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РАДОВИНАПУТНОЈИНФРАСТРУКТУРИУИРИГУ

Бољиимодернијипутеви
Радови на комплетној

реконструкцији пута
Ириг–Ривица–Врд

ник у дужини оддевет ки
лометара су окончани 24.
септембра, а ради се о
државном путу II Б реда.
Наовајначинјеиизвођач
радова „Сремпут“ испунио
својеобећањедаћесере
конструкцијазавршитипре
рока,докрајасептембра,а
не до краја године како је
планирано. Ивеститор ра
дова је било ЈП „Путеви
Србије“.
– Ова инвестиција је од

великог значаја како за
житеље иришке општине,
тако и за све туристе који
желедасеупознајусана
шимзначајним  туристич
кимпотенцијалима.Управо
зато је било важно да се
ова деоница пута рекон
струишенанајквалитетни
ји начин – каже Тихомир
Стојаковић, председник
Општине.
Онјеподсетиодасура

дови започелипредве го
дине, али је због ситуаци
јесакорона–вирусомтај
посао стопиран, а новац
преусмерентамогдејебио
потребнији.
– Пут је урађен у дужи

ни од девет километара и
то до уласка уВрдник. За
сада је тако, алими ћемо
идаљебитиупреговорима
саЈП„ПутевиСрбије“дасе
путреконструишедодатно,
бар до центра Врдника,
јерјеиутомделупутјако
лош.Успелисмо,иакопр
вобитнонијебилоуплану,
дапресвучемоасфалтоми
комплетанпуткрозРивицу.

Ту смо, такође, имали ве
ликихпроблема–рекаоје
ТихомирСтојаковићинаја
вио за следећу годину ре
витализацију пута између
ИригаиМарадика.
Такође, почели су при

премни радови на рехаби
литацијиГребенскогпутаи
топоследњедеоницеовог
пута Змајевац – Црвени
чот.Уједно,тојеипослед
ња деоница пута  која се
налази на територији ири
шкеопштине.
Дужина ове деонице  је

нештопреко6,1километар,

аширинајепетметара.
Посао на рехабилитаци

јиједобиларумскафирма
„Катагоконстракшн“.
„Катаго“ ће, поред реха

билитације и асфалтира
ња, урадити и комплетну
саобраћајну сигнализацију
наовомделупутакрозФру
шкугору.Вредностовогве
ликогпослаје292,5мили
онадинараиупотпуности
их финансира Покрајина
прекоУправезакапитална
улагањаВојводине.
Општина Ириг је имала

обавезу да  плати надзор,

афинансиралајеиизраду
пројектно – техничке доку
ментације. Рок за заврше
таккомплетнерехабилита
ције поменуте деонице је
210дана,односнодокраја
фебруаранареднегодине.
–Завршеткомоведеони

це, надамо се и пре рока,
цео Гребенски пут у делу
којипролазикрознашуоп
штину ће бити  комплетно
рехабилитован. Наш део
путапочињеодВеликеРе
метеипротежеседорас
крсницеБеочин–Бешено
во,што је нешто преко 27
километара – каже Тихо
мир Стојаковић, председ
никиришкеОпштине.
Уиришкојопштинису27.

септембра почели и при
премни радови за рекон
струкцију јошједногкраћег
пута, а то је пут ка извору
„Убавац“, који се налази у
близиниманастираВелика
Ремета.
Реч је о путу који ћеби

ти асфалтиран у дужини
од600метара,ауоколини
манстира се налази и до
ста приватних викендица.
Асфалтиран пут ће много
значитииљудимакојидо
лазепоизворскуводу,али
и власницима педесетак
викендица у околини. Ове
радовефинансираЈП„Пу
тевиСрбије“.
Кадајеречоовојизвор

ској води, постоји веро
вање да је она лековита,
да поправља вид, крепи и
освежава,адајеизворот
криоСветиДимитрије,паје
ту и саграђена капела по
свећенаовомсвецу.

С.Џакула

ТихомирСтојаковић

ПутИриг–Врдникзавршен
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МАЛО ИЗОШТРЕНО Не бе ске гра ни це
ни су за про ме ну

Дванаестданаозбиљнеполитичке
ибезбедноснекризенаадмини
стративној линији између тзв.

уже Србије и Косова имали су свој
иреални одраз уфамозним јутарњим
програмима националних телевизија,
са изузетком јавних сервиса РТС и
РТВ.Бившиисадашњиполитичарии
„политички аналитичари” надметали
су се у патриотској одлучности да се
Косовонеданипокојојцени.Линију
између реалистичног приступа косов
скомпроблемуииздајеКосовастањи
лисудонелагодностиизасамдржав
ни врх, видљиво разапает између
реалнихмогућностиСрбијеиочекива
њајавностинегованенамитуинеспу
танојпатриотскојреторици.
Израелски писац Меир Шалев јед

номјесвомарапскомпријатељурекао
да би за Јевреје и Арапе користило
минирање светиња како не би било
разлога за сукобљавање око њих.
Варашсе,пријатељу,одговориомује
Арапин, тада бисмо се сукобљавали
око светих кратера. Западним анали
тичаримасечинидаћесаампутаци
јомКосовапућииплацентакосовског
митаидаћесеСрбинапоконродити
као кукавно разуман народ. Нико не
може да претпостави каква би крила
добио косовски мит око менталног
кратеранасталогампутацијомКосова.
Иовакојесасвимблизутренутаккада
ћеСрбипочетидасепоздрављајуса
„догодиненаКосову”.
Вучић је у мају 2018. рекао да ће

покушатидаубеди грађанеувезиса
Косовом.Нијепрецизираоуштаћеда
ихубеђује,алиштагодбудепредњих
стављенодаприхвате,оноћесадржа
тиипроменудоживљавањакосовског
мита.
Замислимо да председник позове

Србедаизађуизплаценте косовског
митаидасенапоконродекаокукавно
разуманнародкојиукосовскомпита
њунапоконприхватадасудваидве
четири,даСрбијаудодатномвремену
изгубљене утакмице постигне нешто
кроз форму разграничења, да нешто
добијезапризнањеКосова.Замисли
мо да добије чак максимум – север
Косова за признањенезависнедржа
венаостаткупокрајине.СеверКосова
биобисувишетесанзасмештајнаше
представе о колевци вере и нације,

