимовића оспособили индустриј
ску зону са којомће се поносити не
само грађани општине Шид него и
целе Србије, рекао је председник
ЗоранСеменовић,захваљујућичијем

залагању је општина Шид привукла
тринаест гринфилд инвестиција у
последњихгодинудана.
Привредни субјекти који су препо

зналипотенцијалеиодлучилидаула
жууопштинуШидсу:VALDOMд.о.о.
изШида, DADO LKW изШида, TOP
DOMCITYд.о.о.изШида,LEOCOM
MERCEд.о.о.изБеограда,K– INEL
д.о.о.изНовогСада,DECIMALPRO
д.о.о.изУжица,BSTOURSд.о.о.из
Београда, BULEVAR COOP д.о.о.
из Новог Сада, Друштво за упра
вљање слободном зоном д.о.о. из
Шида, VISKOL 2003 д.о.о. из Ветер
ника,KHALIFA&NORDICFINANSIJE
д.о.о.изБеограда,THERMOWOOLиз
Аустрије и UBMFEED изМађарске,
каже се у саопштењуКабинет пред
седникаопштинеШид.

Пред сед ник општи не Шид Зоран Семе но вић и пред став ни ци 11 ком па ни ја 
које ће гра ди ти пого не у инду стриј ској зони у Ада шев ци ма

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Буџет реа лан, добро оства ре ње
Порез на дохо дак, добит и капи тал не добит ке оства рен је у виси ни од 534,9 мили о

на дина ра или 53,46 одсто од пла на. Ту је нај зна чај ни ји порез на зара де у изно су од 
431 мили он што је 52,6 одсто од пла ни ра ног. Порез на имо ви ну у овом пери о ду изно
си 182 мили о на дина ра или 43,6 одсто од пла на, док су тран сфе ри од дру гих нивоа 
вла сти 144,5 мили о на дина ра или 51 одсто од пла ни ра них, иста кла је Биља на 
Дамља но вић

Извештај о извршењу
општинског буџета у
првих шест месеци

ове године усвојили су на
својој14.седнициодборни
ци СО Рума. Седница  је
одржана3.августауКултур
ном центру. О најважнијим
показатељимаостварениму
првом полугођу говорила је
Биљана Дамљановић,
шефица Одељења за
финансије, привреду и
пољопривреду.
У овомпериоду су оства

рениприходиипримањасу
износили 950,3 милиона
динарачиме јепланреали
зованса42,6процената.
Истовремено, расходи су

били755,3милионадинара,
тако да је план расхода
остваренса33,8одсто.
–Порезнадоходак,добит

и капиталне добитке оства
рен је у висини од 534,9
милиона динара или 53,46
одстоодплана.Тујенајзна
чајнији порез на зараде у
износуод431милионштоје
52,6 одсто од планираног.
Порез на имовину у овом
периоду износи 182 милио
надинараили43,6одстоод

плана,доксутрансфериод
других нивоа власти 144,5
милиона динара или 51
одсто од планираних, иста
клајеБиљанаДамљановић.
ПредседникСОРумаСте

ван Ковачевић је указао да
јеовајизвештајоостварењу
шестомесечном остварењу
буџета–оптимистички.
Такав даје реалну основу

уверењудаћесеовегодине
реализовати сви планирани
урбанистичкииинфраструк
турнипројекти.

–Високпроценатостваре
ностиприходаупрвихшест
месеци говори о томе да
смо буџет правилно испла
нирали, да је добро изба
лансиран и да ствара про
стордаоноштосмозацрта
ли, као развојне пројекте, и
остваримо.Тојошбољезву
чи у светлу чињеницада је
буџет, упркос тешкоћама
које прате пословање при
вреденесамокоднаснегоу
целомсвету,планиранопти
мистички и са оваквим сте

пеномоствареностиупрвих
шестмесециподгреванашу
наду да ћемо у нашимраз
војним пројектима бити
успешни, констатовао је
Ковачевић.
Нешто је мањи проценат

реализације на страни
потрошње, али то се може
објаснити чињеницомда се
финансирање великих про
јеката до краја године тек
очекује.
– То је, пре свега, рекон

струкција Дома војске и
изградња објекта вртића
„Коцкица2“,такодаћеседо
краја године и са те стране
буџет избалансирати.
Мислимдаћемокрајгодине
дочекатикаојошједнууспе
шну финансијску годину,
сматраСтеванКовачевић.
Одборницисунаовојсед

ници, која је одржана 3.
августа,донелиирешењео
отуђењу непокретности из
јавнесвојинеопштинеРума
потржишнојцени.Подсети
мо,СОРума је на седници
одржаној 1.јуна донела
одлукуоотуђењунепокрет
ности у јавној својини
Општине Рума у поступку
јавног надметања, али и
формирала Комисију за
спровођење поступка оту
ђења непокретности из јав
не својине. Почетна тржи
шна цена је била утврђена
на  50.000 евра. Благовре
мено до 25.јуна је  присти
гло седам пријава у Јавно
предузеће за урбанистичко
планирање, управљање
путевимаиизградњуРума.
Јавнонадметање је одржа
но 22.јула, а Комисија је
утврдилада јенајповољни
ји понуђач за поменуту
непокретностуГлавнојули
ци 150 Епархија Сремска,
са понуђеном ценом од
110.000евра.
Наовојседнициодборни

ци су дали и сагласност на
програм рада Градске
библиотеке „АтанасијеСтој
ковић“занареднугодину.

С. Џаку ла

Одборници СО Рума доне
лисуодлукуопланугенерал
нерегулацијеРумe.
Са процедуром и активно

стима везаним за план гене
ралне регулације одборнике
је упознала  Јелан Бркљач,
директоркаЈПзаурбанистич
ко планирање, управљање
путевимаиизградњуРума.
Она је истакла да је Коми

сија за планове Општине
Румаусвојилаизвештајооба
вљеномраномјавномувидуу
елаборатоизрадиПГРРума,
тедаје
обрађивач урадио нацрт

ПГРкојисесастојиизтексту
алног и девет графичких
делова. Комисија за планове
је спровела стручну контролу
овогнацрта,анаосновутога

је обрађивач урадио одређе
не измене нацрта и тако
исправљеног га  доставио
надлежномодељењунадаљи

поступак.Истовременојеура
ђенинацртутицајапланана
животнусредину.
–Одељењезаурбанизами

грађење је ставио план на
увидкојијетрајао30дана,од
2. јунадо2. јула,док је јавна
презентација била 18. јуна.
Општинсковећејенаседни
циодржаној26.јулаутврдило
предлог одлуке и упутило га
Скупштини на разматрање и
усвајање,штосадаирадимо,
истаклајеЈеленаБркљач.
Председник СО Рума Сте

ван Ковачевић каже да је
Рума средина која се интен
зивно развија и тај убрзан
инфраструктурниипривредни
развој Општине је потребно
да прате и измене у одређе
нимпланскимдокументима.

Усво јен План гене рал не регу ла ци је 

Јеле на Бркљач

Сте ван Кова че вићБиља на Дамља но вић
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бол нич ки кре ве ти
за интен зив ну негу

Митровачкој Општој болници 5.
августа је испоручено седам
болничких кревета за интензив

ну негу, које је обезбедило Министар
ство здравља у сарадњи са Светском
банком. Вршилац дужности директора
Опште болнице Сремска Митровица
дрДраганМалобабић,рекаоједајеза

савремене болничке кревете издвојено
окодвамилионадинара.
–Републикајеупројектуодбранеод

короне узела кредит од Светске банке
по веома повољним каматама и наме
нила је заопремањекоронацентарау
болницама у Србији.  Ми смо добили
седамкреветакојисусавремени,иони

севећкористе.Самисигурнонебисмо
моглидаихнабавимо.Пратимосвекон
курсе и конкуришемо,  тако да се увек
надамоновојопреми.Упланујеиопре
мање службе за рендген дијагностику
савременимуређајимазаранооткрива
њетуморанадојциисавременимренд
генскимапаратима,кажедрМалобабић.

Нови кре ве ти у митро вач кој бол ни ци

УСКО РО СПО МЕ НИК СЛО ВАЧ КОМ ПЕСНИ КУ АДОЛ ФУ СВА ТО ПЛУ КУ ОСВАЛ ДУ

Поло жио живот за срп ску сло бо ду
УГрадскојкућиуСремскојМитровици, недавно је одржан саста

наккојемсуприсуствовализаме
никградоначелнице,ПетарСамарџић,
помоћник градоначелнице, Богдан
Kузмић,БорисKончек,трећисекретар
амбасадеСловачкеРепубликеиБра

тиславаЛаћарак, стручни сарадник и
преводилац.Састанкусуприсуствова
лиидрНебојшаКузмановић,директор
АрхиваВојводинеисремскокарловач
кивајар,ЂорђеЛазићЋапша.
Тема састанка била је уметничко

обликовање и откривање бисте сло

вачкомкњижевникуАдолфуСватоплу
куОсвалду.
Ове године ће подизањем споме

ника бити обележено 145 година од
смрти Освалда Сватоплука, словач
ког песника који је значајан за сло
вачку књижевност и културу, али и

Са састан ка у митро вач кој Град ској кући
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Др Дра ган Мало ба бић

Он додаје да број новозаражених
постепено расте, али да за сада није
алармантан.
–Имамотрипацијентакојинезахте

вају интензивну негу и лечење, али су
оболели од короне.Што се тиче броја
позитивнихособаунашојсрединионје
веомамали,алијеболестјошувекпри
сутна.У нашој средини вакцинисано је
вишеод54одстољуди,надамседаће
седокрајамесецаилизанеких10дана
проценатповећати.Пацијентикојиобо
љевају од корона вируса углавном су
старијеживотнедоби,којиимајудодат
непридруженеболести,интернистичког
типа,засаданемамлађихљуди,рекао
једрМалобабић.

К. В.

за српски народ и Републику Србију.
АдолфСватоплукОсвалд,учествовао
је у ослободилачким ратовима које
су Срби водили против Турске, као
добровољац,апогинуојекаоприпад
никдобровољачкихјединицаусрпској
Дринскојдивизији4.јула1876.године
убицикодСремскеРаче.
Како је договорено на састанку,

подизањеспоменикаочекујесеусеп
тембруовегодине,ушколскомдвори
штууСремскојРачи.
Према речима Петра Самарџића,

овајСловакјеспојиопесништвоисло
бодарски дух и свој живот уписао у
меморијусрпско–словачкогбратства.
Одајућимупочастипризивајућисла
вумиданас требадамусеодужимо
подизањемдостојног споменобележ
ја.Утомсмислупредложено једасе
уСремскојРачипоставибиста,узнак
сећања и пијетета на његов херојски
чин – давање сопственог живота за
српскуслободу.
Средства за подизање овог споме

никаобезбедиоје„Одборзаподизање
споменикаАдолфуСватоплукуОсвал
ду–НовиСад“,узподршку„Центраза
српскословачкетеме“изНовогСадаи
„УдружењаСрбауСловачкој“изБра
тиславе,каоиЗаводзазаштитуспо
меникакултуреСремскаМитровица.

ВРД НИК

Обе ле жен
Дан руда ра

Спо ме ник Људе ви ту Јера ју, Фра њи Мај хен ше ку, Ива ну 
Кину и Сло бо да ну Рави ћу који су 24. мар та 1958. годи не 
стра да ла у рудар ском окну поди гао је колек тив Руд ни ка 
мрког угља и од тада се сва ке годи не, на Дан руда ра, 
пола жу вен ци на њихов гроб

Сваке године на Дан рудара, 6.
августа, делегације Општи
неИриг,МЗВрдник,Рударског

грађевинскогпредузећаРДСВрдник,
ФК „Рудар“ и потомци рудара, пола
жувенценагробстрадалихрударау
врдничкомруднику.
Споменик рударима је јединствен

споменикуВојводини,јерјеуВрдни
кубиои јединирудникмрког угљау
Војводини,најстаријиуСрбијиимеђу
најстаријимуондашњојСФРЈ.Отво
ренједавне1804.године.Самспоме
никјеподигнутзачетирирударакоја
су 24. марта 1958. године страдала
у рударском окну, а сваки одњих је
био друге националности. Споменик
Људевиту Јерају, Фрањи Мајхенше
ку, Ивану Кину и Слободану Равићу
подигао је колектив Рудника мрког
угља и од тада се сваке године, на
Дан рудара, полажу венци нањихов
гроб.
Заједно у животу и у смрти, ови

рудари на неки начин симболишу и
садашњост Врдника у којем сложно
живи26нација.
Ако се мало вратимо у прошлост,

можемо рећи да је врднички рудник
дефинитивно затворен 1968. године,
када је око 1.000 људи остало без
тешког рударског посла. Тада осно
ванафирмаРГПВрдникјеангажова
ларударебезпосладарадепоцелој
Европи.
Затварањем рудника и продором

термалневодедошлоједокатастро
фе,алијеутојтермалнојводибиои
основ за даљи развој Врдника, као
бањеиданасјетоглавнапривредна
гранауВрднику.
Истовремено, 6. августа и ФК

„Рудар“ обележава 102 године од
оснивањаионспадаунајстаријеклу
бовеудржави.
Дан рудара прослављен је и у

вечерњимсатима,узмузику,окупља
њемпотомакарударауСтарој коло
нијиуВрднику,докјеклубславиона
свомспортскомтерену.Наовајначин
јеобележенДанрударауВрднику,с
обзиромдајеипрошлостовогместа
повезана са рударима, јер је, захва
љујућирудникуирударима,Врдники
постаотоштојесте.

С. Џаку ла

Пола га ње вена ца на спо ме ник руда ри ма у Врд ни ку
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Добра реа ли за ци ја буџе та
Ускладу са роковимаиз Закона о буџет

ском систему, на
седници Општинског већа
Општине Беочин разма
транјеизвештајоизврше
њубуџетаопштинеБеочин,
запериодод1. јануарадо
30. јуна2021. године.Сед
ница је одржана 30. јула.
У извештајном периоду
буџетскиприходисуоства
рениуизносудо329мили
онадинараили45,40одсто
од планираних, док се по
динамици приходи оства
рују 90,80 одсто. Прихо
ди и примања у износу од
208 милиона динара рас
поређени су корисницима
буџета зањихове планове
ипрограмеињиховоизвр
шење је 28,66  одсто или
57,32 одсто, по динамици.
Анализом прихода уоче
но је да се исти оствару
ју у планираном обиму, са
посебним освртом на при
ходе од пореза на зара
де где је остварење 46,56
одстоиприходеодпореза

наприходеодсамосталних
делатности где је остваре
ње 116,23 одсто. Како је
наведено, локална самоу
права ће добити средства
и од других нивоа власти,
чимебиседодатноувећао
инвестициони капацитет
буџета, а приступиће се и
изради ребаланса буџета
општине Беочин за 2021.
годину.
Општинсковећејеназах

тев ПУ „Љуба Станковић“,
исказаних резултата уписа
деце и потреба родитеља,
утврдило предлог одлуке
о већем, односно мањем
бројудецеуваспитнимгру
пама и предлог решења
о давању сагласности на
одлуку о радном времену
по одељењима и упутило
их Скупштини општине на
разматрање и даље доно
шењеодлуке.

Општинсковећесе,тако
ђе упознало са информа
цијомореализацијибуџет
ских средстава за првих
шест месеци текуће годи
неуспортскимклубовима,
каоисаодлукомУправног
одбора Центра за културу,
спорт и туризам општи
не Беочин о утврђивању
ценовника који би ступио
наснагуод1.септембра.

Фото: Исмет Аде мов ски

Са сед ни це

МЕЂУ НА РОД НА РЕГА ТА ЗАСТА ЛА У БЕО ЧИ НУ

Тра ди ци о нал но госто прим ство

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПрвогданаавгустаопштинаБео
чинјебиладомаћиннајстаријеи
најдуже, међународне спортско

рекреативнекајакашкерегатеуорга
низацијикајакклуба„Српскивеслачи“.
Регатасеорганизујевећ66. годинуи
по први пут су организатори успели

да успоставе контакт и сарадњу са
општиномБеочин.
Регата је бројала преко 40 мушка

раца и жена из разних крајева све
та.Најстарији учесникрегатеима81.
годину и дошао је са Аљаске. Поред
њега,учесницисудошлиизСловачке,

Енглеске, Бугарске, Хрватске, Немач
ке и наравно из свих крајева наше
земље.
Под покровитељством општине

Беочин обезбеђено је место за при
станрегатеисвиусловизанормалан
боравакучесникарегатеуБаноштору,
у центру села.У вечерњимчасовима
приређена је вечера у просторијама
винарије „Стојковић“ , где су се гости
упознали са историјом и традицијом
Баноштора,каоисакомплетномтури
стичкомпонудомнашеОпштине.
Свимприсутнимасеобратилапред

седницаОпштине МирјанаМалеше
вић Милкић и пожелела гостима уго
дан и пријатан боравак у Баноштору
сажељомдасеовауспешнасарадња
наставиидарегатаиследећегодине
поновопристанеунашојОпштини.
Учесници регате су се захвалили

на гостопримству и обећали понов
но виђење и дружење и 2022. годи
не.Регатајеследећегдананапустила
територију наше Општине и кренула
даљепутБеограда.

Фото: Исмет Аде мов ски
Уче сни ци рега те уго шће ни у Бано што ру
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ИЗГРАД ЊА ОБЈЕК ТА „ТОЈО ТАЈЕРС“ У ИНЂИ ЈИ

Напре ду ју радо ви
Утокусурадовинаизградњимерно  регулационе гасне одори

заторске станице и прикључног
гасоводаусевероисточнојраднојзони
у Инђији, за потребе рада фабрике
јапанскекомпаније„Тојотајерс“.Радо
висупочелипренеколикоданаарок
зазавршетакје15.септембар.Какосу
истаклипредставнициопштинеИнђи
ја, инвеститор је Јавно предузеће за
дистрибуцију гаса „Ингас“ а вредност
јеоко25,6милионадинарабезПДВа.
Извођачрадовајеинђијскакомпанија
„ГасТех“.
НапоследњемсастанкуСистема48

одржаномупетак,6.августапредсед
никопштинеВладимирГакјошједном
јеподсетионазначајпоменуте јапан
скеинвестицијезатусремскуопшти
нуалиизацелуСрбијуистакавшида,
поредпривредногимаиспољнополи
тичкизначај.
–Радовинаизградњиобјектанапре

дујуисвакогданасеизградипонеко

лико стотина квадрата. „Тојо тајерс“
је једнаоднајзначајнијихинвестиција
којесустиглеуСрбијуитунемадиле
ме,истакаојеГакидодао:
–Инђијаједоласкомјапанског„Тојо

тајерса“ уписана на привредну мапу
Европе. Подсећам да ће инвеститор
само у првој фази, која је тренутно
актуелна, уложити око 370 милиона
евра улагања и запослити 567људи.
То јенештоштоћедрастичнопроме
нитиживотемногихпородицауИнђи
ји.
КакојенавеоГаккодјапанскогинве

ститора плате ће бити изнад репу
бличкогпросека.
Какојенагласиопредседникопшти

не, пре скоро пет година само су у
општиниИригплатебилениженегоу
Инђији,кадајеречосремскимопшти
нама.
–Извештајодпремесецданакаже

дајенашаопштинабројједанповиси
низарадеуСрему.Тојеоноштосмо

желели и што смо постигли, те се
захваљујем грађанима што су веро
вали у нас,  истакао је председник
општинеИнђијаизакрајподсетиода
се почетак рада јапанске компаније
очекујеуаприлуследећегодине.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак

МинулогвикендаиуинђијскомДому
здравља „Др Милорад Мика Павло
вић“ организовани су превентивни
прегледи. Оба дана викенда свим
заинтересованим грађанима биле су
доступне услуге специјалиста ОРЛ,
гинеколога, психолога, офталмолога,
пнеумофтизиолога као и ултразвучна
дијагностикаиодређенелабораториј
скеанализе.
– Акција превентивних прегледа

врши се на основу препоруке Мини
старства здравља. Осим минулог,
акцијаћебитиспроведенаиследећег
викенда, 14. и 15. августа, истакао је

дрЈовоКомазец,директорДомаздра
вљаидодао:
–Предностпревентивнихпрегледаје

штомогудадођусвинашисуграђани,
безпретходногзаказивањаибезкњи
жице.Такође,могунапрегледдадођу
и они који имају неких здравствених
проблема као и они пацијенти који
желедаобавеискључивопревентивни
преглед.
Наредног викенда (14. и 15. августа

од8до14часова)становницимаИнђи
је биће доступне услуге интернисте,
гинеколога,психијатра,лабораторијске
анализеиултразвучнадијагностика.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА
СИТУ А ЦИ ЈА
Расте број
обо ле лих

Премаречимапредставникаинђиј
ског Дома здравља епидемиолошка
ситуација у том сремском граду се
погоршаваалистањенијеалармант
но.Допетка,6.августабилојеактив
но 20 случајева оболелих од ковида
19,анадневномнивоурегиструјесе
упросекупоједанновислучај.Какоје
истакао директор др Јово Комазец,
вакцинација се одвија слабијим
интензитетом.
–Заседамданабило јесвега127

вакцинисанихи132ојеревакциниса
них,аранијесмоималиипохиљаду
вакцинисаних дневно. Још једном
апелујемонаграђанедасевакцини
шу,какобисебржедошлодоколек
тивногимунитетаистакаоједрКома
зец.

М. Ђ.

Др Јово Кома зец

У ИНЂИЈ СКОМ ДОМУ ЗДРА ВЉА

Акци ја пре вен тив них пре гле да

Од почетка купалшне сезоне Град
скибазен уИнђији посетило је преко
45 хиљада људи, потврдио је дирек
тор Установе Спортски центар Илија
Трбовић.Какојеистакао,очекујеседа
ћедокрајасезонекрозкапијебазена
проћи преко 60 хиљада посетилаца
чиме ће, уједно, бити оборен рекорд
из2019.године.
– Великом броју посета допринели

суповољнивременскиуслови.Поред
великог броја посета, можемо се
похвалитиибројемдецекојапохађају
школу пливања. Организована је и
групакојасвакогданадолазиизири

шкеопштине,рекаојеТрбовић.
Он је подсетио да због епидемије

вирусакоронаовегодиненисууложе
назначајнијасредствауновесадржа
је,алипланједасенаконзавршетка
сезонезапочнесауређивањемтерасе
изнадкабиназапресвлачење.
–Урадилисмосвештојебилонео

пходнокакобинашипосетиоцимогли
дауживајутокомовесезоне.Прошле
године због познате ситуације нисмо
моглидарадимонормално,алијеове
године ситуација знатно другачија
истакаојеТрбовићидодаодасецена
улазницанијемењала.

ГРАД СКИ БАЗЕН У ИНЂИ ЈИ
Рекорд на посе ће ност
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Наосновучлана47.ОдлукеомеснимзаједницаманатериторијиградаСремскаМитровица(„Службенилистграда
СремскаМитровицабр.11/2021“),ИзборнакомисијазаспровођењеизборазачлановеСаветамеснихзаједницана
територијиградаСремскаМитровица,дајеследеће:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ВРЕ МЕ НУ И МЕСТУ ОДР ЖА ВА ЊА ИЗБО РА
ЗА ЧЛА НО ВЕ САВЕ ТА МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ

ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА РАС ПИ СА НИХ ЗА 15.08.2021.ГОДИ НЕ
Обавештавајусеграђаникојиимајубирачкоправоипребивалиштенатериторијимеснихзаједницазакојесурас
писаниизборизачлановесаветамеснихзаједницанатериторији градаСремскаМитровица,даћесеунедељу
15.08.2021.годи не у вре мен ском пери о ду од 07:0020:00 часо ваодржатиизборизачлановеСавета:

•	МеснезаједницеБешеновачкиПрњавор
•	МеснезаједницеБешеново
•	МеснезаједницеБосут
•	МеснезаједницеВеликиРадинци
•	МеснезаједницеГргуревци
•	МеснезаједницеДивош
•	МеснезаједницеЗасавицаI
•	МеснезаједницеЗасавицаII
•	МеснезаједницеЈарак
•	МеснезаједницеКузмин
•	МеснезаједницеЛежимир
•	МеснезаједницеЛаћарак
•	МеснезаједницеМачванскаМитровица
•	МеснезаједницеМартинци
•	МеснезаједницеМанђелос
•	МеснезаједницеНоћај
•	МеснезаједницеРаденковић

•	МеснезаједницеРавње
•	МеснезаједницеСтараБингула
•	МеснезаједницеСремскаРача
•	МеснезаједницеСалашНоћајски
•	МеснезаједницеЧалма
•	МеснезаједницеШуљам
•	МеснезаједницеШишатовац
•	МеснезаједницеШашинци
•	МеснезаједницеСава
•	МеснезаједницеЦентар
•	МеснезаједницеМатијеХуђи
•	Меснезаједнице29.Новембар
•	Меснезаједнице22.Август
•	МеснезаједницеБлокБ
•	МеснезаједницеНиколаТесла
•	МеснезаједницеСутјеска
•	МеснезаједницеСлободанБајићПаја

СремскаМитровица,
Дана09.08.2021.године

ПРЕДСЕДНИКИЗБОРНЕКОМИСИЈЕ
МилошМишковић,дипл.правник

Самит о прехрамбе
ним системима Уједи
њених Нација пред

ставља иницијативу на
глобалном нивоу с циљем
успостављања одрживих
прехрамбених система.
Србија,каочланицаУН,свој
допринос овој иницијативи
даје кроз одржавање наци
оналних дијалога са свим
заинтересованим учесници
ма.Овидијалозирезултира
ће обликовањем национал
них смерница ка одрживим
прехрамбеним система и
послужићеукреирањубуду
ћих политика. Прехрамбени
системи обухватају читав
низ активности, добара и
услуга укључених у про
изводњу, трговину, прера
ду, маркетинг и потрошњу
добаракојапотичуизпољо
привреде, шумарства или
рибарства.Основниелемен
типрехрамбеногсистемасу
ланци снабдевања храном,
животна средина и понаша
њепотрошача.

Тимповодомупонедељак,
9. августаодржана је панел
дискусија у градској кући
у Сремској Митровици на
којој су учествовали Ведра
наИлић,помоћникминистра
пољопривреде,шумарстваи
водопривреде, Нада Лазић,
посебни саветник мини
стра заљудска имањинска
права и друштвени дијалог,
БиљанаПетровић,директор
Управезааграрнаплаћања,
АлександарАлимпић,управ
ник Казнено  поправног
заводауСремскојМитрови
ци.
ПетарСамарџић, заменик

градоначелнице Сремске
Митровице, рекао је да је
на конференцији присутно
и тридесетак локалних про
извођача пољопривредно 
прехрамбенихпроизвода.
–Циљнамјеразменеиску

става, дефинисања актуел
неситуацијеуовојобластии
дефинисањаодређенихпра
вацаразвоја и дефинисања
тренутних актуелних изазо

ва, али и будућих потенци
јалних изазова који се могу
појавитиуобластипрехрам
бенеиндустријеипроизвод
ње пољопривредно – пре
храмбених производа као и
одлучивање и упознавање
са мерама и активности

ма које треба преузети које
треба реализовати односно
узетиуобзирприликомкре
ирања будућих политика не
самоналокалномнивоунего
и на националном, рекао је
ПетарСамарџић.

К. Вереш

ГРАД СКА КУЋА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дија лог о хра ни

Петар Самар џић
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

У току књи жев ни кон курс
Градскабиблиотека„Ата

насијеСтојковић“уРуми
расписала је књижевни

конкурс „Атанасије Стојко
вић“ за најбољи први, до
сада необјављивани роман
написан на српском језику.
Право учешћа на овом кон
курсуимајуауториизСрби
је и расејања, а пријаве и
рукописисемогудоставља
тидо1.новембра.Рукописи
се потписују шифром а
решење шифре се доста
вља у засебној коверти.
Пристигле рукописе оцењи
ваће,каоидосада,трочла
нижирисастављенодједног
књижевника, једногкњижев

ногкритичараиједногпред
ставника колектива Градске
библиотеке. Најбољи  руко
писпооценижиријаГрадска
библиотека ће наградити
објављивањем романа о
свом трошку, у тиражу од
500 примерака, од којих ће
аутору припасти трећина
тиража.
Подсетимо, 28. јула рум

скојпублицијепредстављен
роман „Семе пропасти или
дванаестидрон“Румљанина
БранкаЈовичићакоји јебио
победникконкурса„Атанаси
јеСтојковић“у2019.години,
с обзиром да лане конкурс
нијеодржан. С. Џ.

РАДО ВИ НА УРЕ ЂЕ ЊУ ШКОЛ СКИХ ОБЈЕ КА ТА ПРЕД НОВУ ШКОЛ СКУ ГОДИ НУ

При пре ме за прво зво но
Укуп на вред ност радо ва на уре ђе њу 

обје ка та основ них шко ла у рум ској општи
ни је око 12,5 мили о на дина ра

Сваке године, током
летњег распуста у
румској општини се

предузимајурадовинауре
ђењу школа, како би се
спремно дочекала предсто
јећановашколскагодина.
Такојеиовегодине,аза

укупне радове у свим шко
лама,одкојихсунекизавр
шени,некисуутокуилиће
започети, али ће свакако
битиокончанидо1.септем
бра,локалнасамоуправа je
издвојила 17,5  милиона
динара.
До сада су радови завр

шени уОМШ „ТеодорТоша
Андрејевић“ и то  на елек
троинсталацијамаувредно
стиодготовомилиондина
ра. Завршени су и радови
на замени столарије у под
ручномодељењуОШ„Доси
тејОбрадовић“уЖарковцу,
каоиградскојшколи„Душан
Јерковић“ где је замењена
спољашњастоларијачијаје
вредностбилаоко1,5мили
она динара. У грабовачкој
школи „6. ударна војвођан
ска бригада“ постављен је
ламинат. У осталимшкола
мапредстоје радовии то у
ОШ „Иво Лола Рибар“ је
планирана  санација крова,
молерски радови, глетова
ње, кречење учионица и

фасадерски радови, а у
школи„БранкоРадичевић“у
Никинцимакречићесечети
ри учионице, замениће се
паркет у пет учионица,  а
планиранајеизаменаспо
љашње столарије. Вред
ностовихрадова јеоко1,3
милионадинара.
УбуђановачкојОШ„Небој

ша Јерковић“ изводиће се
молерски радови, требало
бидасезаменеулазнавра
та, паркет и керамичарски
радови.
Школа„МилошЦрњански“

у  Хртковцима планира
санацију и реконструкцију
санитарног чвора кухиње и
мензе, термоизолацију као
и замена столарије у вред
ностиодготово2,3милиона
динара.
У ОШ „Миливој Петковић

Фећко“ уПлатичеву ипод
ручнојшколиуВитојевцима
предвиђено јехобловањеи
лакирање паркета, као и
зидање платна.Већи радо
висупланиранииуградској
школи „Вељко  Дугошевић“
иподручнимодељењимау
Вогњу и Стејановцима –
ради се о замени крова,
испитивању електричних и
громобранскихинсталација,
као и постављању нових
инсталацијанаобјектушко

ле.Вредностовихрадоваје
нешто преко 1,3 милиона
динара.
Укупна вредност радова

науређењуобјекатаоснов
нихшколаурумскојопшти
нијеоко12,5милионадина
ра.
Када је реч о средњим

школама, у ССШ „Стеван
Петровић Бриле“ и ССШ
„БранкоРадичевић“замени
ћесеспољашњастоларија,

ауГимназијићесезамени
ти унутрашња столарија.
Укупно за ове радове је
предвиђено око 1,6 милио
на динара. Већ је урађена
реконструкцијаделакровау
Техничкој школи „Миленко
БрзакУча“,каоичишћење,
поправка и замена олука у
Гимназији „СтеванПузић“ у
вредности 1,2 милиона
динара.

С. Џаку ла

Заме на сто ла ри је у Душа новој шко ли
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У ПЕЋИН ЦИ МА ОДР ЖА НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „КОЛА ЧИ НАШИХ БАКА“

Баки ни кола чи у модер ној кухи њи
Удружење жена „Сре

мица“ из Пећинаца
организовало је у

недељу, 1. августа, на
пећиначком шеталишту
четрнаесту по реду мани
фестацију „Колачи наших
бака“, на којој се окупило
18 удружења жена из
општине Пећинци, али и
суседних општина и Репу
бликеСрпске.Манифеста
цију су отвориле председ
ница удружења „Сремица“
МараМиловановићипред
седницаСкупштинеопшти
неПећинциДубравкаКова
чевић Суботички које су
након отварања обишле
богатодекорисанештандо
веудружења.
Током разговора са чла

ницамаудружењапредсед
ница Скупштине Дубравка
Ковачевић Суботички
рекла је да је изузетно
радујењиховаспремности
упорностданегујуичувају
традицијуодзабораваида
је тиме преносе на млађе
генерације.
–Драгомиједавидиму

Пећинцима сва удружења
сатериторијенашеопшти
не, као и удружења из
суседних општина и Репу
блике Српске. Сва ова
разноликост хране и руч
нихрадовајасансупоказа
тељдајенашабогататра
диција вредна чувања, а
права лепота и вредност

лежи управо у жељи свих
овихжена да је на овакав
начин покажу. У данашње
време,кадајакобрзоживи
мо окружени модерном
технологијом,свештоноси
ознаку „по рецепту моје
баке“ привлачи велику
пажњумладихкојисепола
ковраћајустаримвредним
бакиним рецептима,рекла
јеКовачевићСуботички.
Каоипретходнихгодина,

манифестација „Колачи
наших бака“ има за циљ,
пре свега, промоцију тра
диционалних „бакиних“
рецепатаслаткихисланих
колача, који су се, како
каже Мара Миловановић,
некадауСремуприпрема

леискључивосасвињском
машћу – од ванилица и
бресквица, преко шапица
до колача на кукурузовини
и кифлица, али и ручно
растезаних слатких и сла
нихпита.Свесутонекада
са радошћу припремале,
какокажеМара,нашебаке,
ананамаједасветестаре
рецептенезаборавимо.
– Наше удружење траје

већ 21 годину, и иако смо
свевећугодинаманепосу
стајемо. Имамо додуше и
подмлатка, које су увек ту
данампомогнукадаимамо
некуманифестацију.Засве
ове године смо нашу сре
мачку традицију са поно
сомпронелеодСловеније,

прекоРепубликеСрпскедо
Косова и Метохије. Дана
шња манифестација је 14
пореду,амисетрудимои
надамо да ћемо догурати
до јубиларне двадесете,
изјавилајеМиловановић.
Манифестација „Колачи

наших бака“ сваке године
обрадујепосетиоце,којису
у прилици да уживају у
шаренилуручнихрадоваи
мирисима традиционалних
колача, а чланице удруже
њаувексуспремнедасва
ком посетиоцу понуде по
коју бресквицу, али и
подробноиспричајукакоје
настала баш та шарена и
миришљава, надасве уку
снабресквица.