толико мизеран за ширину крила
нашег косовског мита да би и Вучић,
главни јунактаквогпостигнућа,тешко
избегао анатему издајника. Упокојени
српски патријарх Иринеј, на пример,
описаојебудућиставцркве:неканам
отму све, али наш пристанак неће
добити, чекаћемо божју и земаљску
правду.Другимречима,нијенужнода
се небеске границе подударају са
земаљским.
Србимасечинидапланскиинжење

ринг Запада на ампутацији косовског
митациљадаодњихствориотупелу
нацију која ће бити само обрачунска
јединицаупреламањуинтересавели

ких. Са нестанком косовског мита, у
коме Срби вечно оплакују средњове
ковнупропастсвоједржаве,нестајеи
ослонац њиховог историјског памће
ња.Стичусеусловизаупросечивање
националнихисторија,свебидржави
це западног Балкана могле да буду
приближномладе,безмаловршњаки
ње.Узто,свебидржавицеутојмладој
историји имале своју ослободилачку
борбуинепријатељазастожернууло
гу придржавања националне свести.
СамобиСрбијаосталабезнационал
ног мита, у улози агресора у свим
осталим националнослободилачким

митовимазападногБалкана.Култста
ре српскедржавеињене улоге у 20.
веку сасвим је близу да буде прогла
шенпотпиривањемпретензијанатуђу
територијуираспиривањемеђунацио
налне мржње. Српска епска поезија,
чије је стабло израсло из косовског
мита,посталабисамоуметничкатво
ревина гуслара, нешто као прича о
козииседамјарића.
Тешко је рећи шта је болније за

Србе: помисао на губитак десетак
хиљада квадратних километара или
помисао на спутаност мита који нас
чини оним што јесмо. Истина је да
косовскимитиманекеособинерели
гија оплакивања у којима временом
оплакивањепостајеважнијеодсамог
предмета оплакивања и да је тешко
наћи Србина без порекла на Косову
који ћелакодаодговоридали више
воли Косово или своју љубав према
Косову.

Небеске границе Србије нису за
промену. Као добар син своје
цркве, српски председник је

баталиотезуоразграничењусаКосо
вом,јерсеиспоставилодајеона,тре
нутно срећом а несрећом дугорочно,
јерес и за нашу цркву, и за запад.
Председникјенадавноипојасниоову
стваротприликеовако:акобисесада
Србима поставило референдумско
питање да ли су за разграничење
некаквомподеломКосоваодговорби
биоубедљивоодричан.Стогајенера
зумно очекивати од председника да
предложи питање које би његовим
безидејним противницима омогућило
да без имало нелагодности страсно
заљуљајуколевкусрпскедуховности,
колевку српске цркве, колевку српске
државе, колевку незнамсвечега,  и
направе му немале проблеме у гла
сачкомтелу.
Кад би Србија имала унутарње

јединство око реалног циља, уместо
ококрилатогинеспутаногмита,можда
бибилауприлицидадобијетеритори
јузакојућесекосовскимитпридржа
вати, све захваљујући непромућурно
сти албанских лидера и неспособно
стилидераЕУдаимнаметнудогово
рено оснивање заједнице српских
општина.Србијаимаизгледе,штоби
рекао А. Франс, ако успе да напоји
магарцакојинијежедан.

CIP- Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ
МЕДИАМЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SRID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

M NOVINE

Ако би се са да Ср би ма 
по ста ви ло ре фе рен дум
ско пи та ње да ли су за 
раз гра ни че ње не ка квом 
по де лом Ко со ва од го вор 
би био убе дљи во од ри
чан. Сто га је не ра зум но 
оче ки ва ти од пред сед ни
ка да пред ло жи пи та ње 
ко је би ње го вим без и деј
ним про тив ни ци ма омо
гу ћи ло да без има ло 
не ла год но сти стра сно 
за љу ља ју ко лев ку срп ске 
цр кве и срп ске др жа ве и 
на пра ве му не ма ле про
бле ме у гла сач ком те лу

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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УОЧИ ПОЧЕТ КА ГРЕЈ НЕ СЕЗО НЕ: ПОСКУ ПЉЕ ЊЕ ГАСА НА СВЕТ СКОМ ТРЖИ ШТУ

Ску пље грејање
зао би ла зи дома ћин ства

Упркос поскупљењу гаса среди
номавгуста,нећедоћидопове
ћања малопродајне цене за

домаћинства. По речима надлежних
постојешанседадотоганедођесве
до краја наступајуће зимске грејне
сезоне. Како је у изјавама за медије
рекао генерални директор „Србијага
са“, Душан Бајатовић, без обзира на
драстичан скок цене гаса, Србија и
даљекупујегаспоцениод260долара
за1.000кубика,захваљујућидугороч
нимуговоримакојенашаземљаимас
руским„Гаспромом“.
Исто то је потврдила и министарка

рударстваиенергетикеЗоранаМихај
ловић, и нагласила да Србија има
довољно резерви гаса у подземном
складишту„Банатскидвор“.
Малопродајна цена природног гаса

уСрбији за домаћинства у овом тре
нуткуизносиоко37динарапокубном
метру.
У Јавном предузећу „Срем – гас“

СремскаМитровицакажудакупујугас
одЈП„Сријагас“,којенајвећимделом
овај енергент увози, а цена се фор
мира на бази цене нафте и нафтних
деривата на светском тржишту, као и
курсадоларапасеиценагасамењау
односунатефакторе.
–Засадамиимамоинформацијуо

промениценегаса,алисамозаснаб
девање, што се односи на привреду.

Кадаговоримоојавномснабдевању,тј.
одомаћинствима,цена гасазадома
ћинстванебитребаладасемењадо
крајасезоне.Важнојепојаснити,када
се ради о цени гаса за домаћинства,
променаценеможесеизвршитиједи
ноузсагласностАгенцијезаенергети
куРепубликеСрбије.Дакле,ЈП„Срем
– гас“ Сремска Митровица не може

мењати својевољно цену гаса. Мето
дологију израчунавања цене такође
је утврдила држава, тачније Агенција
заенергетику.Дакле,насвакупроме
нуценегасазадомаћинства,односно
јавноснабдевање,Агенцијајеуобаве
зидао томеодлучиидасагласност,
рекла је директорка „Срем – гаса“
ДаницаНедић.
Што се тиче других видова, пре

свега дањинског грејања, у митро
вачком Јавном комуналном предузе
ћу „Топлификација“ кажу такође да
неће бити промене цена иако многе
котларницеусистемуовогпредузећа
раденагас.
– Нисмо планирали промену цена

заовугрејнусезону,рекаоједиректор
„Топлификације“ Славко Сладојевић
инајавиопочетакгрејнесезонеипре
15.октобра,уколикотемпературетри
узастопнаданамеренеу21сатубуду
нижа од 12 степени Целзијуса, као
што је прописано Одлуком о услови
маиспорукеиснабдевањатоплотном
енергијом коју је усвојила Скупштина
градаСремскаМитровица2020.годи
не.