Слат ко и сла но, по баки ним реце пт има

КАР ЛОВ ЧИЋ 

Про сла вље на сео ска сла ва
Поводом сеоске славе у

Карловчићу, представ
ници Месне заједнице

и Општине Пећинци одали
су почаст палим борцима и
жртвама фашизма у Другом
светскомрату.Венацнаспо
меникуцентрунасељаполо
жилисузаменикпредседника
општине Зоран Војкић, пред
седникСаветамеснезаједни
цеКарловчићЈованДеврњаи
одборникуСкупштиниопшти
не Пећинци Милан Степано
вић.
Војкић је том приликом

поручио да сећање на херој
ску борбу и огромну жртву
наших предака, да бисмоми
данас могли да живимо сло
бодно, треба свакога дана
преносити новим поколењи

ма,анесамоједномгодишње
када се окупимо да одамо
почастхеројскимпрецима.
Свечаност је својим насту

пом употпунило Културно 
уметничкодруштво„Искон“из
Шимановаца. У поподневним
часовима Ловачко друштво
„Карловчић“ организовало је
шицару на класичне мете, а
међу 185 учесника најуспе
шнији јебиодомаћистрелац
Синиша Гарашанин. Одигра
на је и пријатељска фудбал
скаутакмицаизмеђудомаћег
„Ловца“ и гостију из Ашање,
ФК „Камени“, а домаћини су
победили резултатом 6:4. У
вечерњим часовима, љуби
тељидоброг поп и рок звука
ималисуприликудауживајуу
наступу„Матриксбенда“.

Пола га ње вена ца на спо ме ник палим бор ци ма
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11. РЕГА ТА МАЈ КЕ АНГЕ ЛИ НЕ

И старт и циљ у Купи но ву
11.РегатаМајкеАнгелине заплови

лаје7.августауКупинову.Молитвуза
мирну пловидбу служило је Његово
преосвештенство епископ сремски
Василије, који је Регату назвао чуде
снимилепимподухватомучастсве
тих Бранковића, чудесне породице
којаје,какојерекао,снагомсвогадуха
исвојевереосветилаовопарчесрп
скеисремскеземље.
Регаташе је на 25 километара дуго

путовањепоободуСпецијалногрезер
ватаприродеОбедскабараиспратило
и општинско руководство на челу са
председником Општине Пећинци
СинишомЂокићемкојијеучесницима
регатепожелеодобродружењеибез
беднупловидбу.
– Регатом Мајке Ангелине сваке

годинеодајемопочастсрпскојдеспот
скојпородициБранковић,која јеовде
уКупиновуодржаласрпскудржавност
у мрачним временима након пада

Смедерева. Уједно, регата је добра
приликадасеучеснициупознајуида
уживају беспрекорној природи Обед
ске баре и реке Саве, поручио је
Ђокић.
ОрганизаторРегатеМајкеАнгелине

је Туристичка организација општине
Пећинци,подпокровитељствомпећи
начке локалне самоуправе, а дирек
торка пећиначке ТО Љубица Бошко
вићистаклаједајеовојединарегата
која плови25 километара, ада су јој
стартициљуатаруистогсела.
– Регата стартује на 80. километру

рекеСаве, а пристаје на 55. киломе
тру. Ипак, захваљујући меандру који
река Сава прави на овом делу свог
тока,измеђустартаициљакопненим
путемимасвеганеколикокилометара.
Љубитељи природе, љубитељи воде
могунаовојрегатидауживајуупло
видбимоћном,мирном,равничарском
реком Савом и да упијају природне

лепотеовогкрајаоличенеуСпецијал
номрезерватуприродеОбедскабара,
изјавила је Бошковић и додала да је
циљ регате у непосредној близини
средњовековне тврђаве Купиник у
којојсу,наконпадаСмедерева,столо
вали деспотица Ангелина Бранковић,
збогсвоједобротеународузапамће
накаоМајкаАнгелина,ињенисинови
Јован и Ђорђе, што Купиник чини
последњом престоницом средњове
ковнесрпскедржаве.
У Купинику је столовао и из њега

полазио у ратне походе легендарни
српски деспот Вук Гргуревић Бранко
вић,ународузапамћенкаоЗмајОгње
ни Вук. Овај српски јунак био је при
падниквитешкогредаЗмајакојемсуу
то време припадали бројни витезови
хришћанскеЕвропе.
Наовогодишњојрегатиучествовало

је преко 50 пловила, а учесници су
дошлимахомизСрема,алииизцеле
Србије. Да је Регата Мајке Ангелине
једно велико дружење потврдио је и
ЖељкоСтевановићкојијеучествовао
насвих11досадашњихрегата.
–НаРегатиМајкеАнгелинеучеству

јем јер је заиста лепо дружење. Из
године у годину окупља се све више
учесника,авећинучинемладиљуди,
рекаојеСтевановић.
Како се одржавање овогодишње

регате поклопило са одржавањем
ЛиковнеколонијеуКупинову,данассу
заједно са регаташима пловили и
уметници,учесници12.Ликовнеколо
није Купиново, којима ће овај дожи
вљајмождапослужитикаоинспираци
ја за нека нова уметничка дела. На
циљу је све учеснике, како доликује
Доњем,свињскомСрему,дочекаотра
диционални сремски свињски папри
каш.

Вла ди ка Васи ли је слу жио моли тву за мир ну пло вид бу

Уче сни ци рега те
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ОГАР

Уре ђен цен тар села
У Огару су завршени радо

ви на асфалтирању паркинг
простора у центру насеља.
Радове је финансирала пећи
начка локална самоуправа, а
како нам је рекао председник
Савета месне заједнице Огар
Милан Алексић, овим радови
мајеупотпуњенизгледцентра.
– Јавне површине у центру

субиледостанарушенерадо
вима на изградњи нове водо
воднемреже.Садасмо,захва
љујући разумевању Општине

Пећинци, успели да уредимо
парк и простор око спомени
ка палим борцима и жртвама
фашизма у Другом светском
рату,ауређењемпаркингпро
сторацентарнијесамолепши
већ и знатно функционални
ји и безбеднији за саобраћај,
изјавио јеАлексићидодаода
сумештанипосебнозадовољ
ни што су радови завршени
предсеоскуславу,паће, како
јерекао,Огаргостедочекатиу
пуномсјају.

КУПИ НО ВО

Осве ће на шко ла
Уприсутву општинског

руководстваначелуса
председникомопштине

ПећинциСинишомЂокићем,
директора и наставног осо
бља школе и представника
Месне заједнице Купиново,
7.августајеосвећеназграда
Основнешколе„ДушанВука
сович Диоген“ у Купинову.
Школу је осветио епископ
сремски Василије, уз саслу
жењеархијерејскогнамесни
капећиначкогБојанаМијано
вића и већине свештенства
пећиначкогнамесништва.
Какојеистакаопредседник

Ђокић, након завршетка
радова на реконструкцији и
доградњиовогобјектаувели
ко је у току његово опрема
ње,ашколаће1.септембра
бити спремнада прими уче
нике и предшколце, јер је у
оквирушколеизграђенипот
пуноновипросторзавртић.
– За обнову и доградњу

школе Влада Републике
Србијејеиздвојилапреко230
милиона динара, док је
ОпштинаПећинци за израду
пројектнотехничкедокумен
тацијеи заопремањешколе
издвојила близу 10 милиона
динара. Најважније је да ће
деца имати одличне услове
застицањезнања,азапосле
ниодличнеусловезареали
зацију наставног програма,
јер је ово тренутно једна од
најсавременијих школа у
Србији,поручиојеЂокић.
Председник Ђокић је

нагласио да пећиначка
локална самоуправа страте
шкиулажеушколство,здрав
ство и спорт. Ушколство да
бинамдецабилаобразова
на, у здравство да би деца

билаздраваи,какојерекао,
у спорт да  бисмо децу са
улице усмерили на спортска
борилишта.
Освећењушколе је прису

ствовала и делегација са
севера Косова и Метохије
која је ових дана у посети
општини Пећинци, а шеф
делегације Миодраг Радова

новић уручио је признања
Општини Пећинци и при
вредникуМилорадуПантићу
за несебичан допринос
изградњи храма цара Кон
стантина и царице Јелене у
селу Каменица, у општини
Лепосавић, и опстанку срп
ског народа на Косову и
Метохији.

–Северна српска покраји
најеузелавеликогучешћау
изградњи наше светиње у
Каменици,апосебносеиста
као Сремски округ. Ми не
бисмо могли да будемо то
што јесмобезљудикаошто
супредседникЂокићиМило
радПантићкојинам,заједно
саосталимсремскимивојво
ђанскимопштинамаинашом
мајком Србијом, дају безре
зервну подршку и додатну
сигурностданисмосами,да
нисмо остављени и забора
вљени, изјавио јеРадовано
вић.
Директор школе Здравко

Обренић нагласио је да ће
реконструкција школе и
доградња којом је добијено
додатних 1.400 квадратних
метара корисног простора,
омогућитиоптималнеуслове
зарадидециизапосленима
ушколиивртићу.

Фото: Сло бо дан Чавић

Вла ди ка Васи ли је осве ћу је шко лу у Купи но ву

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Нов изглед реконструисане школе
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Летња манифестација
„породичнаСавскарега
та“одржана од 6. до 8

августа на реци Сави. Поро
дичнурегату подржао је Град
Сремска Митровица.Током
тридана посетиоци су имали
прилике да испрате и приго
дан музички програм. Свеча
номотварањуРегатенамалој
плажикоднасељаСтаримост
присуствовао јеВасиљШево,
начелник Градске управе за
културу и спорт, који је том
приликом честитао организа
торима, пре свега на лепој
иницијативи.
–Пренеколикогодина,тач

није2016.године,мисмоима
ли једну мини  регату, одно
сно манифестацију названу
Карневалбродова.То јебила
регата на локалном нивоу,
скроминијеобележеназараз
ликуодовогодишње,кадасмо
6.августаунашемградудоче
кали учеснике праве регате,
којауорганизациономсмислу
захтеванештовише.Регатаје
трајалатридана,авозиласе

се одСремскеМитровице до
Шапца,узпратњусвихнадле
жних речних служби, јер пре
свеганамјебитнодаучесни
цирегатебудубезбедни.Рега
ту су организовали возачи и
власници савских пловила.
Није случајно да се регата
зове породичном регатом,
зато што је акценат стављен
напородицеинасупругу,као

ипотребудапородицапрове
де три лепа и незаборавана
дана на реци Сави.Манифе
стацијајеодобренаодстране
ГрадаШапцаиодстранеГра
даСремскеМитровице.Рега
таше из Шапца дочекали су
организаторикојићеимупри
личитилепдогађај,леподру
жење, уз забаву музику и
весеље,идентичноћебитииу

Шапцу,рекаојеВасиљШево.
Он је рекао да ће савска

регатабититуристичкаатрак
ција коју ће Туристичка орга
низација Града Сремске
Митровице ставити у тури
стичку понуду за наредну
годину.
Регатаје7.августакренула

низводнопремаШапцу, у ком
је био организован програм
сличан митровачком. Осмог
августа регата се вратила.
Регаташи су прошли  поред
градске плаже поздравили
купаче.
Један од учесника, познати

светскифудбалер,Бранислав
Ивановићизразиојезадовоњ
ство због одржавања манфе
стацијеуграду.
–Лепомијеувекумомгра

ду.Кадсеорганизујуоваквеи
сличне манифестације, увек
дођем,радосепојавим.Драго
ми јешто се оваквеманифе
стацијеодржавајупоследугог
временског периода и надам
седаљудиуживајуидаимје
лепо овде, рекао је Брани
слав. К. Вереш

Фото: Б. Туца ко вић

Поро дич на рега та на Сави
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Во на ражњу

Васиљ Шево и Петар Самар џић са орга ни за то ри ма Бра ни слав Ива но вић

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.



16 11. AVGUST 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

РАЈ КО ВАЦ, УКРАС ИРИ ГА

Про ду жен рок за завр ше так фаса де
УцентруИригасуутокурадовинакомплетнојобно

вифасадезградепознатеподименом„Рајковац“.Пре
мауговору,радовисутребалидасезавршеурокуод
60дана,алитапланиранадинамиканијеиспоштована.
–Иакосурадовивећтребалидасезаврше,извођач

је тражио продужетак рока због високих температура
којесмоималиикојенеодговарајуграђевинскимрадо
вимаиматеријалимакојисекористезафасаду,каже
ТихомирСтојаковић,председникиришкеопштине.
Извођач је добио додатних 30 дана за завршетак

радоваизаочекиватиједаћесетајрокииспоштовати
јерјевеликидеопослазавршен,аостаоједасеуради
самопредњидеофасаде„Рајковца“.
Речјеорадовимачијајевредност2,6милионадина

ра.
–Прошлегодинесмокомплетноурадилиновкровна

згради, а вредност тих радова је била 4,5 милиона
динара.Тосубиласредстваизопштинскогбуџета,као
штојеисадаслучајсафинансирањемкомплетнеобно
вефасаде,кажеТихомирСтојаковић.
 С. Џ.

Тре нут ни изглед згра де Рај ко вац

СПА СИ ЛАЧ КА СЛУ ЖБА НА МИТРО ВАЧ КОЈ ПЛА ЖИ

Они бри ну о без бед но сти купа ча
Реа гу је мо у свим потен ци јал но опа сним ситу а ци ја ма. Чак и кад при ме ти мо да неко 

пре пли ва ва Саву, каже Дејан Ста ма то вић

Спасилачкаслужбаналевојоба
ли реке Саве, а то је Градска
плажа у Сремској Митровици,

имапунерукепосла.Насрећу,утапа
њанијебилоовесезоне,апревентива
јенависокомнивоу.Одове годинео
грађанима који бораве на тој плажи,
брине обучена, лиценцирана служба,
спремназасвакуврстуакцијенаводи.
Редовносеобилазитерениусваком
тренутку на дежурству има пет лица.
Интервенција је било, најчешће код
старијихкупача,несвестица,повреда,
уследнеадекватнеприпремепреула
скауреку.
– Несвестице су биле забележене

кодстаријихљуди,доксудецаимала
повреде.Свесмотоуспешносанира
лииспречиливећепроблеме.Убли
скојсарадњисмоисахитномслужбом

илекаримакојиовдеборавенавакци
налномпункту,којисунарасполагању,
каоими,сведо20часоваувече.Не
препоручује се купање после тога,
рекао је један од спасилаца, Дејан
Стаматовић.
Одпочеткасезонекојајекренула11.

јуна, услови за купањесубилинепо
вољни  један кратак период. Вода је
билахлада,свега18степени,атемпе
ратура ваздуха око 22 и 23 степена,
накончегаједошлодонаглихпроме
на,кадајетемпературадостиглаи37
степениЦелзијуса.
–Мисмотаднашестаријесуграђа

неупозоравалииопомињалидаод11
преподне,до17часова,неизлазена
сунце, не купају се дуго и не доводе
себе у опасност. Имају зелени део
Градске плаже где је увекмного при

јатније него на песку. Испочетка је
било проблема са њима, међутим,
убрзо су схватили да говоримо за
њиховодобро,датонијехир,такода
сесадаодличноразумемоисарађује
мо,додајеСтаматовић.
Уводи јеограниченокретањекупа

ча,такодаутомделугдеделујуспа
сиоци дозвољено је само купање.
Чамци,скутериибродовинесмејуда
секрећуузониплаже,тесупосетиоци
безбедни.Спасиоциимајусвупотреб
нуопрему,каоштосучетирипловила,
радиоуређајизакомуникацију,појасе
ви...
– Реагујемо у свим потенцијално

опасним ситуацијама. Чак и кад при
метимо да неко препливава Саву,
закључиојеспасилац.

А. Плав шић

Дејан Ста ма то вић
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ВРД НИК И ЈАЗАК

Ауто  седи шта за нај мла ђе

Уиришкојопштинијеутокуподела ауто – седишта за 87 деце
која су рођена током протекле

године. Првобитно је подељено три
десетакседиштауИригу,гдејебилои
највишедеце,апотомјеорганизовано
уручењеауто–седиштаизародите
љедецерођенеу2020.годиниуВрд
нику.
У згради „Касина“ у Врднику су 3.

августа председник Општине Тихо

мирСтојаковић,заменикпредседника
МиодрагБебићипосланикуСкупшти
ниАПВојводинеИгорДеретауручили
оваседиштародитељима,арадисео
око20малишана.
Истог дана ауто  седишта су уру

чена и родитељима у просторијама
МеснезаједницеуЈаску.
За најмлађе Ирижане из осталих

села,собзиромдајеречомањембро
јудеце,нећебитиорганизованеподе

ленаједномместу,већћеаутоседи
штабитидостављенанакућнуадресу
родитељаочемућеониблаговремено
битиобавештени.
Подсетимо,оваакцијасереализује

уциљупобољшањабезбедностидеце
усаобраћају,алокалнасамоуправаје
обезбедилааутоседиштаусарадњи
саКанцеларијомзамладе.

С. Џ.

Поде ла ауто  седи шта у Јаску

У иришкој општини конкурс за
учешће привредних субјеката у
спровођењумераенергетскесана
ције у домаћинствима продужен је
до 12. августа и то је нови крајњи
рок да се заинтересовани субјекти
јаве.Наиме,јавнипозивјеотворен
20. јула и трајао је  до 3. августа,
алиуовомпериодунијебилоприја
вазаинтересованихдаучествујуна
конкурсу.
Подсетимо, иришка општина је

биламеђупотписницамауговорао
суфинансирању програма енергет
ске санације стамбених зграда,

породичнихкућаистановаизатоје
од републике, на конкурсу добила
милион динара. То представља
четвртину потребних средстава за
учешће у реализацији овог пројек
та, а исто толико је обезбедила и
локалнасамоуправа.Јавнипозивје
расписан за избор привредних
субјеката који се баве производ
њом,услугамаирадовиманаенер
гетској санацији стамбених објека
та.Крајњикорисницибесповратних
средставасудомаћинстванатери
торији иришке општине. Кроз кон
курсграђанимаћесесуфинансира

титримере.Тосууградњаинабав
каматеријалазатехничкуизолаци
ју зидова, кровова и таваница,
односно термичког омотача према
негрејаномпростору,потомзамена
спољних врата и прозора – стола
рија, као  и набавка инсталација
или котлова на природни гас или
биомасу.
По окончању јавног позива за

привреднесубјектеследииконкурс
за грађане који су заинтересовани
да побољшају енергетску ефика
сностсвојихстамбенихобјеката.

С. Џ.

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ У ИРИ ГУ

Про ду жен  кон курс
за при вред не субјек те

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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10. „РУМ ФЕСТ“: НАЈ ВЕ ЋА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА КУЛ ТУР НОГ ЛЕТА 

Чети ри кон цер та
Румља ни ма на дар
Десети„Румфест“,садавећтради

ционалнапривреднокултурнаи
забавна манифестација, одржа

наје2.и3.августанаГрадскомтргу.
Истовремено, ова манифестација је
и део Културног лета која постоје
ћимпрограмимадодаје једнувесели
ју ноту, саштандовима хране и пића
и предметимадомаћерадиности, а у
вечерњим сатима организује велике
концертепознатихпевачаигрупа.

Татјана Дошен, директорка Тури
стичке организације Рума истиче да
су, после прошлогодишње паузе због
короне, једва дочекали да поново
организујуовуманифестацију.
– „Румфест“ има различите садр

жаје, трудимо се да буде за сваког
понешто,аконцертикојисеодржавају
свакако буду најведрија нота Култур
ноглета.Задовољствоми јештоове
годинеможемопоноводасеокупимо,

приредимонашимсуграђанимадивни
продајнидео,азатимиодличнекон
цертекојесмоорганизовалиусарад
њисаКултурнимцентром. „Румфест“
јеувекиманифестацијасанајмасов
нијимпрограмима токомдвомесечног
Културноглета,кажеТатјанаДошен.
Ове године, заједничким напори

ма Туристичке организације општи
не Рума и Културног центра “Брана
Црнчевић“биласуобезбеђеначетири

Татја на Дошен

Цака на и Етно гру па Шара

Штан до ви на Град ском тргу
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извођача. Прве вечери су наступили
„ПрљавиинспекорБлажаиКљунови“
инишки„Penthouseband“,доксудру
ге вечери, 3. августа румску публику
забавилиЦаканаиДејанПетровићи
БигБенд.
Предпрвиконцерт10.„Румфеста“,

Румљанима су се обратили и дирек
торкаТОТатјанаДошенипредседник
СОРумаСтеванКовачевић.
– Рума је град значајних музич

ких фестивала, ликовних и књижев
них колонија, књижевних сусретања
и осталих уметничких стваралаца.
Данассетомредуфестивалапридру
жујеи„Румфест“,штоједоказдасеу
нашојсрединиоваманифестација,да
такокажем,„примила“иостварујесво
јумисију,атоједапредставивредне
руке наших пољопривредника, вино
градара,домаћица,јеровојеманифе
стацијакојаафирмишестваралаштво
у области гастрономије, виноградар
ства и домаће радиности, поручио је
Ковачевић.
По завршетку концерта инспектор

Блажа је рекао да је румска публика
билафантастична,даихјебилоод7
до77година.
– Свирали смо и песме за децу

попут„Ивиногвозића“или„Кадсисре
ћан лупи длан о длан“, била је ту и
„Памела“заодрасле,анаравноиона
гастарбајтерска,кадонодеутуђинуи
вратисеса70годинаивидидајеџабе
радио,такодасамуживао.Тојестан
дардан репертоар, ми увек почнемо
санеколикосвојихпесама,ондапола
ко убацујемо неке легендарне песме
ЈУрока,пасеопетвратимонасвоје,
имамоједнумусакуодпесамаивиди
модаљудимаприја,кажезадовољан
инспекторБлажапослеконцертакоји
језаистаразвеселиопублику.
Друге концертне вечери наступи

ли су Драгица Радосављевић Цака
на,апотоминајпознатијиинајмлађи
добитник „Мајсторског писма“ у Гучи,
тедобитникнаграде„Прватрубасве
та“ДејанПетровићињеговБигБенд.

Драгица Радосављевић Цакана  је
уз пратњуЕтно групе „Шара“, певала
својеновеистарепесме,а каоувек,
заједносапубликом,певанесутради
ционалне изворне, посебно песме са
КосоваиМетохије.
–УРумипевамвећтрећипутисва

кипутнаилазимнавеликусрдачност,
одличнуреакцијупубликеизаистасам
уживаланаконцертууовомпрелепом
граду–кажеЦакана.
ДејанПетровићјерекаодасудошли

уРумупуниелена,енергије,одморни

и да су се ужелелиљуди, публике и
аплауза.
–Показалисмодатруба,каоинстру

мент, нема граница.Ово нам је први
наступуРуми,протекао јеодличнои
надам се да ћемо се поново видети
–поручио јесветскипознатимузичар
ДејанПетровић.
Организатори „Румфеста“ су Тури

стичка организацијаОпштине Рума и
Културницентар „БранаЦрнчевић“,а
покровитељјелокалнасамоуправа.

С. Џаку ла

Међу шареним штандовима зате
кли смо Марију Милошевић и Росу
Мирнић  изСремскеМитровице које
се баве израдом накита и одевних
предмета,алиодрециклиранихмате
ријала.ОведвеМитровчанкеизлажу
већвишеодседамгодинасвојеумет
ничкепредметеуРуми.
–Добрисудомаћинииимамолепу

сарадњусаТуристичкоморганизаци
јом.Овојеприликадапромовишемо
својрад,атосурукотворинеодреци
клиранихматеријала.Нашејеправи

ло да користимо нешто старо да би
направили нешто ново. Ово нам је
првоизлагањепослепаузезбогкоро
не. Задовољне смо досадашњим
доласцима у Руму и наставићемо
тако и даље, докле год се бавимо
овим,апланирамодасебавимодуго,
каже за наше новине Марија Мило
шевић.
Она додаје да им је ова израда

предметахоби,алидасенададаће
једног дана то битињихово основно
занимање.

Нешто ста ро за нешто ново

Мари ја Мило ше вић

Инспек тор Бла жа са децом

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира
из буџета Општине Рума. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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У ВОЈ КИ УРЕ ЂУ ЈУ ПАРК ОКО ДОМА ЗДРА ВЉА

Месна зајед ни ца и волон те ри 
у зајед нич кој акци ји

УМесној заједница Војка поклањају велику
пажњу уређењу насе

ља.Узподршкуруководства
Месне заједнице, вредни
мештани Војке ових дана
радекакобисесредиопар
кић окоДома здравља, а у
најавијеиизградњалетњи
ковца.
Никола Хаџић са својим

братомЂорђом, једанјеод
Војчанакојиволесвојесело
и зато му није тешко да
помогнеусређивањуграња
изаамбуланте,гдерадевећ
неколикодана.
–Волимосвојеселоисве

што радимо, радимо из
љубавипремањему,азато
нам није потребна никаква
надокнада.Засадарадимо
са ручним алатом, а после
долазимо са мало тежим
тракторскиммашинамакоје
ће да самељу ове гране
такодаодњихнећеостати
ништа, рекао је Никола
ХаџићизВојке.
Ово је наставак акције,

коју је уз помоћ волонтера,
крајем јула организовала и
подржалаМесназаједница.

Том приликом су у парку
испред Дома здравља
офарбанежардињере,зид,
канал који је претходно
зацевљенјенасутземљом,
сађенојесезонскоцвеће.
– Радови подразумевају

фарбањеипоправкупосто
јећег мобилијара, редовно
одржавање зелених повр
шина, морам да истакнем
дасампосебнопоноснана
наше волонтере који су
додали свој несебичан

допринос. Међу њима је
било и деце која су кроз
игру и дружењедала посе
бан значај и печат акцији
којусмозапочели,изјавила
је Јелена Инђић, председ
ницаСаветаМЗВојка.
Простор летње позорни

це,алиидечјеигралиште,у
вечерњим сатима је пун
децеимештана,којиовуда
прошетају или једноставно
седну на клупу. Мештани
овогселадоводесвојудецу

у парк обично кад захлади
какобисеигралауприроди
и време проводила на
ваздуху,аодраслисууовом
мирномделуВојкепронала
зили спас од тропских вру
ћинаокруженизеленилом.
Одржавање јавних повр

шина јако је битно, а пред
седница Савета МЗ Војка
ЈеленаИнђићкажедајеово
самодеопланиранихактив
ностиунаредномпериоду
– Планирамо да замени

мопостојећекантезаотпат
ке и да средимо клупе. У
планунамјеирушењеобје
катизаДомаздрављакако
бисенаместугдејеонбио
да направимо летњиковац.
Надамоседаћемодонетии
јошједанмобилијарзадецу,
додалајеЈеленаИнђић.
Такође се размишља о

постављање видео надзо
ра, како би се спречило
евентуално уништавање
мобилијара и прављење
штете на јавној површини,
јерциљруководстваивред
них мештана је да центар
селабудечистиуређен.

Зден ка Кожик

Наста вља се Деч је кул тур но лето
У оквиру Дечјег културног лета, у

четвртак 5. августа представу „Бајка о
цвету“,најпресапогледалималишани
уНовимБановцима,наплатоуиспред
Меснезаједнице,азатимималишаниу
НовојПазовинаплатоуиспредПозори

шнесале.Упетак,6.августаистапред
става је одиграна у Војки на платоу
испред Дома културе и на платоу
испредПозоришнесалеуСтаројПазо
ви. Следеће недеље Дечје културно
летодоноси„Земљуиграчака“.

Одсуботе,7.августазанајмлађесу
приказивањемфилма„Катманду“поче
ле и биоскопске пројекције на отворе
ном. Сви програми за публику су бес
платни,аорганизаторјеЦентарзакул
туруСтараПазова. З. К.

Јеле на Инђић Сеча гра на

Парк

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СТА ЊЕ УСЕ ВА У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОМ АТА РУ

Сун цо крет обе ћа ва, соји тре ба киша
Временскиусловиуовој

производној години су
веома екстремни. Нај

пре високе температуре,
затим обилне падавине, и
сада поново тропски талас
врућина оставиће последи
це на неким усевима.  Сун
цокрет обећава, кукуруз
је солидан као и шећерна
репа, док соју нападају гри
ње и треба јој киша – то је
укратко стање у старопазо
вачкоматару.Сунцокреткао
моћна биљка са дубоким
кореном,одсвихусевауста
ропазовачкоматарунајбоље
је поднео велике временске
осцилације,кишаједошлау
правом тренутку, завршено
је цветање и сад је у фази
наливањазрна.Крајемавгу
стасеочекујепочетакжетве,
а премапроцени стручњака
приносибитребалодабуду
просечни, око 3,5 тоне по
хектару. Нису га напале ни
болести,заразликуодсоје,
којунапојединимпарцелама
поредпутеватребазаштити
одгриња.
– Гриње су инсекти који

се јакобрзомноженависо
кимтемпературама.Одгова
раимтемператураод2530
степеникаоионевише,аи
суво време. На овај начин
долази до ширења гриња
на целе парцеле. Уколико
дођедотоганеопходно јеи
дасерадисузбијање,овоје
веомаскупамера,потребна
је велика количина воде, а
третмансерадисамоувече.
Третман би требало да се
поновизадесетдана,рекла

је агроном заштите биља
МаријаХриц.
Соја јенајвишестрадала,

ибезобзиранавегетативној
маси, не обећава више од
дветоне.
– Делује сасвим у реду,

док се на уђе у њиву, док
се не погледа колико има
спратова, колико има зрна
усвакојмахуни,кадасесве
товидичовексемалоразо
чара,изразлогаштоисада
недостајекишадабидошло

до наливања бар тих фор
миранихмахунаиформира
них зрна, додала је Марија
Хриц.
Шећерна репа је добро

поднела сушу, а киша јој је
затим  помогла при дебља
њу корена. Сад треба сачу
вати  лист, како  би сешто
више шећера депоновало у
корен,збогчегасунеопход
ни третмани против церко
споре,абилојеигусеницаи
репиневаши.
Иакојемеђунајзаступље

нијимкултураманапазовач
коматару,кукурузјепросеч
нан.
–Битноједајесвакиклип

озрњен.Четириталасависо
ких температура и до  40
степени довели су до сте
рилизације полена и из тог
разлога дошло је до лоши
јегозрњавања,нагласила је
нашасаговорница.
Према тренутном стању

усева,агрономМаријаХриц,
сматра да добри домаћини
могу очекивати око 10 тона
кукурузапохектару.

Зден ка Кожик

Мари ја Хриц, агро ном

НЕМАЧ КА ПОМОЋ ЕКО НОМ СКОМ ОСНА ЖИ ВА ЊУ ГРА ЂА НА ШИДА

Пла сте ни ци на поклон
Уоквирупројекта„Директ

насоциоекономскапомоћ
угроженимпородицамапру
жаоцима социјалних услу
га у локалним заједница
ма Србије“ који спроводи
немачка невладина орга
низацијаASBусарадњиса
општиномШид,3.августасу
потписани и уручени угово
риса11породицакојимаће
бити донирани пластеници
појединачне вредности око
1.500евра.
На догађају су говорили

представници организа
ције ASB Лазар Дојчино
вић и Јелена Марјановић,
председник општине Шид
ЗоранСеменовић и помоћ
ник председника Небојша
Илић. Они су истакли зна
чај сарадње између ASB и
општинеШиднапројектима
економскогоснаживања.
Пројекат финансира

немачко министарство
спољних послова, а реали
зујеASBузподршкуопшти
неШид.

Добит ни ци пла сте ни ка
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ТРУ БАЧ ДЕЈАН ПЕТРО ВИЋ НА 10. „РУМ ФЕ СТУ“

Амба са дор срп ске тру бе
Наш познати трубач

ДејанПетровићрођен
јеуселуДубокомкод

Ужица,1985.годинеисинје
најпознатијегсрпскогтруба
чаМићеПетровића.
Дејан и његов рођени

братДаркосучетвртагене
рацијатрубачаупородици.
Дејанјенајмлађидобитник
„Мајсторског писма“, као
и добитник награде „Прва
трубасвета“наСаборутру
бача у Гучи. Дејан, човек
који је тек у четвртој деце
нијиживота,широмсветаје
познатпоизвођењусрпске
традиционалнемузике,коју
често комбинује са модер
нимелементима.Иза себе
има четири дискографска
издања, а поред ауторске
музике коју ради са сво
јимбендом, на репертоару
имају и мноштво страних
обрада и инструментал
них композиција у њихо
вом аутентичном извође
њу. Често је представљао
Србију на разнимманифе
стацијама у свету, увек са
великим успехом, па кажу
да је он амбасадор српске
трубе.
Дејан Петровић и његов

ансамбл Биг бенд су били
по први пут, гости „Румфе
ста“ где су одржали одли
чанконцерт,ато јебилаи
прилика за краћи разговор
сањим.
– Први пут смо наступи

ли у Руми. Свирамо све,
има нашег ауторског рада,
обрада,страногпопаирока
ихитовакојесмоспремали
зацелолето,аизапубли
ку која је ово слушала на
трговима. Дошли смо пуни
енергије, елана, одмор
ни, ужелели смо се људи,
публике, аплауза, рекао
намјеДејан.
ДејаниБигбендсуових

дана актуелни и због пре
неколико дана званично
објављеногспотазапесму
„Слатка мала“ која је први
пут емитована у серији
„Златни дани“, а за спот
су коришћени оригинални
снимциизсерије.
После принудне пау

зе због корона вируса, Биг
бенд је имао доста конце
рата,асадачлановеиДеја
наочекујенаступуГучи13.
августа, као и седам дана

касније„Бирфест“.
– То су две различите

публике, алитонаманије
проблем. Свирали смо ми
и два пута на „Егзиту“, за
сваки фестивал  имамо
репертоар. На „Бирфесту“
више свирамо рокенрол и
овонамјешестипоредуна
којем наступамо, да нисмо
оставили добар утисак не
би нас сигурно звали, кон
статујеДејанПетровић.
ДејаниДаркосучетврта

генерацијаупородицикоја
свира трубу, а братов син
је управо уписао средњу
музичкушколу.
– И он свира трубу, тако

да ће се даље на њему
копља ломити. Труба је
инструменткаоисвакидру
ги,свеможедасесвирана
њој, нема граница, само је
питање ко шта хоће и ко
шта воли, закључује Дејан
Петровић.

С. Џаку ла

Дејанјенајмлађидобитник„Мајсторског
писма“ у Гучи али и награде „Прва труба
света“.Каже,„Мајсторскописмо“седобија
када вођа оркестра добије све могуће
наградекојепостојенаСабору.
–Тададобијатописмоијасамнајмлађи

мајстор трубе. „Прва труба света“ ми је
негдекрунауспехауГучи.Кадасам2010.
године у Гучи добио ту награду, одлучио
самдасеповучемизтакмичарскогделаи
свакегодинеидемоуГучуалисамореви
јално,истичеДејан.