 С. Ћ. 

Нисмо пла ни ра ли про ме ну цена за ову греј ну сезо ну, рекао је дирек тор 
„Топли фи ка ци је“ Слав ко Сла до је вић и наја вио поче так греј не сезо не и 
пре 15. окто бра, уко ли ко тем пе ра ту ре три уза стоп на дана мере не у 21 
сату буду нижа од 12 сте пе ни Цел зи ју са, као што је про пи са но Одлу ком 
о усло ви ма испо ру ке и снаб де ва ња топлот ном енер ги јом коју је усво ји ла 
Скуп шти на гра да Срем ска Митро ви ца 2020. годи не

Када гово ри мо о јав ном снаб де ва њу, тј. о 
дома ћин стви ма, цена гаса за дома ћин ства не би 
тре ба ла да се мења до кра ја сезо не. Про ме на 
цене може се извр ши ти једи но уз сагла сност 
Аген ци је за ене р ге ти ку. Ми не може мо мења ти 
сво је вољ но цену гаса. Мето до ло ги ју изра чу на
ва ња цене тако ђе је утвр ди ла држа ва, тач ни је 
Аген ци ја за енер ге ти ку. Дакле, на сва ку про ме ну 
цене гаса за дома ћин ства, Аген ци ја је у оба ве зи 
да о томе одлу чи и да сагла сност, рекла је 
дирек тор ка „Срем – гаса“ Дани ца Недић

Дани ца Недић Слав ко Сла до је вић
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ПАЛА ТА СРБИ ЈЕ: МИНИ СТАР МИЛАН КРКО БА БИЋ ПОТ ПИ САО УГО ВО РЕ ЗА ДОДЕ ЛУ 
СРЕД СТА ВА ЗА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈУ „МИХОЉ СКИ СУСРЕТ СЕЛА“

Беше но во цен тар
Фру шко гор ја

Министар за бригу о селу Милан
Кркобабић,потписаоје28.септембра
уговоре са 68 локалних самоуправа,
задоделубесповратнихсредставапо
јавном конкурсу за организовање
манифестације „Михољски сусрети
села“.Наконкурссумогледасепри
јаве јединице локалне самоуправе,
које су саме осмишљавале програм,
трајање, као и место одржавања
манифестације,аонасеможеодржа
тиод1.октобрадо31.децембра.
ПрисутнимасусеобратилиМилан

Кркобабић, Љубивоје Ршумовић,
представниккомисијезадоделусред
ставаиСветланаМиловановић, гра
доначелницаСремскеМитровице.
По речима министра Кркобабића,

села Србије данас су највиталнији
деоземље,тејеистакаодајеуправо
покренуто нешто што у наредним
годинаматребадапостанетрадици
онално. Представник комисије за
доделу средстава,ЉубивојеРшумо
вић,казаоједауСрбијиимаисеља
на као ишанси, да  уколико држава
помогнедасеинфраструктураусва
комселупоправи,стварајусеуслови
даипесницииглумцитаселапосете.
ГрадоначелницаСремскеМитрови

це, Светлана Миловановић, у име

свих добитника средстава по овом
конкурсу, рекла је да је иМинистар
ствуилокалнимсамоуправамазајед
нички циљ оснаживање села, да се
младиљудизаинтересујудаживена
селу, и  даће се у томеуспети кроз
овакаввидманифестацијакојепокре
ћуиоживљавајусела,гдећеселана
територијиСремскеМитровицепока
зати шта је то што имају да понуде
посетиоцима, којима је Фрушкогорје
свечешћадестинација.
СветланаМиловановићсезахвали

ланаодобренимсредствимазаорга
низовањеманифестације „Михољски
сусрети села“ чије ће одржавање
омогућити представљање потенција
ла фрушкогорских села, кроз песму,
народну игру, рукотворине, сремске
специјалитете,дружење,алииразно
разна такмичења. На тај начин се
негује очување традиције,  али и
обезбеђујуновисадржајиуселима,у
циљу унапређења квалитета живота
населу.
У оквиру овеманифестације,фру

шкогорскаселаћепрезентоватисвоје
потенцијале ове године у Бешенову,
какојепредвиђенопројектом,зачију
суреализацијуодобренасредстваод
поламилионадинара.

У окви ру ове мани фе
ста ци је, фру шко гор ска 
села ће пре зен то ва ти 
сво је потен ци ја ле ове 

годи не у Беше но ву, 
како је пред ви ђе но 

про јек том, за чију су 
реа ли за ци ју одо бре на 

сред ства од пола 
мили о на дина ра

СВЕ ТЛА НА МИЛО ВА НО ВИЋ: Осна жи ва ње села зајед нич ки циљ 
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН СР ЦА

По ве жи се ср цем
У среду, 29. септембра у

просторијама Месне заједни
це „Сутјеска“ у Сремској Ми
тровици обележен је Светски
дансрцапредавањемподна
зивом „Повежи се срцем”. Уз
поштовањесвихепидемијских
мера, предавање је органи
зовано у сарадњи са Домом
здравља. 
Светски дан срца устано

вљен је2000. годинезбогчи
њеницадасуболестисрцаи
крвних судова водећи узрок
смрти.Међутим,подациСвет
скефедерацијезасрцеговоре
да најмање 85 одсто превре
мених смртних исхода може
дасеспречиконтролом глав
них фактора ризика, а то су
пушење, неправилна исхрана
ифизичканеактивност.
Андријана Белић, замении

цапредседникаСаветамесне
заједнице „Сутјеска”, рекла је
дајеовамесназаједницавео
маактивнанапољуобележа
вањазначајнихдатума.
– Прошле године смо први