У Гучи само реви јал но

Дејан Петро вић

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Дебе ли побе ди ли мрша ве
У недељу, 8. августа је уСтаримБановцима одиграна

утакмицаизмеђудебелихимршавих,аекипадебелихје
победиласа6:0.Билајето20.годинаоваквогтипасусре
та,алипрошлегодине,нажалостиутакмицанијеодржана
збогкоронаситуације.Некиодучесникасуигралипопрви
пут,анекитрадиционалнонеизостајуичестоседесида

наконнеколикогодина,играчиизекипемршавихпређуу
другуекипу.Упитањусубившиилиактивни фудбалери
ФК„Дунав“изСтарихБановаца,аутакмицасенеигразбог
резултата,коликозбогзабавеидоброгдружењаутрећем
полувремену.Традиционалносеорганизујеуавгусту,под
покровитељствомОпштинеСтараПазова.
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Саоп ште ње Срп ске напред не стран ке
Поводом објаве на Сремскоми

тровачкомпорталуод5.августа,
под насловом „Румски напред

њациспречавајучлановедаиступеиз
странке“,огласиосеОпштинскиодбор
СрпскенапреднестранкеуРумисво
јимсаопштењем.
ЧланствоуСрпскојнапреднојстран

циједобровољноиможесезасновати
итрајатисамонаосновуличнежељеи
потписанеизјавеоприступањустран
ци. Исти је принцип добровољности
и уколико члан пожели да његово
чланствоустранципрестане.Очла
новима странке води се централни
регистар као и регистри чланова по
меснимодборима.Свепроменеуста
тусучлановаевидентирајусеодмаху
регистручлановамесниходбораите
информације прослеђују у централ
нирегистар.Нетачнајеизлонамерна
тврдња изнета у објави Сремскоми
тровачкогпорталадабилокоуовом
Општинскомодборуспречавабилоког
чланада иступи из чланства уколико
онтоодлучи,апоготовојенетачнода
Општински одбор има проблема са
осипањемчланства.Напротив,самоу
овој годиниучлањено јевишеод400

чланова чиме се број чланова овог
одборапопеонаскоро4.900.Потоме
је ово један од масовнијих одбора у
Србији.Кадасуупитањуиступањеиз
чланства токомове годинеевиденти
ранасусамотрислучајаиступањаиз
странке.Тојеевидентираноурегистру
њиховогмесногодбораинапоменао
престанку чланства упућена је у цен
трални регистар. Толико о осипању
чланства нашег Општинског одбора.
Податкеочлановимакојисуиступили
изнашестранке,наравнозбогзашти
теприватностинежелимодаставимо
на увид јавности, мада их душебри
жницазаправачлановаСНС
која је овомпорталудоставилеову

„ексклузиву“ свакако може сазнати.
Поготово, јер судвојеод та тридоју
черашња члана Српске напредне
странкетренутноуњеномнајближем
страначком окружењу и служе јој као
покретни мегафони за распршивање
медијскоготроваонетајкунскестран
ке којој не желимо да дајемо неза
служен публицитет. Наравно док не
потпишуследећуприступницузанеку
новустранку,добровољноисаусхиће
њемкаоштосупотписалиизаСрпску

напреднустранку.
То што Сремскомитровачки портал

дајепросторлажнојдушебрижнициза
правачлановаСНСнаснеизненађује,
с обзиромда овај портал ифункцио
нише на принципимамедијске уцене,
управо онако како функционише и
медијскаимперијатајкуначијеинтере
сеуРумизаступаизвордезинформа
ције коју је пласирао Сремскомитро
вачки портал. Исто се истом радује,
па тако и од портала чији упослени
цинепрезајудапретeдаћепровући
кроз медијски линч руководство Срп
ске напредне странке у Руми, уколи
конепоступионакокакојеуњиховом
интересу,можесеиочекиватидакао
релевантанизворприхватифантазмо
горијелокалнефејсбуклајавице.
Стога поручујемо забринутима за

стање у Српској напредној странци у
Руми:Ми смо добро, радимо да гра
ђанима Руме буде још боље, ради
монапорноисвакодневно,спремамо
планове за будућност и јачамо своју
страначку инфраструктуру, Сваким
даномнасјесвевише,свиђалосето
некомеилине.

Општин ски одбор СНС Рума

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Пре гле ди
без зака зи ва ња
Дом здравља „Рума“ је

7. и 8. августа органи
зовао бесплатне  пре

вентивне прегледе, у пери
оду од 8 до 14 часова. Том
приликом грађани су могли
да ураде лабораторијске
анализе, интернистички пре
глед, преглед лекара специ
јалисте ОРЛ, гинеколошки и
радиолошкипрегледитосве
беззаказивања.Медицинске
услуге за ове превентивне

прегледесувршенебезобзи
радалипацијентимаздрав
ственоосигурањеилине.
Међуонимакојисудошли

на интернистички преглед
била јеиЗорицаДујин.Она
је дошла због одређених
промена које има на крвним
судовиманогу.
– То ми је и речено да

идем на преглед код интер
нисте, али су листе чекања
за преглед дуге, па тренут
но нисам могла да закажем
преглед.Имаминекегастро
проблемеихтеласамдасве
то исконтролишем, поготово
што сам прележала корону,
падавидимкаквомијеста
ње организма после короне,
кажеЗорица.
Она додаје да је пријатно

изненађена што су ови пре
вентивнипрегледиорганизо
вани.
–То једоброзанас,пого

товоштоћусвештосампла
ниралабрзоурадитиитобез
заказивања, рекла нам је
ЗорицаДујин. С. Џ.

Зори ца Дујин

НОВА ЗБИР КА ПЕСА МА  

„Несан“
Жељ ке Аврић
Из штампе је изашла

новапесничка збирка срем
скомитровачке песникиње
ЖељкеАврић,подназивом
„Несан“. Књига је у рукопи
су 2020. године награђена
признањем „Гордана Тодо
ровић“, на истоименом кон
курсууорганизацијиЦентра
за културу, туризам и спорт
Општине Сврљиг. Жири у
саставу  проф. др Горан
Максимовић  (председник),
РадославВучковићиМили
ца Миленковић (чланови),
одлуку о награди донео је
једногласно.
Књигу је објавио Центар

за културу, туризам и спорт
Општине Сврљиг, у едицији
„Бдење“.
Књижевник Ранко Рисо

јевић у поговору збирци
„Несан“наводидајеЖељка
Аврићствориласвојпјеснич
кисвијетисадагасамоопле
мењујеидорађује,испуњава
смислом, довршава сврхом
живота, како талентовани
умјетнициобичночинеусво
јимдјелима,безобзиракоје
врсте,когажанра.

МилицаМиленковић,књи
жевница и књижевна крити
чаркапишеупоговорудасе
овом књигом Жељка Аврић
нашланависиниделаГорда
неТодоровићкаосавремена
песникињакојапишеотема
маважнимкакозамодерне
читаоце,такоизаонекојима
јенационалникодексупое
зијиважан.Тоантологијским
својимпесмамаистиховима
доказујезбирка„Несан“.

Жељ ка Аврић
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ПЕРА КРСТИЋ ИЗ ЛАЋАР КА 40 ГОДИ НА ПРО ИЗ ВО ДИ ЖИВИ НУ ЗА ДАЉИ ТОВ

Пили ћи, гушчи ћи, пачи ћи,
а тек ћури ћи ...

Производња пилића, пачића или
гушчићазадаљитовможедабуде
веома уносан посао тврди Пера

КрстићизЛаћарка.То јепосаокојимсе
бавивишеод40 година,аупоследњих
неколикоуасортиманједодаоићурићеи
моркекојесевеомадобропродају.Купце
налазинавашарима,аимаисталнекоји
долазенакућнуадресу.Скоро25година
производиојераснуживину,апоследњих
20самодомаћу.Кажесадајелакше,ова
производњајемањезахтевна.

–Лакше је саданегораније.Мање је
посла,апродајанијелоша.Кадапрода
јешраснуживину,поредтогаштоимаш
више обавеза имаш и више одговорно
сти,  да све буде како треба. Код ових
домаћихсортијемноголакше,кажеПера
Крстић.
Цене су ниже него код раснеживине,

али су стандардне не мењају се често
додаје Крстић и каже да он последњих
десетгодинанијепромениониједну.
–Овдесуценестандардне.Немапро

менавећ10година.Пачићикоштају200
динара,гушчићи400,морчићи280,ћури
ћи 300, а пилићи 60 динара за комад,
кажеКрстић.
За тржиште не брине. Каже квалитет

живинекојупродајеједобропознаткуп
цима, тако да се они сваке године вра
ћају код њега. Ипак најбоља продаја је
навашару, гдекажеувекпродасвешто
донесе.Штетаје,додајеПера,штосезо
натрајесамотримесецаугодини.

З. Мар ко ви но вић

Пера Крстић Пили ћи за даљи тов

ВОЗИ ТЕ БЕЗ БЕД НО, САЧУ ВАЈ ТЕ И СЕБЕ И ДРУ ГЕ

Без мобил ног теле фона за вола ном
Војвођанисуокарактери

саникаоједниоднајло
шијих возача у нашој

земљи. Активности саобра
ћајне полиције приоритетно
су усмерене на откривање
санкционисање прекршаја
којеправевозачи,којисунај
чешћи узроци саобраћајних
незгода, а посебно оних у
којима има повређених и
погинулих особа. У првој
половиниовегодиненапод
ручју Полицијске управе у
СремскојМитровицијеоткри
веночак20.108саобраћајних
прекршаја, што је за готово
45 одсто више него у истом
периоду прошле године,
подаци су митровачке поли
ције.
Санкционисано је 4.374

прекршаја прекорачења
дозвољене брзине, затим
1.675 прекршаја вожње под
утицајем алкохола, 5.697

прекршаја не везивања
сигурносног појаса, као и
1.297 прекршаја употребе
мобилног телефона у току
вожње. Где грешимо и
зашто?
Изполицијепоновосавету

јудасепоштујусаобраћајни

прописи, какосенебиугро
зила сопствена сигурност,
каоиосталихучесникаусао
браћају. У ауто  школи у
Сремској Митровици питали
смо како настају незгоде и
како употреба мобилног
телефонаутиченегативнона

возачеиосталеучеснике.
–Употребамобилногможе

изазватинезгоду,а све то је
повезано са дистракцијом,
односнопоремећајемпажње.
Разговор, читање порука,
одговарање на поруку и
слично, преусмеравају
пажњу са вожње. Осим што
возачи онда реагују спорије,
незапажајудетаље...Такође
суимрукезаузетекуцкањем
по телефону, објашњава
инструктор вожње, Брани
славСтефановић.
Разговарајућисавозачима

и другим учесницима у сао
браћају, сазнали смо да и
они деле мишљење да су
прекршајипосталиучестали
ји.Исамиихчине,признају.
Иако су активности саобра
ћајнеполицијередовне, гра
ђани и даље често ризикују
својубезбедност.

А. Плав шић

Инструк тор вожње Бра ни слав Сте фа но вић
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УЧЕ СНИ ЦИ ДУНАВ СКЕ РЕГА ТЕ БОРА ВИ ЛИ У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ

Ста ни ца на путу до Црног мора
Стари Сланкамен био је један

од 12 места у нашој земљи у
којем су учесници 66. Међу

народне дунавске регате направили
мали предах у уторак, 03. августа.
Дунавска регата је најстарија, најду
жаинајвећа,међународна,спортско
рекреативнатуристичкакану,кајаки
веслачкарегатанасветукојакрећеиз
немачкогградаИнголштатитраје75
дана.Око40 кајакаша кренуло је на
путдугпреко2.500километара,акам
поваћеукупноу61.местудужДунава
у осам земаља. Организатори исти
чудаовегодиненарегатиучествује
мањибројљудизбогмеразаштитеод
вирусакоронаиизтогразлога,кајака
шисуовегодинеборавилиуМарини
крајбањеуСтаромСланкамену,ане
удвориштуСпецијалнеболнице,као
штојетобиослучајсвихпретходних
година.Осимизнаше,уСтаромСлан
каменуборавилојеи14странацаиз
Бугарске,Енглеске,Немачке,Аустри
је,Словачке,МађарскеисаАљаске.
– Регата до Црног мора стиже 7.

септембраитовеомамалибројуче
сника,изпознатихразлогауследпан

демије ковида 19, објаснио је Дејан
Јовановић, из Кајакашког савеза
Србије.
Милан Богојевић, директор Тури

стичке организације општине Инђија
јерекаодасетежидасвакокодође
уИнђијубудеугошћеннаприкладан
начин и да из ове општине оде са
позитивнимутисцима.
–Безобзиранаглобалнуситуаци

ју,иовегодинесмоприпремилиаде

кватнепоклонезаучеснике,рекао је
Богојевић.
После 588 километара и 18 дана

кајакаши ће 14. августа напустити
Србију, упловити уБугарскуинаста
витипуткаЦрномморугдестижу7.
септембра. Организатор ТИД рега
те кроз Србију је Одбор за туризам
Кајакашког савеза Србије уз помоћ
домаћина Туристичких организација,
општинаиградовакрозкојепролазе.

Уче сни ци Дунав ске рега те до Црног мора сти жу 7. сеп тем бра

СТА РА ПАЗО ВА

Вак ци ни снао пре ко 
40 одсто гра ђа на
У Дому здравља „Др Ј. Ј. Змај“ у Старој

Пазовиутокувикенданијебилоновихслуча
јевазарезевирусомкорона.Наимеусуботује
тестирано38пацијената,исвисубилинега
тивни, а у недељу није било тестирања.Ако
упоредимо претходну недељу, од понедељка
2.августадопетка6.августа,билоје11пози
тивних на коронавирус, према резултатима
брзих антигенских тестова у Дому здравља.
На основу прешлонедељне ситуације,  на
дневномнивоусеуковидамбуланту,којаради
упреподневнојсмени,јавиод30до40грађа
на.Брзиантигенскитестсеумногимслучаје
вимарадиизбогхоспитализације,првенстве
но оболелих од малигних болести. Дневно
буде на пункту за имунизацију у Превентив
номцентру до40пацијената.Навакцинусе
чекапардананаконпријаве.Могудасевак
цинишуиграђаникојисенисупријавилипре
ко е –управе, а доступно је цепивоФајзер и
Синофарм.  Још увек се вакцинишу грађани
рођени80ихи90ихгодина,незнатанјеброј
тинејџераимлађих. Досада јеустаропазо
вачкој општини првом дозом вакцине против
коронавируса обухваћено преко 40 посто
пунолетнихграђана,аобедозејепримилооко
40 одсто пунолетног становништва. Лекари
апелују на поштовање превентивних мера,
што подразумева пре свега ношење маске у
затвореномпростору,алисаветујуиимуниза
цију.

З. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

25 осно ва ца
на Вршач ком бре гу

Захваљујући средствима које је
обезбедила Покрајинска Влада
прекоЦрвеногкрстаВојводине,на
превентивниодмориопоравакпут
одмаралишта Црвеног крста на
Вршачком брегу кренуло јe 25
митровачких ученика петих и
шестихразреда.Онићезаједноса
јоштридесетпетвршњакаизШида
иПанчева,у терминуод9.до15.
августа боравити у одмаралишту
ЦрвеногкрстаВршацнаВршачком
брегу под надзором васпитача
стручног сарадникаЦрвеног крста
али и младих волонтера , који ће
импредставитииприближитидео
програма и активности које се у
Црвеномкрстуреализујузамладе.

Програмрадалетњешколепри
лагођен је узрасту и интересова
њимадеце,иреализоваћесекроз
следећесегменте:радионицапре
венције трговине људима, промо
ције хуманих вредности, радиони
цадифузијеиздравственопревен
тивнеакивности, каоирадионица
првепомоћи.
Организује се и програм додат

них радионица из области ликов
ног,музичкогидрамскогстварала
штва, каоиразне спортскеактив
ности. Укључен је и вечерњи
забавни програм едукативног
карактераукомедецаучествујуи
имају прилику да прикажу своје
вештинеиталенте.
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ВУКА ШИН ГОВЕ ДА РИ ЦА, СЛИ КАР

Умет ност је
пре но ше ње дожи вља ја

Кад завр шим сли ку 
задо во љан сам, али 

она није сама по 
себи сушти на или 

циљ. Кад насли кам 
јед ну, идем даље 

теже ћи да насли кам 
дру гу, нај бит ни је је 

кроз сва ку сли ку 
изра зи ти емо ци ју. Не 

може мо насли ка ти 
савр шен ство, али 

има мо тен ден ци ју да 
напре ду је мо, да му 

се што више при бли
жи мо. Тако дожи

вља вам потре бу да 
пре стиг не мо ста ре 
мај сто ре, јер умет

ност не може да 
стаг ни ра, каже 

митро вач ки сли кар 
Вука шин Гове да ри ца

Разговор са митровачким слика
ром,  у његовом атељеу, једном
од два на Житном тргу почиње

без уобичајеног увода и постављања
питања.Спонтано,алидиректно,теме
се намећу саме по себи, неке нове.
Сликар Вукашин Говедарица износи
своје ставове и без околишања, као
бујица пролећних киша, руши бране,
већ устаљених мишљења и стереоти
па.  Уметност види као борбу против
униформностиинијемуважнодабуде
препознатљив, ако тиме губи слободу
израза.Тимнеочекиваније,јерјеречо
младом уметнику, на почетку своје
каријере.

М НОВИ НЕ: Ваше сли ке одли ку је 
стил ска разно вр сност. Да ли сте у 
про це су тра га ња за сво јим сти лом?

ВУКА ШИН ГОВЕ ДА РИ ЦА:Неподр
жавам ни један маниризам и једноо
бразностусликарству.Билокојаврста
шаблона ради препознатљивости и
популарности кочница су за креатив
ност.Уметностпосматрамкаобавље
ње нечим што ме неће спутавати у
креативномраду, јерсвакивидумет
ностипосматрамкаовисокоинтелек
туалнирад.Самоетимолошкозначе
њеречиуметностнатоуказује, јерје
чинеречиуметииум,аумјеуспрези
саинтелектуалнимидуховним.

Међу митро вач ким сли ка ри ма 
дуго није било оних који ликов но 
беле же урба не пеј за же гра да, после 
сли ка ра Бра не Јоле ра, нај ве ћег 
ликов ног хро ни ча ра гра да. Ваше 
сли ке са при зо ри ма митро вач ких 

ули ца, амби јен тал них цели на град
ског језгра, веду та крај Саве, инте
ре сант не су, не само ликов но, него 
и кул ту ро ло шки.
 Као што сам већ рекао није ми

амбиција да нешто настављам или
нечемуприпадам.Нијемибилотона
уму кадсамсликаопризореизнепо
средног окружења, који су настали
спонтано,каостваринспирације.Оно
што је инспиративнo, такође је и оно
штоизазиваемоцију уживањаприли
ком рада, зато што је то креативна
активност.Нијенеопходнодамепре
познају,већдаљудиматошторадим
буделепоиинспиративно,чакнеувек
нилепо,алисвакакоподстицајно.Нај
чешће,спутавањеилиделовањепре
ма унапред утврђеним правилима и
шаблонима произилази из комерци

СЛИ КАР СТВО НИЈЕ УГРО ЖЕ НО: Вука шин Гове да ри ца

M NOVINE :
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јалних разлога. Тачно је да сви ми
понекад правимо компромисе, да би
задовољилиматеријалнустрануживо
та, ипак тежимдашто вишеостанем
верансеби.

Сма тра те да умет ник мора да буде 
све стра но обра зо ван, да би могао 
да пре не се иде ју и емо ци ју. 
Ниједануметникнијеуметниксамо

у једнојобласти.Каоширокаличност,
није оивичена само једном делатно
шћу,већга,најчешћезанимаиприме
њенауметност,вајарство,музика,књи
жевност, илустрација и многе друге
области.Све је то неопходно како би
уметникбиопотпунстваралац,какоби
дошлодонекогзрењаикључањасен
зибилитетаиизливалирскогдуха,који
чинеуметникаонимштојесте.Дабих
насликаомонахаилимонахињу,морам
да доживим, бар део тог духовног
амбијентањиховихживотаиверовања
ида топренесемнаплатно.Без тога
тоготоводанебибиломогуће,одно
сносводилобисенаобичнуилустра
цију.Свештоједуховнобитишетихо,
ни један духовни аспект нечега није
гламурозанибучанитајфиниаспект
духовноститребанасликати.Збогтога
јенеопходнодауметникдоживиразли
читаискуства,честоикрозлитературу
илидругемедије.Нијеслучајноштосе
уРусијисликарствоназиваискуство.

Шта зна чи бити умет ник, да ли он 
нужно мора да посе ду је изгра ђен 
стил или тра га за изгра ђе но шћу?
Ни једнонидруго, јеркадуметник

оствариодређенистилонсебеограни
чава за даља истраживања, улази у
шаблон. Бити уметник је емитовање
духовног сензибилитета и вештина
накупљених кроз  животно искуство.
Због тога је слобода израза толико
важна за сваког ко жели да се бави
уметношћуиимааспирацијукатој,по
мени више  духовној делатности. Ако
трагамо за изграђеношћу трагамо за
циљем, а уметност немациља, нигде
сенезавршава,негосесталнодеша
ва. Кад завршим слику задовољан
сам,алионанијесамапосебисушти
наилициљ.Каднасликамједну,идем
даље тежећи да насликам другу, нај
битније је кроз сваку слику изразити
емоцију. Не можемо насликати савр
шенство, али имамо тенденцију да
напредујемо,даму сештовишепри
ближимо. Тако доживљавам потребу
да престигнемо старе мајсторе, јер
уметностнеможедастагнира.Уживам
упроцесуградњесликеикаднесли
кам припремам се за сликање, пре
свегавизуализујем,замишљамкакоби
требала слика да изгледа, а процес
сликањајевезанизанашаискустваи
расположења.

Један сте од про та го ни ста сли кар
ских оства ре ња са изло жбе „Сир ми
ум кроз веко ве“, која је недав но 
отво ре на у пот кро вљу Гале ри је 
„Лазар Воза ре вић“.

 Слике на даскама старим више
стотина, паи хиљада година једно је
важно искуство, али ипак морам да
признамдаминијенеопходанматери
јал за стварање, стварам са истим
жаромнасвакојврстиподлогенеови
сно од њене старине. Али приметио
сам да људи имају велики респект
премамиленијумској старостидрвета
накомесусликеизведене.Цеоподу
хватРК„Жутафока“,укључујевелики
број чланова и пријатеља и  нисам
једини који је осликавао стародревно
дрвоизСаве,тојеједанпројекаткоји
укључује јако пуно стваралаца, енту
зијаста у потреби проналажења нове
намененечегаштојеприродаконзер
вираланасвомдну.

Одлу ка да поста не те сли кар,  свој 
корен има у иску стви ма из детињ
ства. 
Срединаукојојсамодрастаоимала

јевеликиутицајнамојеформирање.У
момокружењубилојемногољудикоји
сусебавилинекомврстомуметности.
Првавизуелнаискуства доживео сам
изкњигаитопренегоштосамнаучио
да читам. Додир са тим светом дожи
веосамкаододирсанечимфантастич
ним.Такође,отацјеаматерскисликао,
што је заменебиловеомаподстицај
но.Подутицајемсвегатогапочеосам
дасликам,азатимстицајемоколности
уписао Академију класичног сликар
ства.Ипаксматрамдасесликарпоста
јеповокацији,понечемуштојеуњему
дубокоутиснутоуњеговДНК.Наравно
дашколовањенаакадемији умногоме
изоштрава способност за ову врсту
делатности,ипакнијепресудно.Свако
однаспоседујеспособностдаизабере
какоћесеразвијати.

Живи мо у ери диги тал них меди ја, 
јесу ли они прет ња за опста нак сли
кар ства? 
Изсвогугламогудакажемдадиги

талнимедијименисамопомажуида
неделујупретећенасудбинусликар
ства. Све што поседује квалитет не
може да пропадне, постаје трајна
вредност. Тако дигитални медији
постајуновооткривенавредност,само
сеусавршавајуалатикојисууслужби
креативности.Сликарствонијеуколи
зији са другим медијима, они једно
ставноегзистирајупаралелно.Несма
трамда јесликарствоугрожено,то је
једна професија пуна достојанства,
којане губисвојдигнитетипоштова
њениданас.Невидимкризузаумет
ност,онајеувекнанекомнивоу,стре
ми напред, није назадовала. Кроз
историју знамо да се увек тежило
нечемнапреднијем, да себудебољи
одпретходника,аразвојподразумева
нешто што се креира, и гради, а не
деструкцију. Бит је увек иста, али је
манифестацијадругачија.Уметност је
неуништива,безобзирау комоблику
се јавља. Уметност је чудо, најзад
животјечудо.

Мари ја Вукај ло вић

Додир са све том књи
га дожи вео сам као 

додир са нечим фан та
стич ним. Тако ђе, отац 
је ама тер ски сли као, 
што је за мене било 
вео ма под сти цај но. 
Под ути ца јем све га 

тога почео сам да сли
кам, а затим сти ца јем 

окол но сти упи сао Ака
де ми ју кла сич ног сли
кар ства. Ипак сма трам 
да се сли кар поста је 

по вока ци ји, по нече му 
што је у њему дубо ко 

ути сну то у његов ДНК.  
Нарав но да шко ло ва

ње на ака де ми ји умно
го ме изо штра ва спо
соб ност за ову врсту 
делат но сти, ипак није 

пре суд но

Бити умет ник је еми то
ва ње духов ног сен зи
би ли те та и вешти на 

наку пље них кроз  
живот но иску ство. 

Због тога је сло бо да 
изра за толи ко важна 
за сва ког ко жели да 
се бави умет но шћу и 
има аспи ра ци ју ка тој, 
по мени више  духов

ној делат но сти
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ШТА СЕ ПРО ДА ЈЕ НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА МА У СРЕ МУ

Све дома ће добро иде
Широм Сре ма ових дана у мно гим мести ма штан до ви са руко тво ри на ма, везо ви ма, 

дома ћом раки јом, ква ли тет ним вином и пре све га уку сном хра ном

Пандемија са корона вирусом у
великој мери је утицала на она
пољопривредна газдинства која

себавепродајомзанатскихпроизвода
иодтогадодатнозарађују.Заразлику
одпрошле,овегодинеоживеласусва
дешавањанакојима јемогућекупити
производеиздомаћерадиности.Сада
поново многи имају шансу да својим
производимаобрадујупотрошачекоји
купујудомаћеитобашнаместимакао
штосуразнеманифестације,етносај
мови и слично. Широм Срема ових
дана у многим местимаштандови са
рукотворинама, везовима, домаћом
ракијом,квалитетнимвиномипресве
гаукусномхраном.
– Наше газдинство бави се произ

водњомсухомеснатихпроизвода.Пре
три године кренули смои са пласма
ном на тржиште, имогу вам рећи да
сам задовољна. Производи се добро
продају на свимманифестацијамана
које одем. Највише се подаје наш
кулен,адоброидуисланинаичвар
ци,кажеИванаРакићизБачинаца.
Оноштосеобавезноможекупитина

било којој манифестацији су мед и
пчелињи производи. Штандови са
медом су неизбежни, јер је добро
познато да мед треба користити као
храну,панечудичињеницадасевео
мадобропродаје.ТопотврђујеиЈан
ШљукаизБачкогПетровцакојијепро
давао мед и пчелиње производе.
Понудио је багремов, сунцокретов,
липов и ливадски мед, али и мед од
уљанерепицекојиимабелубоју.
Оноштоседобропродајесусвака

ко колачи. Када посетите било коју
манифестацију привуку вас изгледом
имирисом,аукусговорисамзасебе.
Сваки је направљенсапунољубави,
баш као што каже Гордана Лучић из
Активажена„Сурчин“.
–Свакиколачјенаправљенсапуно

љубави.Нашактивкаоиосталинајче
шће продаје старинске колаче, као
штосубресквице,ванилицеилишапи
це.Наравнотусуинеизоставникола
чи на курзовини, како ихми уСрему
зовемо,акадајевремесвињокољаи
салчићи. И све се то добро продаје,
недостаје нам тај старински шмек
колача каданијебиоовихданашњих
шпеција,додајеГорданаЛучић.
ИуУдржењу„Сремица“изПећина

ца негују дух прошлих времена и од
заборавачувају свеоноштоподсећа
настаравремена.Њиховшифоњерје
пунстаринскихручнихрадованаосно
ву којих оне данас везу своје ручне
радове продају у једној новосадској
антикварници. Добра прилика да
нешто зараде каже њихова председ
ница Мара Миловановић. Јованка
Лазић је једнаодонихчланицапећи
начких „Сремица“,којаволидаправи
старинскесремачкеколачеИстичеда
свешто направе успеју и да продају.
Ипак као најтраженији колач издваја
бресквице,аодмахизањихиванили

це и то направљене по старинском
рецептусамоодјаја,масти,брашнаи
пекмезаодкајсијаилишљива.Мирја
наХемунизИнђије,добропознатане
самоСремцима.Одпроизводаиздваја
„Скочка“, мешавину меда, ораха,
лешника и других ђаконија. који је
кажевеоматражен.ПоредтогаМирја
напродајемедовачу,кајсијевачу,раки
јуодбрескве,крушке,шљивеиорахо
вачу. Каже од њених ракија не боли
глава. А ових дана глава не боли ни
купце, али ни произвођаче који су
једва дочекали да изложе оно што
имају.Судећипопродаји,свиманамје
недостајалоиманифестација,сајмова
идружења,аизнадсвегаквалитетнеи
укуснехране.
Календар манифестација, базара и

сајмовауСремујеиунаредномпери
одувеомабогат, јерскоросвакосело
има неку своју светковину која је
посвећена парадајзу, паприци, лубе
ници,куленуилинекомдругомтради
ционалномсремскомпроизводу.

З. Мар ко ви но вић

Нај ва жни је је да је уку сно

Мир ја на Хемун
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УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА НЕГУ ЈУ СТА РИН СКИ НАЧИН МЕШЕ ЊА ХЛЕ БА

Нај бо љи је хлеб из фуру не, 
а гужва ри це оба шка ...

Жене су неде љом меси ле тесто и пекле хлеб у фуру ни поне дељ ком. Хле ба је било 
за целу неде љу, јер су сви уку ћа ни по цео дан били на њиви, а ми као деца кад дође
мо из шко ле узме мо пар че хле ба и масти и то је био наш колач, при ча Вери ца Видиц
ки пред сед ни ца Удру же ња жена „Весе ли ца“ 

Уданашње време кадасунамдоступнеразне
врсте хлеба лепо је

подсетитисенанекадашња
временакадасехлебмесио
усвакојкућиитозанеколи
кодана.Пекаосеуфуруна
ма, имао је тежину и до
четири килограма, у зави
сности од броја чланова
домаћинства и могао је да
се користи и недељу дана.
Данас овакве векне хлеба
можемо да видимо тек у
некој сеоској пекари, а тра
дицију мешења домаћег
хлебаизфурунечувајучла
ницеУдружењажена„Весе

лице“ из Деча, које имају у
плану да организују „Пека
ријаду“усвомместу.
За чланице овог удруже

њаје,поредправљењаста
ринскихколача,правозадо
вољство и печење хлеба у
фуруни и то баш онако као
ште се некада радило у
сељачким кућама. Хлеб је
могао да се користи и по
недељудана,атежинавек
нејезависилаодбројачла
новадомаћинства.
–Векнакојунајчешћепра

вимоимачетирикилограма.
Испеченајеудомаћојфуру
нисапатосом,башкаошто

су некада наше баке ради
ле.Онесунедељомзамеси
ле тесто и пекле у фуруни
понедељком.Хлеба јебило
за целу недељу јер су сви
укућанипоцеоданбилина
њиви, а ми као деца кад
дођемо из школе узмемо
парчехлебаимастиито је
бионашколач,причаВери
ца Видицки председница
Удружењажена„Веселица“.
Што се домаћег хлеба

тичеданассеможепронаћи
у понеким сеоским пекара
ма, где се фуруне и даље
ложе, а пекари хлеб месе
ручно. Нажалост таквих

пекарајесвемање,алијед
натакваидаљерадиуСте
јановцимаиимасвоједуго
годишње муштерије, које
нису поклоници садашњих
модерних врста хлеба које
су доступне како у пекара
ма,такоиусамопослугама.
Поред домаћег хлеба, на

трпезама широм Срема
некадасунеизбежнебилеи
гужварице, које се веома
лако припремају. И сада их
припремајуженеизбројних
удружења. Неке су мало
модернизовалепасеуњих
додају сири јаја, аженеиз
Јакова то раде као некада.
Кажу, подмеси се квасац и
додахлебнобрашно.Напра
ве се мале облице које се
развлаче ручно и пеку на
уљуимасти.Могусепосо
лити или пошећерити, кажу
уУдружењуженаизЈакова.
ПоредженаизЈаковаинека
друга удружења из Срема
поред старинских колача
које излажу на бројним
манифестацијама обавезно
правеигужварицеикажуда
свирадоволедаихпробају
и да се више траже слане,
које могу да се једу и са
шунком,сланиномиликуле
ном. З. М.