путобележилиунашојмесној
заједници Светски дан срца,
а то ћемо наставити и у бу
дућности. Наши суграђани су
заинтересованизаовопреда
вање,поштујусеепидемијске
мереинесамото,можемоса
сигурношћуда тврдимода су
свиприсутнивакцинисани,ре
кла је Андријана Белић и до
даладаћесенапригоданна

чинобележити иСветскидан
старијихособа.
Напредавању,којесудржа

ледрМирјанаМиливојевићи
СањаЛакић,главнамедицин
ска сестра у Дому здрваља,
чулоседасвакегодинеусве
ту18,6милионаљудиумреод
последицаболестисрцаикрв
нихсудова.Премапроценама,
до2030.годинетајбројћепо
растина23милиона.
–УмитровачкомДомуздра

вљасеобављајупревентивни
прегледи којисупотпунобес
платни, мада је њихов број

због новог таласа пандемије
вируса короне смањен. Обе
лежавање Светског дан ср
ца је усмерено на стварање
здравогокружењакојебиомо
гућило људима да направе
позитивне промене које могу
дасмањеризикодсрчанихбо
лести иможданог удара.Нај
значајнији фактори ризика за
појаву болести срца и крвних
судовасу–пушење,неправил
на исхрана и недовољнафи
зичкаактивност.Радим29 го
динаипримећујемдајераније
вишеоболеваластаријапопу

лација. Та граница се нажа
лостпомерилаисадаимамо
већибројмлађихљуди,алии
гојазнедецешколскогузраста
,реклајеСањаЛакић.
Она је додала да на поди

зањусвестиоздравомначину
животатребадасерадивећу
дечјемузрасту.
–Поредродитеља,којитре

бадаутичунасвојудецу,тусу
школе и друштво, закључила
јеСањаЛакићиупутилаапе
лесвимграђанимадасевак
цинишупротиввирусакорона.

Б. Ту ца ко вић

Пре да ва ње о пре вен ти ви ср ча них обо ље ња

ИЗ ЛО ЖБА ГЉИ ВА У ЛА ЋАР КУ

И лек и хра на, а и до дат ни при ход
У Лаћарку је у суботу 2.

октобрапочетврипутодржа
наизложба гљиваидегуста
цијајеласправљениходњих.
Манифестацију „Гљиве као
хранаилек”јеорганизовало
Удружење грађана „Лисичар
ка” уз подршку Агенције за
рурални развој Града Срем
скаМитровица.
–Циљовихманифестација

је вишеструк из разлога што
сељудинаовајначинупозна
јусасветомгљива,печурака,
јер гљиве представљају, не
самохрану,већилек.Такође,
значајно је да покажемо да
ово може бити и додатни
извор прихода, дакле да се
људи упознају са тим да се
могу и бавити производњом
гљива, рекла је директорка
Агенције за рурални развој
ДушицаПавловић.

Из ло жба у Ла ћар ку
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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.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ма те ма ти ка 
ни је ба ук
Усуботу2.октобрауСрем

ској Митровици је одржана
ОснивачкаскупштинаПодру
жнице за Срем Друштва
математичара Србије. Пред
седникподружнице јеЂорђе
Домазет, професор матема
тикеуМитровачкојгимназији.
Како је рекао Домазет, циљ
Подружницебићедасеуна
преди рад професора, а
самимтиминаставаматема
тике,каоидасевишепажње
посветинадаренимученици
ма.Скупштинисуприсуство
валинаставнициматематике
иинформатикесатериторије
Сремског округа, а стручно
предавање одржао је мр
РадојеПавловић.

БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КИ КА РА ВАН У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ „ДАЈ ПЕ ДА ЛУ РА КУ“

Рак је из ле чив

Годишњеодракадојкеумреоко1.600
жена.Овајканцерје,међутим,излечиву
преко90одстослучајеваакосеоткријена
време.Тајподатакпотврђујеичињеница
даракдојкеипакпреживи3.000женаза
хваљујућичињеницидасеоткрионавре
ме. Бициклистички караван „Дај педалу
раку“,којијеунедељу3.октобраодржан
уСремскојМитровици одвијао се у исто
времеујош33градауСрбији,аимаојеза
циљдаподигнесвестдруштва,апосебно
жена о значају превентивних и редовних
прегледа дојки. Акценат је стављен и на
ранодијагностификовањеилечењеболе
сти,каоипромовисањездравихстилова
живота, нарочито на бициклизам који је

идеаланкакоупревенцији,такоиуреха
билитацијипослеоперацијеракадојке.
–Подсећамсведасувеомабитнипре

венцијаиредовнелекарскеконтроле,као
исамопрегледи.Србијазаузиманезавид
нодругоместоуЕвропипобројумалиг
нихобољења.Тајтрендможедаопадне
уколико будемо афирмисали и придржа
валисездравихстиловажовота.УСрби
јипреко20.000људиизгубиборбупротив
малигнихобољења,аутокугодинедијаг
ностификује се нових 36.000. Најбитније
једасеболестоткријеуранојфази,рак
семожелечити,онјеизлечив.Пресвега
особамакојеболујуодракаикојисусеиз
лечилижелимидаљездравље,упорност

иснагууборбипротиврака,рекаојеДра
жен Риђошић, начелник Градске управе
за социјалну заштитуи заштитуживотне
средине
Рак дојке је један од водећих узрока

превременесмртностиженауСрбији.По
следњихдеценија,бележисеконстантан
пораст броја оболелих, а један од најве
ћихпроблемајекаснооткривањеидијаг
ностикарака.
Даподсетимо,ОпштаболницаСремска

Митровица ради превентивне прегледе
који сесастојеодултразвукаимамогра
фија,аманифестацијанаТгуЋиреМиле
кићајејошједанпозивженамадасеода
зовунапревентивнепрегеледе. Б. Т.

Дра жен Ри ђо шић Уче сни ци би ци кли стич ког ка ра ва на

Јелена Милошевић, пред
седница удружења гљивара
„Лисичарка”, рекла је да је
ово је јединствена манифе
стација одржана први пут на
Балкану,јерниконикаданије
направио манифестацију
посвећену узгојеним гљива
ма.
–Представилисмо11врста

узгојених гљива од којих је
деветврлолековитоислужи
умедицинскесврхе.Наравно,
тусузаступљенеи комерци
јалневрсте,буковачаишам
пињон.Хоћемодаподстакне
мољудедапочнудасебаве
узгојем, јер се гљиве могу
гајити и у кућним условима.
Уколико се определите за
комерцијални узгој буковаче
или шампињона, то може
битидодатниприход.Агенци
јазаруралниразвојјетопре
познала и подржала ову
манифестацију баш у циљу
подстицањаженадазарадеи

допринесу кућном буџету,
кажеЈеленаМолошевић
У  Удружењу гљивара

„Лисичарка”, које има девет
комерцијалних произвођача
гљива,кажудасузадовољни
потражњом гљива, али исти
чуидајевеомаважнодасе
подигнесвест грађанао зна

чајузаштитечовековеоколи
не,каоиоважностигљивау
природи.Послеизложбеузго
јенихгљиваипослужењајела
справљениходњихуцентру
Лаћарка, гљивари су на
Летенци присуствовали пре
давањуоузгојубуковаче.

Б. Т.

Ду ши ца Па вло вић Је ле на Ми ло ше вић
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РЕ ГИ О НАЛ НИ СА ЈАМ ПРИ ВРЕ ДЕ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Ди ван је при вред ни Срем

На комплексу спортско – рекре
тивних базена између Старе и
Нове Пазове, 30. септембра је

отворен 14.Регионални сајам привре
де.Посетиоцисуштандовепреко100
излагачамоглидапосетеипрвогок
тобарскогдана.ОпштинаСтараПазо
васеиздвојилакаолидерпредузетни
штвауСрбијиисвојепроизводесуу
оквиру14.Регионалногсајмапривре
деизложилабројнапредузећаипро
извођачи из области металне и пла
стичне галантерије, прераде дрвета,
хемијске индустрије, ИТ опреме, гра

ђевинарства, текстила и обуће, пре
храмбене индустрије, механизације,
пољопривреде, туризма, угоститељ
стваи гастрономије.Организаторису
ОпштинаСтараПазоваиРегионална
комораСрем.Вишегодишњатрадици
јаодржавањасајмаивеликибројдо
маћих и страних излагача сведочи о
значајуовепривреднеманифестације.
ПотпредседникПокрајинскевладеи

покрајински секретар за урбанизам и
заштиту животне средине Владимир
Галић јесвечаноотвориоРегионални
сајампривреде.
–Менијепосебначастштосамуис

точномСремууопштиниСтараПазо
ва,гдељудисвакогданаразмишљају
какоћебитибољи,икаољудиикао
привредници, рекао је потпредседник
Галић.
Како је рекао директор Регионалне

коморе Срем Предраг Мујкић, Стара

Пазова је правоместо за одржавање
Сајмапривреде.
–Томеуприлог говорииизградња

тренингцентразашколовањесредњо
школског кадра, односно образовање
ученикакојићеодговаратипотребама
привреде. четири потпуно опремље
не индустријске зоне, два ауто – пу
та, добраинфраструктура, истакао је
Предраг Мујкић, приликом обиласка
сајамскепонуде.
Ђорђе Радиновић, председник Оп

штине,рекаоједајеСтараПазовада
нас једна од најразвијенијих општина
уСрбији.
–Поноснисмоштосуодмалихза

натских радњи настале велике ком
паније, којесусвојимвреднимрадом
учинилеСтаруПазову једномодпри
вреднонајразвијенијихопштинауСр
бији и на Балкану, општину у којој у
четири индустријске зоне последњих

По но сни смо што су од ма лих за нат ских рад њи 
на ста ле ве ли ке ком па ни је, ко је су сво јим вред
ним ра дом учи ни ле Ста ру Па зо ву јед ном од при
вред но нај ра зви је ни јих оп шти на у Ср би ји и на 
Бал ка ну, оп шти ну у ко јој у че ти ри ин ду стриј ске 
зо не по след њих де се так го ди на по слу је ве ли ки 
број ино стра них ком па ни ја, ре као је Ђор ђе Ра
ди но вићЂор ђе Ра ди но вић 
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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.

десетак година послује велики број
иностранихкомпанија,рекаојеЂорђе
Радиновић.
Старопазовачка општина  већ сада

има1.000предузећаи3.500предузет
ника,међукојимасуипознатисветски
светскибрендови, укључујућии једну
однајмлађихуиндустријскојзони,не
мачку компанију „МТУ Аеро Енгинес
АГ“, која је и партнер овогодишњег
Сајма.
 – Тренутно је нашафабрика у из

градњи и очекујемо да је отворимо
крајемследећегодине,азапослићемо
око500људи,рекла јеЖаклинаТео
филовић,директоркаСекторазаљуд
скересурсе„МТУ“.
–Сајамјеприличноразнолик,успе

вамодаостваримопонеки занимљив
контакт, који бисмо касније могли да
претворимо у пословни интерес, ре
као јеЂорђеЦветковићиз компаније
„Плативоо»изФутога.

МилкаЈосифовићизкомпаније„ММ
продукт»изЛештанајеистаклазначај
Регионалногсајмапривреде.
–Оваквидогађајисузначајни,јерсе

упознајемосапотенцијалнимкупцима
идобављачима,истакла јеМилкаЈо
сифовић.
Александар Бранковић, директор

фирме„Сет“изТребиња,кажедајета
компанијадужинизгодинадеоовема
нифестације.
–Драгонамјештоможеммодапо

држимо ову манифестацију и органи
заторе.Овдесмовећшестуилиседму
годину.Пријатноједружењеидобарје
пословниамбијент”,рекаојеАлексан
дарБранковић.
ДругогданаСајмапривреденајвеће

интересовањеизазвао јеСајам запо
шљавања,којивећосмипуторганизу
јуНационалнаслужбазазапошљава
ње,филијалауСремскојМитровиции
Општина Стара Пазова. Реномиране
компаније из Старе Пазове, њих 23,
исказале су потребу за запошљава
њемвишеод350радника.Иначе,на
евиденцији Националне службе, тре
нутносеналазиоко1300незапосле
нихлицаизстаропазовачкеопштине,
нагласила јеМаријанаГрабић,дирек
торка филијале Сремска Митровица,
Националнаслужбазазапошљавање.
Токомдва сајамска данаРегионал

ног сајма привреде, одржано је више
стручнихскупова,апосебноинтересо
вање јеизазвалоизлагањеГабријеле
Грујић,помоћницеминистразадуално
и предузетничко образовање, о осни
вањуразвојногцентрауСтаројПазови
у циљу усклађивања образовног си
стемасапотребамапривредеопшти
некаоисастанакопроизводњиипро
метумалихколичинахранебиљноги
животињскогпорекла.