30 11. AVGUST 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

Удружење „Златно руно Сирми
ума“ постоји од 2018. године и
чинегаоко10жена,којеизрађу

јуразличитепредметеи топосебном
и заборављеном техником– пустова
њем вуне. Како каже, координаторка
удружењаДајанаСавићевић,наидеју
даоснујеудружењекојећечуватитра
дицијуикултурнонаслеђеодзабора
ва,дошлајесасвимспонтано,изчисте
радозналости.
–Претри године јеуГрадској кући

Етно – мрежа одржала семинар на
ком је представљена израда предме
тапустовањемвунеитоме јевеома
заинтересовало.Убрзонаконтога,са
неколико жена, које су похађале тај
семинар, основала сам удружење.
За ове три године, колико постоји
мо,могудазакључимдасесвевише
женаинтересујезаовајзанат,кажена
почеткуразговораДајана.
Женеуовомудружењуправеукра

снеиупотребнепредметесамотиви
маСирмијума иСремскеМитровице,
почемујеипосталопрепознатљиво.
– Правимо привеске за кључеве,

подметаче,великеималелопте,зепе,
папуче,ешарпе.Најчешћесмоправи
ли предмете са мотивом Соломоно
вог чвора, који је пронађен уЦарској
палати на мозаицима. Постоје две

врсте пустовања вуне: суво и мокро.
Замокропустовањесекористиводаи
сапун,доксесуворадисамосаигли
цом.Дабисенаправиоједанпредмет
од пустоване вуне, потребно је мно
го рада и труда.На пример, за једну

лопту је потребно осам сати. Ако се
радимокримпустовњем,вунасеваља
водом и сапуном, и затим се рукама
правиобликсведоксенедобијечвр
стина. Када се осуши, специјалним
иглицамасебоцкаиспреденомвуном

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЗЛАТ НО РУНО СИР МИ У МА“

Од кре а тив но сти до зара де

Када је удру же ње осно ва но, била сам пома ло скеп тич на да ће жене бити заин те
ре со ва не, јер је ипак реч о ста ром забо ра вље ном зана ту – пусто ва њу вуне. Међу
тим, из годи не у годи ну при мет но je све веће инте ре со ва ње, нај ви ше због обу ка, 
након којих жене могу да пра ве пред ме те од пусто ва не вуне и поч ну да зара ђу ју, каже 
кoородинаторка удру же ња Даја на Сави ће вић

Чла ни це удру же ња на јед ној од мани фе ста ци ја

Са ради о ни це за децу у окви ру „Лета на Сави“
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у боји, а могу се додати различити
мотиви,објашњаваДајана.
Иако на предметима преовлађу

јубелаисивабоја,свакиодњихима
своју живост и говори своју посебну
причу. Како каже Дајана, у томе је и
чарручнограда.
–Уосновиручноградајеаутентич

ност.Јер,иакосе,напримернаправе
дветорбеистевеличинеикористесе
истебоје,онесуипакразличите.Сва
ки предмет је посебан, јер је у њега
уложеномногорада,трудаиљубави,
истичеДајана.
Удружење организује велики број

радионицакакобисештовишељуди
упознало са овим старим занатом.
Наша саговорница истиче радионице
задецу.
– Одржали смо радионицу за децу

у Основној школи „Јован Поповић“ и
недавноуоквируманифестације„Лето
наСави“.Децасубашбилазаинтере
сованаиодушевљена,штомијебаш
драго,наводиДајана.
У сарадњи са локалном самоупра

вом,Удружење„ЗлатноруноСирмиу
ма“ јеорганизоваловећдва семнара
на којима су жене прошле обуку за
пустовањевуне.
– Први семинар смо организовали

пре три године и тада је било прија
вљенооко15жена,одкојихје10успе
шнозавршилообукуидобилосерти
фикате.Радионицесутрајалечетири
недеље,анакоришћењесмодобили
просторије Месне заједнице „Сава“.
Међу тимженама, полазницаОлгица
Савићјеишладаљенаобукеионаје
саданашаедукаторка.Прошлегодине
смоистоорганизовалирадионице,где
јеоко10женазавршилообуку.Касније
сууПалатиСрбиједодељениисерти
фикати,кажеДајана.
Она додаје да пустовање вуне на

екиначинполакодобијаобликмањег

женскогпредузетништва,јерсвежене
којесупрошлеобуке,могусвојезнање
даискористеидазарађују.
Искрено,кадајеудружењеоснова

но,биласампомалоскептичнадаће
женебитизаинтересоване,јерјеипак
реч о старом заборављеном занату.
Међутим, из године у годину примет
нојесвевећеинтересовање,највише
због обука, након којих жене могу да
праве предмете од пустоване вуне и
почнудазарађују,кажеДајана.
Онда додаје да је у разговору са

представницима локалне самоуправе
договорено да се производи удруже
њаоткупљују запотребепротоколар
нихпоклона.
Такође,уплануједакадасеофор

миТуристичкиинфо–центар,добије
мо једанизложбенипростор.Мислим
даћетадаинтересовањезапустова
њебитијошвеће,јерћељудиконкрет
номоћидавиденашрад.Засада,сви
нашипредметисемогувидетинаФеј
сбукстранициилинанекојодманифе
стацијаилисајмованакојимаредовно
учествујемо,кажеДајана.
 З. Попо вић

Даја на Сави ће вић

Све више жена заинтересовано 
за пустовање вуне

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Марко Балеше
вић и Александра Вијетак, Радослав
ВуковићиМирелаСтевовић

ДОБИ ЛИ СИНА:АлександарЂурић
иБојанаЂурићНоћај,ЖељкоДроб
њакиАлександраДробњакСремска
Митровица, Бранислав Кузминац и
ЈелисаветаКузминацЛаћарак,Срђан
СавићиМајаСавић Моровић,Миро
славФилиповићиСоњаФилиповић 
СремскаМитровица,ЖељкоБогдано
вић и Жана Богдановић – Кузмин
Бошко Чојчић и Ивана МакевићЧој
чићРума,Марко Воркапић и Данијела
Воркапић–СремскаМитровица,Алек
сандар Гавриловић и Бојана Секулић
ГавриловићЛаћарак,НемањаМилу
тиновић и Светлана Милутиновић 
Шашинци,Петар Јапунџа и Тамара
Јапунџа  Сремска Митровица Миро
славСтанивукиНиколинаСтанивук 
СремскаМитровица,БојанДодевскии
Данијела Додевски  Сремска Митро
вица, Благоје Грабић и Радиславка
ГрабићМанђелос,

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Саша Судар и
ЈеленаСударДобринци,ГоранПанић
иСањаПанић Шид,ДушанБлагоје
вићиБорјанаБлагојевићРума,Радо
слав Вучковић и Ивана Вучковић 
Кузмин,МилошДивнићи
Јована Дивнић  Шашинци, Никола

Урошевић и Валентина Урошевић 
Јарак, Слађан Пиљановић и Јована
ПиљановићПлатичево,ИгорГудовић
иМаријанаГудовић ДоњиТоварник,
Славко Степановић и Марица Степа
новићЛаћарак,ГоранЦикотаиТаја
наЦикотаРума,МилошКендришићи
МилицаКендришићСремскаМитро
вица, Синиша Мирковић и Наташа
МирковићСремскаМитровица,Борис
БићанићиЈеленаБићанићПлатиче
во

УМР ЛИ: Миодраг Ђокић рођ. 1941,
Горан Паликућа рођ.1968, Душан
Пешић рођ. 1940, Марија Вукојевић
рођ. 1936, Босиљка Бурић рођ.1950,
Мирослав Глигоревић 1963, Јосип
Шаламонрођ.1946,ДаницаСмољано
вићрођ1944,ДушанЋалићрођ.1953,
ЂорђеЧинку рођ.1945,ЖиванПејчић
Рођ. 1949, Миле Савић рођ.1969,
БосиљкаМасларићрођ.1942,Мирјана
Пешић рођ.1954, Мирослав Обрадов
рођ.1949,МаријаЈаношевићрођ.1941,
Драго Џамбић рођ.1943, Станко
Мишчевић рођ.1958, Јованка Мирић
рођ.1944, Милица Пилиповић
рођ.1935, Божидар Спасојевић
рођ.1940, Златко Рогуља рођ. 1954,
Петра Антић рођ. 1950, Вера Тумбас
рођ. 1929, Милутин Митровић рођ.
1936,ТањаСкопљакрођ.1976,Марта
Бурсаћрођ.1937.

УМР ЛИ: МилованМотика,рођ.1933.
год.ЉубинкаМандић,рођ.1934. год.
ДаницаМозер,рођ.1939.год.Даница
Крајчиновић, рођ. 1937. год. Душан
Павић,рођ.1942.год.ЉубомирДупор,
рођ. 1955. год. Станислав Петковић,
рођ.1947.год.ВладимирМервар,рођ.
1953.год.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA
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Кућа поро ди це
Ристер Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

У тре ћем настав ку тек сто ва веза них за исто ри ју Руме и поро ди це чији су чла но ви 
зна чај но ути ца ли на то у ком ће прав цу да се одви ја раз вој гра да, пише мо о бога тој 
поро ди ци Ристер. Њихо ва поро дич на исто ри ја је тесно испре пле те на, као и оних 
прет ход них, у јед ном вре мен ском пери о ду, са исто ри јом гра да. Све док њихо вог 
живо та је и кућа, у самом цен тру Руме, тач но насу прот куће поро ди це Кри то вац. 
Аутор ка и овог зани мљи вог и инфор ма тив ног тек ста је Алек сан дра Ћирић, кустос 
исто ри чар

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (3)

НауглуулицаГлавнеиОрловиће
ве, у најужем центру Руме, на
броју137.сеналазилакућапоро

дице Ристер. Ова кућа је прво била у
власништву немачке породице Руп. У
документимасеЈоханУрлихРуппоми
њекаопрвипиваруРуми.Године1791.
се помиње пиварска воденица  млин
наКудошууњеговомвласништву.Обе
породице,РупиРистер,суседосели
леуРумукаонемачкиколонистикра
јем18.века.
Убрајајусеуугледнеибогатерумске

породице.КаоипородицаРупипоро
дицаРистер јебила занатлијскапоро
дица,билисупивари,узималисукрчме
ипустареузакуп.Временомпочињуда
себавеитрговином.Оведвепородице
су биле родбински повезане. Карло
Ристерсеожениоједномоддевојакаиз
породицеРуп,такојеовакућауцентру
Руме,дошлаупоседпородицеРистер.

Поредкуће,женидбомсунаследилии
Рупове пиваре и тако проширили свој
иметак.
На кући су подигли још један спрат,

такодаовазградапостајенајвећагра
ђанскакућауцентруРуме.Уприземљу
јебиопословни,анаспратустамбени
простор.Упериодуизмеђудвасветска
ратанапрвомспратукућесусеналази
ле просторије Немачке банке. После
Другогсветскогратакућајенационали
зована, преуређена је као стамбена
зграда,докјеприземљекућезадржало
првобитнунаменусатрговинскимрад
њама.
УисторијиРуме,одчлановапороди

цеРистернајпознатијиинајистакнутији
субилиКарлиФердинандРистер.Карл
Ристер је активно учествовао Револу
цији1848./49.КаоињеговотацКарло,
Фердинанд је, такође, имао  значајну
улогууполитичомживотуРуме.Биоје

Кућа поро ди це Ристер

Фер ди нанд Ристер
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чланНароднестранке–владинестран
ке чији су противници били кандидати
Хрватско српскекоалиције.Заградо
начелника Руме је први пут изабран
1904. године. Лист „Немачке народне
новине“ је тада писао да је свих 24
заступникагласалозаизборФердинан
даРистера.
Увремекадајеонбиоградоначелник

рађена је регулација путева, канала и
потока,аобављенјеипописстановни
ка.Такође,исплаћенајератазаасфал
тирање улица. Ристеру је неповерење
изгласаночетиригодинекасније,1908.
године. Неповерење је изгласано по
предлогуЈованаЂуричића.Ђуричићга
јеоптуживаода јенеоправданопреко
рачио неке ставке општинског буџета,
каоидајемногепословеизводиобез
одобрењазаступства.Ипак,Фердинанд
Ристер јеподругипутизабранза гра
доначелника 25. априла 1910. године.
Овомизборусепротивиоњеговпрви
комшијаЈованЂуричићБиорац,тврде
ћидаРистеркаогостионичарнеможе
дабудеградоначелник.Лист„Радикал“
је наводио сличне оптужбе против
Ристера.УложенјеприговордаРистер,
као крчмар,  не може по закону бити
градоначелник,тимпрештоупретход
номпериодувршењапословаградона
челниканијепоказаоникаквевандред
неспособности,пајеРума,помишље
њу његових политичких противника, у
товремебилапопутсела.
Фердинанд  Ристер је активно уче

ствовао и у друштвеномживоту Руме.
Биојеједанодоснивачаиприложника
Добровољног ватрогасног друштва у
Руми 1873. године. Био је секретар,
командантизаповедник.Биојеичлан
Пчеларске задруге, члан Школског
одборауКомисијизаоснивањеШегрт
ске школе 1887. године. Председник
немачког Мушког певачког друштва је
био 1902. године. Ристер је један од
оснивача Румске касине 1881. године,
каоједнеодпрвихсрпскихчитаоницау
Срему, те уредник немачких новина
„Немачкинароднилист“заСрем.

Фердинанд Ристер је преминуо од
срчаногудара18.августа1911.године.
Сахрањен је на католичком гробљу у
Руми,његовспоменикјесвечанооткри
вен1923.године,аналазисенасамом
улазу, сада на Градско гробље, из
Железничкеулице.
На самом споменику, на мермерној

плочи на немачком језику пише да је
ФердинандРистербиоградоначелники
скупштински заступник. На споменику
се годинаманалазиои овалнирељеф
сањеговимликом, који јеурадиотада
познативајарЂорђеЈовановић,акоји
је пре више од десет година скинут и
губимусесвакитраг.Но,његовипотом
ци су касније обновили  споменик и
поставилиновирељеф,готовоиденти
чаноригиналу.ЛикФердинандаРисте
ра јеурадиларумскавајаркаЉиљана
Војводић, а бронзани рељеф је излио
РумљанинДушанСтанковић,којисада
живиуАустралији.
Потомци породице Ристер данас

живеуЗагребуиНемачкој.

У вре ме када је Ристер 
био гра до на чел ник рађе на 
је регу ла ци ја путе ва, кана
ла и пото ка, а оба вљен је 
и попис ста нов ни ка. Тако

ђе, испла ће на је рата за 
асфал ти ра ње ули ца. 

Ристе ру је непо ве ре ње 
изгла са но чети ри годи не 

касни је, 1908. годи не. 
Непо ве ре ње је изгла са но 

по пред ло гу Јова на
Ђури чи ћа

Као и поро ди ца Руп и 
поро ди ца Ристер је била 
зана тлиј ска поро ди ца, 
били су пива ри, узи ма ли 
су крч ме и пуста ре у 
закуп. Вре ме ном почи њу 
да се баве и трго ви ном. 
Ове две поро ди це су биле 
род бин ски пове за не. Кар
ло Ристер се оже нио јед
ном од дево ја ка из поро
ди це Руп, тако је ова кућа 
у цен тру Руме, дошла у 
посед поро ди це Ристер. 
Поред куће, женид бом су 
насле ди ли и Рупо ве пива
ре и тако про ши ри ли свој 
име так

Фер ди нанд  Ристер је 
актив но уче ство вао и у 
дру штве ном живо ту Руме. 
Био је један од осни ва ча и 
при ло жни ка Добро вољ ног 
ватро га сног дру штва у 
Руми 1873. годи не. Био је 
секре тар, коман дант и  
запо вед ник. Био је и члан 
Пче лар ске задру ге, члан 
Школ ског одбо ра у Коми
си ји за осни ва ње Шегрт
ске шко ле 1887. годи не

Кућа поро ди це Ристер, сада шњи изглед

Спо ме ник Фер ди нан ду Ристе ру 
на Град ском гро бљу у Руми
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Председник општине
Пећинци Синиша
Ђокић посетио је 5.

августаучеснике12.Ликовне
колонијеКупиновоитомпри
ликомјеистакаодауметници
наспецифичанначинпроно
сегласоКупиновуиопштини
Пећинци по целој Србији,
алиииностранству.
– Они то чине кроз умет

ничкаделакојаовдествара
ју,алиикрозпричуолепоти
овогкраја,оњеговимкултур
ним и историјским вредно
стима, каоио гостољубиво
стимештана Купинова, изја
виојеЂокић.
Адасуутисцикојеуметни

ци носе са собом заиста
позитивни потврдила нам је
Валентина Илијевска, сли
каркаизСевернеМакедони
је, из Куманова, која је први
пут на Ликовној колонији у
Купинову.
– Одушевљена сам пре

свегадомаћинима,којисуми
заиста поклонили велику
пажњу. Окружење је фанта
стично.Изузетномиседопа
даЕтнокућаПутниккојаоди
ше и сеоским и староград
ским изгледом, а добар је и
одабир учесника Колоније.
Надам се да ћемо достојно
да узвратимо домаћинима
крознашерадове,рекланам
је Илијевска, која је већ у
више наврата боравила и
стварала уСрбијии која се,
како каже, у нашој земљи

вишеинеосећакаогошћа.
Богољуб Бастајић, пред

седникУдружењазакултурни
развој „Колонија Купиново“
које је организатор манифе
стације, каже да су се умет
ници врло брзо по доласку
опустилиидајеатмосферау
којојстварајупозитивна.
– Ове године су због пан

демијекоронавирусаизоста
ли неки уобичајени пропрат
ни садржаји, попут свечаног
отварања и затварања, али
мислимдатоуправоипого
дујенашимгостима,јермогу
дасеповукуидасеумируи
тишини посвете уметности,
изјавиојеБастајић.
Суорганизатор Колоније је

Туристичка организација
општинеПећинци, а учесни
ци манифестације бораве и
махом стварају своја дела у
ЕтнокућиПутникикомплек
сукојијеокружује.
–Оноштојезанасзначај

но,тоједаћесваовалепота
која нас окружује да буде
делом пренета и на платна
нашихсликара,адаћењихо
ви утисци бити пренети род
бини, пријатељима, познани
цима и колегама и на тај
начинћесеширитикругљуди
којичујулепествариоКупи
нову, Обедској бари и нашој
општини. Слике наших тури
стичких локалитета се поја
вљују на профилима наших

уметника на друштвеним
мрежама, а то је изузетна
препорука будућим посетио
цима,оценила једиректорка
пећиначке Туристичке орга
низацијеЉубицаБошковић.
Као и претходних година,

покровитељЛиковнеколони
је у Купинову је Општина
Пећинци. Ове године, од 3.
до7.августа,кадајеколони
ја званично завршила са
радом,сликарскаделаства
ралоје13уметникаизСрби
је и Северне Македоније,
инспирисани непролазном
лепотомКупиноваиОбедске
баре и богатим културно 
историјским наслеђем овог
краја.

УМЕТ НИ ЦИ ПРО НО СЕ ГЛАС О КУПИ НО ВУ И ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Одр жа на ликов на коло ни ја

Пред сед ник Општи не Пећин ци Сини ша Ђокић оби шао уче сни ке ликов не коло ни је у Купи но ву

НОВИ КАРЛОВЦИ

Уметник поклонио слике цркви
Бранко Орешчанин, сли

кар из Старе Пазове је
цркви у Новим Карлов

цима поклонио колекцију
својих слика.  У суботу, 7.
августа  управо због тога
црквууовомселу јепосетио
владика сремски, Господин
Василије,којијенаконсвеча
ног богослужења, освештао
простор нове сале паро
хијскогдомаиотвориоизлож
бу.
Тематски рађене слике

фрушкогорских манастира,
цркава у Срему и портрета
црквених поглавара, нала
зиће се трајно у сали паро
хијскогдомауНовимКарлов
цима, и  о представљају
крунудонацијеБранкаОреш
чанина, сликара из Старе
Пазове, али родом из овог
села.Онјегодинамајеучест

вовао у разним донацијама
кадсуупитањуСасе,закоје
је јако везан и сад је осећао
велику потребу да поклони
великуколекцијусвојихрадо
ва.

Међупоклоњенимсликама
су цртежи оловком, уље и
акварел на платну, технике
које су својствене овом
уметнику.Тачноје29слика,а
ускороћебитии30.јерОреш

чанин планира да уради
иконуСветогМарка,поштоје
тоњеговакрснаиславасела,
аналазићесеусамомхраму
Сретења Господњег у Новим
Карловцима. З. К.

Бранко Орешчанин
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ТК „ЗМАЈ“ РУМА УЧЕ СНИК ПРЕ КО ГРА НИЧ НОГ ПРО ЈЕК ТА У ОБЛА СТИ СПОР ТА

Веће шан се осо ба ма са инва ли ди те том
„Јачање перспектива запо

шљавања у сектору за спорт
особасапотешкоћама–СТЕ
Пин“ је назив  пројекта који
се финансира средствима
Европске уније у оквиру IPA
II програма прекограничне
сарадње Србија – Босна и
Херцеговина 2014  2020. уз
подршку Министарства за
европске интеграције репу
бличкеВладе иДирекције за
европске интеграције БиХ.
За реализацију пројекта је
опредељено141.347евра, а
Европскаунијагасуфинанси
рауизносуод120.145евра.
Овај пројекат спроводе

Олимпијски комитет и  Пара
олимпијски комитет БиХ,
Факултет спорта и физичког
васпитања Универзитета у
НовомСаду и Теквондо клуб
„Змај“Рума
Циљ пројекта је јачање

могућности запошљавања
младих кроз едукацију на
пољу професионалних услу
гаусекторузаспортособаса
потешкоћама. Овај сектор је
до сада неистражен, а проје
кат представља иновативни

приступуповећањузапошљи
востиупрекограничнојрегији,
којидосаданијенашаосвоје
местоудосадашњимнастав
ним плановима и програми
ма формалног образовања.
Поред пружања приступа
новим услугама и приликама
запошљавања, „СТЕПинби
требало да допринесе дру
штвенојинклузијиупрекогра
ничном подручју и побољша

прилике особама са инвали
дитетомдасебавеспортом.
Отварајућа конференција

јеодржанауСарајеву17.јула,
како би се циљна група про
јекта, али и шира јавност
упознала са активностима
пројектакојисереализуједо
18.августа2022.године.
Учесницима конференције

су представљене активности
„СТЕПинׅ“ пројекта, посебно

покретањеСТЕПинплатфор
ме, која ће пружати могућно
сти учешћа на онлајн едука
цијам.Овеедукацијећебити
тако креиране да повећају
потребе запошљавања у сек
торузаспортособасапосеб
ним потребама. Румски ТК
„Змај“ћеследећегодинебити
домаћин једногодпројектних
догађаја.

С. Џаку ла

Отва ра ју ћа кон фе рен ци ја у Сара је ву

АТЛЕ ТИ КА: Првен ство Срби је за мла ђе јуни о ре

Успе шан дан за Митров ча не
Усуботу и недељу, 7. и 8. августа

одржано је Првенство Србије за
млађејуниореуКраљеву.Атлетски

клуб „Сирмиум“ је освојио тримедаље,
једнузлатнуидвесребрне.Наступилоје
ипетчлановаАК„Срем“абилансјејед
на златна, једнабронзанамедаља,два
четвртаиједнодесетоместо.
АндрејЈоксимовићјеутрцина2000м

са препрекама једном самоувереном и
храбромтркомстигаодопобедерезул
татом 6:27,32. Без већих проблема је
издржаопрвидеотркесадостапроме
надабисенакон1000модвојиоисоло
завршницомпотврдиозлато.
ТеодораСамацјеводилавеликубор

бу у бацању копља (500г) и хицем у
последњојсеријиод39,54мобезбедила
себибронзанумедаљу у озбиљној кон
куренцији.СинишаДрљача јеубацању
копља (700г) био надомак медаље али
45,80м ипак није било довољно. Мила
Миљковићјетакођемораладасезадо
вољичетвртомпозицијомудисциплини
бацање кладива (3кг) које је добацила
додаљинеод37,76м.МиланаСимићје
ускокуудаљбиладесетасаскромних
5,18м.
ИзАК„Сирмиум“најуспешнијабилаје

ВањаМилановић, која јефантастичним
наступима освојила две медаље. Нај
пре је првог дана новимличнимрекор
домна100мод12.19сзасамостотинку
изгубилазлато,дабиунедељуудисци

плини 200м убедљиво тријумфовала
такођеновимличнимрекордомиизузет
нимрезултатомод24.95с.Вањајеовим
наступима изборила место у репрезен
тацијиСрбијезапредстојећеПрвенство
Балканакојесеодржаваследећегвикен
дауКраљеву.
АњаЧанчаревићнаконјеновимлич

ним рекордом у бацању кугле од 13.13
м постала вицешампионка Србије у
категорији млађих јуниорки, иако је још
увекпионирка.ВукМаринковићјезаузео
четвртоместоусвомдебијуна400мпре
поне,собзиромдајегодинуданамлађи
одконкурената,каоидамујепрватркау
овојдисциплини,наступјебиоуспешан.

Чал но ви АК „Сир ми ум“
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Сузе радо сни це
После годину дана патње са

короном и отказивања низа
спортских догађаја, ситуација

се полако враћа у нормалу широм
света. Одложене спортске манифе
стације,попутЕвропскогпрвенствау
фудбалу и Олимпијаде, коначно су
одржане ове године, а публика се
вратиланастадионеиспортскедво
ране.Чиниседадолазебољавреме
на,али,далијебаштако?
Живимо у кризним временима,

иакомногимиследа јепиздаријаса
пандемијом остала за нама. Људи
честозаборављајудакризанаступа
тек после неког немилог догађаја и
дајетоњеговадиректнапоследица.
Некадаседруштвенепромененајбо
ље и најјасније примете у спорту, а
једнастварвезаназаспортјеитека
коприметна–немаселовекаонека
да.Спортскиклубовииорганизације
суисцрпљенипандемијом.Отказана
субројнаспонзорства,аоновцукоји
јеизгубљенуследиграњапредпра
знимтрибинама, сувишно јеиполе
мисати. Сви су претрпели ударац –
однајмањихдонајвећихинајбогати
јих.Никонијеостаопоштеђен.
У таквим условима, створила се и

идејаофудбалскојСуперлигикојаје
моменталнонаишланаосудуспорт
ске јавности. Оно што је многима
промакло, јестечињеницадасунај
богатијиклубовинасветуприморани
да учине нешто драстично јер су у
банани. Дугови се гомилају а пара
нема.
Највећипроблемпосталесуплате

фудбалеракојесупоследњихгодина
посталебезобразновисоке.Унадје
бавању којекаквих Арапа, Руса и
кинескихтајкуна,дошлоседонепојм
љивихцифара,аклубовисусепона
шаликаодасутранепостоји.Икако
ви сада да саопштите неком врхун
скомиграчудаби,уследкризнеситу
ације,требалидамусмањитеплату,
идабиетоон,изсолидарностипре
маклубу,требаодаимаразумевања
ипристаненато?Тешкаприча.
Ту долазимо до вести године,

баремкадајефудбалупитању.Про
шленедељејефудбалскиклубБар
селонасаопштиодаЛеоМеси,њихо
вочедоилегендаклуба,вишенеће
бити део породице у којој је одра
стао.Дебитовао језасениорскитим
2004. године и од тада је почела
његоварапсодија удресуКаталона
ца.Освојиојесвештојемогао,оди
грао је 778 мечева, дао 672 гола и
асистирао305пута.Оњеговомфуд
балским квалитетима не треба ни
причати,свимајевећдавнопостало

јасно да је један од највећих. Овог
лета, истекао му је уговор и више
нећебитичланБарселоне.
Па шта се десило? Најпростије

речено, шпански клуб више нема
новцадагаплаћа.Итојенајтужније
уцелојовојпричи.Овегодине,шпан
ска „Лалига“ је донеланиз правила
којима регулише финансијски фер
плеј,аједнаодставкијеитодаклу
бовиимајуограниченбуџетзаплате
играча.Испоставилоседаби,чаки
кадабиМесипристаодаигразаџабе
(а пристао је наводно на смањење
платеод50одсто)Барсапрекорачи
ла свој буџет за 20 одсто. У таквим
условима,челнициБарселонесуста
вљени пред свршен чин – или да
одјебу пола тима, или да одјебу
Месија.Одлучилисусезаоводруго.
Наравно,тупостојиидругастрана

медаље. Меси је прошле године
желеоданапустиклубиодбиоједа
продужи уговор. Вероватно му није
билодоста пара,мало јемилијарда
колико је навукао играјући за Ката
лонце. Руководство клуба се веро
ватноводилологикомдаћегосподин
свакако запалити када му истекне
уговор, па су се окренули другим

играчимаипојачањима.
У „емотивном“ наступу на конфе

ренцијизаштампу,Месијекрозсузе
саопштиоданапуштаклубукојемје
стасаоистекаославу.Сузејебрисао
новчаницамависокогапоена,собзи
ромнатодајеекспреснопослетога
стиглавестдаћекаријерунаставити
уПариСенЖермену.Наравно,Ара
пиимају новац потребанда се ома
лениАргентинацопетнађеублаже
номстању.
Нико у овој причи није невин. По

најмањеАрапикојисеидаљефрља
јумилионимаикористерупеузакону
да би довукли најбоље играче. За
њихфинансијскиферплејнепостоји.
Меси ће, ако пређе у Париз, имати
леподруштвонатерену.Бићетујош
трофеја.Ипак, билоби лепо видети
дабаремједномутокукаријереова
фудбалска ведета буде у неугодној
позицији у којој мора да преузме
одговорностилидерствонатерену,а
недасеокружинајбољимиграчима
напланетипадаузиматрофеје.Али,
за то су били задужени неки други.
Био је једном један Марадона, све
после њега постало је чиста инду
стрија.
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КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Редов но на побед нич ким 
посто љи ма
Младе наде српског

кајака редовно су на
победничкимпостољи

ма,гдегодсепојаве.Речјео
члановима митровачког кајак
клуба „Вал“, који је изнедрио
бројне,светскиуспешнекаја
каше.Њихови тренинзи нису
лаки, редовни су, са много
трудаиодрицања.Митровча
нисунавиклидајеово,поред
тогаштојеједаноднајстари
јих градских клубова, с тра
дицијомдужомод70 година,
свакако и један од најуспе
шнијих. Поред овогодишњег
учесника Олимпијских игара
уТокију,БојанаЗделара,клуб
седичииомладинцимамеђу
којима је Марија Достанић,
двострука европска шампи
онка.
– Кад сам први пут дошла

натренингзаљубиласамсеу
тајспорт.Нашклубјезаистау
самомврхупорезултатима,а
позвалабихсвакогкојезаин
тересован да дође код нас.
Заиста,овојенајлепшиспорт

на нашој Сави који постоји,
речи су младе Достанићеве,
којатренираод2009.године.
АнастазијаБајук, још једна

девојкаутиму,делимишље
ње,адеветгодинавесла.
–Примамиломе је тошто

јенаводи,ајасамдетеСаве.
За ову деценију најпоносни
јасамнатоштосамбилана
Светском првенству, а сваке
године будем првак државе.
Садсамушлаумлађесени
оре,кажеАнастазија.
Један дан кајакаша није

лак. Први тренинг је јутарњи
итрајеизмеђудваитрисата.
Послеподне почиње други
тренингоко17часова,аонда
прелазе у теретану.Двапута
недељноубацујесеитренинг
трчања. О условима гово
ре све најбоље, а подсети
мо ранијих година извршена
је комплетна реконструкција
просторијаклуба.
–Услови су одлични као и

тренери. Колеге су квалитет
ни и врсни спортисти. Сви

заједно се боримо за што
боље резултате, каже Алек
сандарЈовановић.
– Почео сам да тренирам

кадсамвидеосеструАнаста
зију.Дошаосамодмахсутра
дан! Јесте захтеван спорт,
али уз добру организацију
свепостижемо, јерсмовећи
насредњошколци,алисмои
успешни ђаци, похвалио се
Димитрије Стојшић, такође
младикајакаш.
Поменута екипа са још

неколико младих, јесте пер
јаница митровачког кајака и
будућаузданицадаћесетра
диција успеха наставити, на
челусасвојимтренером.
–Јасамсаовомдецомод

њихових почетака, пратио
сам њихов развојни пут, сви
суквалитетниипритомулажу
иуобразовање,каоиуспорт.
Дабидетепочелодасебави
овим спортом, било би за
почетакдоброда јепливачи
да има више од десет годи
на, због тежине весла. Ипак,
има доста удела и генетика
итокакоједетевећразвије
но.Важно једасууздравом
окружењу,саздравимнавика
ма.Онисеовдемеђусобнои
дружеиподржавају.Поменуо
бих и Бојана Зделара који је
овегодиненашпонос.Биоје
учесник Олимпијских игара
у Токију, и веома смо поно
снинањега,рекаојетренер,
НенадКосјер.
Кајак клуб има све усло

ве за тренирање, опрему и
стручнетренере,међукојима
су професори физичког вас
питања,чакидокторинаука.
Сатимљудима,младиспор
тисти су на добром путу и у
сигурнимрукама.

А. Плав шић

КОМ БАТ САВА ТЕ

Дамја ну брон за на 
Свет ском првен ству
НаСветскомпрвенствууком

бат саватеу репрезентација
Србијејеосвојилаосаммедаља,
амеђуосвајачимајебиоичлан
Саватебоксклуба„Рума“Дамјан
Марковић,којијеосвојиобронзу
укатегоријидо70кг.
Светско првенство је одржа

ноуаустријскомградуВајцу,31.
јула.
Српски репрезентативци су

освојилидвесребрнеитриброн
занемедаље,доксутрисенио
раизборилиучешћеуфиналном
делуСветскогпрвенствакојеће
сеодржатинајесен. С. Џ.

Ненад Косјер

Успе шни митро вач ки каја ка ши

Репре зен та ци ја Срби је у Аустри ји
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Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“

СПОРТ СКИ САВЕЗ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бес плат на шко ли ца спор та
за сву децу
Митровчани млађег

школског узраста
неколикопутанедељ

нопохађајутренингеуокви
рубесплатнешколицеспор
та коју организује Спортски
савезГрадаСремскеМитро
вице.Савсадржајјебеспла
тан, а деца сем редовне
физичке активности која је
битна за правилан развој,
стичуиноведругаренатре
нинзима. Са дечацима и
девојчицама ради Ангелина
Анојчић Вуковић, професор
физичкогваспитања.
– Током школске године

тренинге одржавамо у сали
хале„Пинки“инабазену,ау
овом перодукористимомул
тифункционални терен код
халеиАтлетскистадион.На
Сави смо преко лета, где
имамо савршене услове за
рад.Примећујемдасудеца
заинтересованазабазен,јер
иду на море и на плажу и
обукаим јенеопходна, тако
да смо два часа на базену
једаннапољу.Билисудоста
редовни и долазили цело
лето у великом броју. На
базену имамо обуку за
непливаче,адецакојасавла
дају пливање, у могућности
судапређуупливачкиклуб.
Такође, деци су нарочито
интересантни тренинзи на
Атлеткомстадиону,јервише
воледатренирајууприроди
негоусали,понекадбудеи

атлетичара који их мотиви
шу,кажеАнгелина.
Онадодаједасутренинзи

на полигонима занимљиви
јер се корсите разни рекви
зити, од лоптица, обруча,
вијачаи осталог, а често се
осим вежби играју разне
мисаонеигрицекојеподтичу
концентрацију и одржавају
пажњусвакогдетета.
–Трудимседаосмислими

смењујемвежбе,даби тре
нинг био што динамичнији.
Циљ ми је за ово лето да
свакодетенаучидапреска
че вијачу, обично задам и
неки домаћи задатак да се
покренуибудуштоактивни
ји, а на тренину се виде
резултати. У фази развоја
неопходноимједасекрећу.
Достадецедолазинаплива
ње јер имају проблем спу

штеног десног рамена. Тре
нинзи се одржавају кроз
игру, које подстичу боље
памћење и концентрацију.
Трудимоседа кодњихраз
вјемољубавпремапливању,
атлетикиигимнастици.Циљ
намједасесвакодетепра
вилно развије уз физичу
активност игру, да заволи
спорт. Кроз тренинге они
развијајуспортскидухитим
ски рад, социјализују се и
друже, рекла је Ангелина
АнојчићВуковић.

К. Вереш
Фото: Б. Туца ко вић

Анге ли на Аној чић Вуко вић

Шко ли ца спор та на базе ну Спорт ског Цен тра Пин ки

Шко ли ца спор та на тере ну код Саве