Да ни је ла Гор чић

Вла ди мир Га лић
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Дона ци ја за Оде ље ње
хемо ди ја ли зе
Одељење хемодијализе

Опште болнице је добило
пет нових клима уређа
ја и два телевизора, које
је обезбедило Удржење
бубрежнихинвалидаСрем
скеМитровице.Овомдона
цијом је остварена жеља
и тежња Удружења да се
условизапацијентекојисе
дијализирају (уради се око
1500дијализанамесечном
нивоу), подигну на виши
ниво, ањихово време про
веденоуболницибудеква
литенијеипријатније.
– Захваљујући пре свих

ГрадуСремскаМитровицаи
директорумитровачкеБол
нице као и бројним хума
нимљудима,успелисмода
набавимо климе и телеви
зорезаОдељењедијализе,
јерразумемоприродуболе
сти пацијената који овде
свакодневно долазе и који

ма сваки моменат додат
не пажњеи бољих услова,
много значи, речи су Вио
лете Србљанин, заменице
председника Удружења и
медицинске сестре у овом
Одељењу.
Митровачко удруже

ње бубрежних инвалида
недавно је у Дому учени
ка у Сремској Митровици,
угостило колеге из Шапца,
СтареПазове,НовогСада,
Београда, и кроз едукаци
ју и дружење говорили су
и поделили своја искуства
о теми „Последице панде
мијекорона–вируса“.Ова
квисадржајиимајупосебан
значај и мотив за пацијен
те, у погледу охрабрења
и истрајности у излечењу
болести и Удружење ради
максимално посвећено у
циљу сваке такве реализа
ције.

Вио ле та Србља нин са паци јен том

ПР ВЕ ПРО ЈЕКТ НЕ АК ТИВ НО СТИ ЗА АК ТИВ НО ГРА ЂАН СКО ДРУ ШТВО

Утвр ђе не основ не смер ни це
Први састанак између

представника Удружења
„Регионалне иницијативе
Срема“ и представника ру
ководства Града Сремска
Митровица, одржан је 27.
септембра. Циљ овог са
станка јесуприпремепрвих
активности предвиђених
пројектом „Одрживи развој
за све – платформа за ло
кални дијалог“, који је одо
брила швајцарска агенција
за развој и сарадњу кроз
програм„Заједнозаактивно
грађанскодруштво“.
Према речима Јелене

Мицић, руководиоца про
јекта, задатак пројектног
тима је да се повећа уче
шће представника органи
зација цивилног друштва
и јавности у процедурама
доношења јавнихполитика
и одлука на нивоу локал
не заједнице у области за
штитеживотнесредине.На
састанкусуразматранимо
далитетиунапређењерада
Скупштине града у циљу
веће заступљености пред
ставника организација ци

вилногдруштва,упоступку
доношења одлука у обла
стиекологије.
Утврђене су основне

смернице у изради упитни
казаграђане,предстванике
градске власти и организа
цијецивилногдруштвауци
љу израде анализе посто
јећих активности цивилног
сектора у Срему, сарадња
са јединицама локалне са

моуправе и актуелни меха
низми доношења локалних
политика од значаја за за
штиту животне средине и
одрживиразвој.
Такође, разматрани су

модалитети и начини фор
мирања неформалне од
борничке групе која ће
примарно за циљ имати
сарадњу са огранизација
ма цивилног сектора у по

ступку доношења одлука у
области заштите животне
средине,тзв.зеленеодбор
ничкегрупе.Насастанкусу
присуствовали представни
ци Удружења „Регионалне
иницијативеСрема“,Јелена
МицићиМиланМирић, као
ипредставнициГрадазаме
ник градоначелнице Петар
Самарџићи секретарСкуп
штинеМилошМишковић.

Са са стан ка у Срем ској Ми тро ви ци
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ПЛА ТИ ЧЕ ВО

По че ла за ме на сто ла ри је ко ју 
суб вен ци о ни ше рум ска оп шти на
Урумскојопштининакон

курсзадоделусредставаза
мере енергетске ефикасно
сти, односно замену стола
рије, јавилосевишеод300
заинтересованих грађана.
Више од половине захтева
је обрађено, а почела је и
уградњастоларијекодпрвих
домаћинстава.
За повећање енергетске

ефикасности локална само
управа је прво одобрила 15
милиона динара, а због ве
ликогинтересовања,уокви
ру ребаланса буџета, још
десет милиона. На десетак
кућа и станова је већ заме
њенадотрајаластоларија,а
међупрвимајеикућапоро
дицеЈеротићизПлатичева,
којује28.септембрапосетио
ипредседникОпштинеСла
ђанМанчић,дабисеуверио
како јереализованаоваме
ра.
Онјеистакаодасусепри

јавила 302 грађана, издата
су до сада 172 решења, а
са132грађанасупотписани
уговори. На првом конкурсу
за извођаче, 10њих који се
баве производњом и уград
њом столарије  је испунило
услове.
 – Видимо да је овде за

вршен велики посао, јер
је замењено 16 прозора и
улазна врата.  Локална са
моуправа учествује са 50
процената,такодасмоовде
субвенционисали радове са

нешто преко 199.000 дина
ра. Честитам Зорану на бр
зо обављеном послу, али и
људима из Комисије који су
билинатерену,контролиса
липрофактуреипредрачуне
произвођачаиданассуовде
дошлиидапровере како је
урађен посао – каже Ман
чић.
Он додаје и да су сада

произвођачи оптерећени.
Поредредовногпосла,јерје
градњаурумскојопштиниу
успону,садајошимајуиовај
додатнипосаосасубвенцио
нисаномзаменомстоларије.
Посаоназаменистолари

је иде доста споро, тако да

сесталосаова302захтева,
јер прпизвођачи не могу да
стигнудапроизведуиуграде
више,апосаотребаоконча
тидокрајагодине.
–Свиграђаникојинисуус

пелиовегодинедауђуупро
јекатенергетскесанације,не
треба да брину. Напоменуо
сам да ћемо при пројекцији
буџетаза2022.годинуотво
рити позицију са које ћемо
наставити  са субвенција
ма побољшања  енергетске
ефикасности на овај начин,
прекозаменестоларије–по
ручиојеСлађанМанчић.
Своје задовољство брзо

обављеним послом изразио

је и Зоран Јеротић, који ка
жеда јецелапроцедураод
предаје документације до
потписивањауговораизавр
шеткапослатрајалаокоме
сецдана.
– Целокупан посао је из

носиооко600.000динара,а
уштеделисмосредства која
смо добили од локалне са
моуправе,атојеоко200.000
динара.
Изузетно сам задовољан,

16 прозора и једна улазна
вратасамзаменио.Тојебио
велики посао и задовољан
сам квалитетом обављених
радова – каже Зоран Јеро
тић. С. Џа ку ла

За ме на сто ла ри је на по ро дич ној ку ћи у Пла ти че ву

Сла ђан Ман чић и Зо ран Је ро тић
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ХРТ КОВ ЦИ

Уско ро ма ни фе ста ци ја
„Ми хољ ски су сре ти се ла“
УпилотпројекатМинистарстваза

бригуоселуподназивом„Михољски
сусретисела“бићеукљученаисела
из румске општине.Овај пројекат и
манифестација се реализују са ци
љемафирмацијеруралнихподручја
иобичаја.
Манифестација ће бити одржана

уХртковцима, 16. октобра, односно
првесуботепослецрквеногпразни
каМихољдана,азваничносеотвара
у12часова.Министарствозабригу

оселућеобезбедитипотребнасред
ства у висини од 495.000 динара,
румскаOпштина је покровитељма
нифестације коју организују Тури
стичкаорганизацијаопштинеиКул
турницентар„БранаЦрнчевић“.
Манифестација „Михољски сусре

тисела“ћеобухватитисвих16села
урумскојопштини.Тоћебитиприли
кадасепокажурукотворинеипред
метиизрађенистаримзанатима,као
инадметањеупевању,рецитовању,

ликовним и литерарним радовима,
израдистолњакаиспремањупогаче.
Ова једнодневна манифестација

треба да освежи сећање на живот
онакокакосеранијеодвијаоуселу,
који се никада није сводио на купо
винунамирницаиосталих ствари у
продавницама,већ јесвебилолич
наилипородичнамануфактура.Са
другестране,готовоцеодруштвени
животсеодвијао окосеоскогДома
културеилицркве. С. Џ.

КЛЕ НАК

Ра до ви на уре ђе њу До ма кул ту ре
Какојеинајављеноприликомпочет

карадованауређењуДомакултуреу
Буђановцима,овихданасузапочелии
радови на уређењу унутрашњих про
сторија Дома културе, који се налази
у самом центру Кленка. Овај објекат
је последњи пут уређиван крајем де
ведесетих година прошлог века и то
средствимаграђана.Домкултурејеу
изузетнолошемстањутакодасеуоп
штеинекористи,семједнемањеса
ле.
У Кленку делује удружење жена,

фолклорнасекцијаиниздругихудру
жења,такодаћеуређенпростормоћи
дакористезасвојрад,алиизаоргани
зовањенизаманифестацијаиокупља
његрађана.
– За комплетно уређење простора

обезбедили смо 4,5 милиона динара
изопштинскогбуџетауоквирутенде
ра за сређивање објеката по месним
заједницама – каже председник Оп
штинеСлађанМанчић,којије30.сеп
тембраобишаорадове.
Укупнавредностовогтендераизно

си15милионадинара.Првојесаниран
кров,аупросторијамасерадиспушта
ње плафона, подови, керамичарски
радови,преуређујесепостојећабина.
БићепостављенаиноваЛЕДрасвета,
после уређења зидова следе молер
скирадови,абићезамењенаистара
улазнаврата.
Радовибитребалодасеокончајуу

нареднихмесецдана.
ПредседницаСаветамеснезаједни

цеСлађанаКулачинјеистаклаизузет
нодобрусарадњукојуМесназаједни
цаимасалокалномсамоуправом,која

је допринела укупном бољитку овог
села.
–РеконструкцијаДомакултурејеби

ла неопходна идуго се чекало на то,
сигурно око 25 година. Дом је некада
давно служио за масовно окупљање,
закултурнадешавањакојасусеовде
организовала.Сматрамдаћемомите
шковратититоштојенекадабило,али
свакакодаћеДомбитиупотребљивза
радвишеудружењаиманифестације,
за окуљања грађана  и да неће бити
закључанкаоштојебиодосада–ре
клајеСлађанаКулачин. С. Џ.

Оби ла зак ра до ва у До му кул ту ре у Клен ку

Сла ђа на Ку ла чин
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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.

РУ МА: ОСНОВ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

Обра зу је се пре ко 200 од ра слих ли ца
Иако је школска година званично

почела, када је основно образовање
одраслихупитању,постојимогућност
даони који се јошнису уписали то и
учинетокомоктобра.Похађањешколе
јебесплатно,ауовајвидобразовања
уписујуселицасанавршених15годи

настаростипанадаље,сведо65го
дина,уколикотожеле.
Собзиромна тода сеобразовање

одраслих обавља у основнимшкола
ма„ИвоЛолаРибар“уградуи„Небој
ша Јерковић“ у Буђановцима незапо
сленалицаимајуиправонанакнаду

путних трошкова. Образовање одра
слихсереализујеутрициклуса:први
обухвата програм учења од првог до
четвртогразреда,другиобухватапети
ишети,атрећиседмииосмиразред.
УОШ„ИвоЛолаРибар“првициклус

јепочео20.септембра,адругиитрећи
1.октобра,доксуубуђановачкојшко
лисватрициклусапочелаистовреме
но.
–Упрвомциклусујеуписанан31по

лазник,аудругомитрећемпо32.С
обзиромнатодасупријаве јошувек
могуће,мождаћесетајбројиповећа
ти, алиизпретходногискуствареч је
освеганеколикополазникакојиседо
датнопријаве–кажеСветланаКојић,
директоркаОШ„ИвоЛолаРибар“.
Кадајеречобуђановачкојшколи,у

првом циклусу образовање стиче 32
полазника.Највишеихјеудругомци
клусугдеиматриодељењаи47пола
зника,доксеутрећемциклусуобразу
је31полазник. С. Џа ку ла

ОШ „Не бој ша Јер ко вић“ Бу ђа нов ци

Током школског распуста, завршен
је велики број радова на уређењу
основних и средњихшкола у румској
општини,какобисепобољшалиусло
визарадиучењеуњима.Овихдана,
приведенисукрајуирадовиуОснов
нојшколи„ИвоЛолаРибар“уградуи
Основнојшколи„БранкоРадичевић“у
Никинцима,азато јелокалнасамоу
праваиздвојиланештопрекодвами
лионадинара.
У „Лолиној“школи су завршенимо

лерскиифасадерскирадови,саниран
јекров,апоредглавнешколскезграде
уређенисуипомоћнишколскиобјекти.
ДиректоркаСветланаКојићистичеда
су захваљујући одобреним средстви
ма решени највећи проблеми које је
школаимала.
– Настава је због прокишњавања

била посебно угрожена у кабинетима
засрпски језикиматематику.Сада је
то санирано, као и стари кабинет за
техничковаспитањекоји садапоново
можемокористити.Сигурнасамдаће
седобрасарадњасалокалномсамо
управомнаставити–кажедиректорка
Којић.
У школи у Никинцима је после са

нације паркета и молерских радова,
замењена и столарија. Постављено
је17новихпрозора,атакојеповећа
наиенергетскаефикасностшколског
објкета.
– Урадили смо велики посао, сто

ларија је била у доста лошем стању,
посебнојебилопроблемасадихтова
њем прозора. Пре тога смо окречили
учионицеисредилипаркет,такодасе
на задовољство и ученика и настав

ника настава одвија у знатно бољим
условима – рекла је директорка ОШ
„Бранко Радичевић“ Мирјана Јанке
лић.

С. Џа ку ла

Ра до ви у „Ло ли ној“ шко ли

РУ МА

Радови у основним школама



14 6. OKTOBAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

По ве ћа на без бед ност
у зо на ма шко ла
НаседнициОпштинскогвећаопшти

не Пећинци, одржаној 29. септембра,
већницисудалипозитивномишљење
наизвештајСаветазабезбедностсао
браћајаопштинезапериодод1.јануа
радо30.јуна2021.године.

Уодносунаистипериодпрошлего
дине,уовојгодиниједошлодопораста
бројасаобраћајнихнезгода,каоиброја
тешко повређених лица у саобраћају,
али, како је образложиоМиланМијић
изСаветазабезбедностсаобраћаја,у

првојполовинипрошлегодиненаснази
су биле забране кретања, тако да па
раметринисуупотпуностиупоредиви.
–Најважнијејетодаупрвојполови

ниовегодиненисмоималиниједнуса
обраћајнунезгодусасмртнимисходом.
У првомделуове годинеСавет је ре
ализовао едукативну акцију „Вежи по
јас–непрекидајживот“,ареализовани
суипројектипостављањауспоривача
саобраћаја, такозванихлежећих поли
цајаца,уПопинцима,Огару,Обрежуи
Купинову, што је у значајној мери до
принелоповећањубезбедностиузона
машколауовимнасељима–рекаоје
Мијић.
Позитивномишљењевећника једо

биоиизвештајореализацијигодишњег
плана рада Предшколске установе
„ВладаОбрадовићКамени“зашколску
2020/2021.годину,каоигодишњиплан
радаовеустановеза2021/2022. годи
ну, а коначну одлуку о усвајању ових
докуменатаћедонетиодборнициСкуп
штинеопштинеПећинци.

ДОНАЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ПЕ ЋИ НАЧ КОМ ДОМУ ЗДРА ВЉА

Но во са ни тет ско во зи ло
Дом здравља „Др Драган

Фундук“уПећинцимајеједна
од32здравственеустановеу
Војводини којима је 28. сеп
тембра председник Покра
јинске владе Игор Мировић
уручио кључеве нових са
нитетских, дијализних и пут
ничких возила за патронажу.
Кључеве је примила дирек
торка пећиначкогДома здра
вљаДубравкаЦветковићМи
ћић,која јеистаклада јеово
трећеновосанитетсковозило
купљенозапотребепећинач
ке Службе хитне помоћи у
протеклечетиригодине.
– Вредност возила је бли

зу четири милиона динара
и комплетно је опремљено.
Имадефибрилатор,ЕКГ,боцу
закисеоник,носила...Речјео
савременомвозилу,којеиспу
њавасвестандардеиимасве
што је потребно Хитној слу
жби–рекланамјеЦветковић
Мићић.
Она је истакла да је овом

донацијом возни парк Дома
здравља скоро у потпуности
обновљен.
– Имамо три потпуно нова

санитетаиједанкојијенешто

старији,али јеудобромста
њу. Имамо још једно стари
је возило које би требалода
се заменииако успемода у
наредномпериодуи товози
лозаменимоновим,имаћемо
комплетно обновљен возни
парк.Светодоприносизнат
но вишем нивоу здравствене
услугеунашојопштини–изја
вилајеЦветковићМићић.
Набавку32новавозилаза

здравствене установе у Вој
водини Покрајинска влада је
финансираласа100милиона
динара.
– Нова возила ће крену

ти пут домова здравља и
болница широм Војводине
и омогућити, поред лакшег
транспорта пацијената, бр
жи и ефикаснији рад и већу
сигурност свима који пружа
ју помоћ онима којима је по

требна – рекао је приликом
уручењакључевапредседник
Мировић.
Покрајинска влада је, пре

ма Мировићевим речима,
од 2016. године обезбедила
више од 90 нових возила за
здравствени систем Војводи
не,чимеје,уздругазначајна
улагањавећаод12милијар
ди динара, знатно унапреди
лаздравственисистем.

Донација пећиначком Дому здравља

Са седнице Општинског већа

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.
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НОВИ СЛА НКА МЕН

Затво рен Дом за ста ра лица
Инспектори социјалне

заштитеПокрајинскогсекре
таријата за социјалну поли
тику, демографију и равно
правност полова затворили
суДомзастаралица„Гала“
уНовомСланкамену,уУли
циБранкаРадичевића23.
У оквиру инспекцијског

надзораонисуутврдилида
сеуДому„Гала“пружауслу
га домског смештаја одра
слимистаријимлицима,без
дозволе за рад у складу са
чланом 115. Закона о соци
јалнојзаштити.
Током обављања надзора

утврђеноједасенанаведе

ној адреси налази 20 кори
сника, након чега је донето
Решење о забрани рада и
датналогзањиховоисеље
ње.
У току контролног надзо

ра,30.септембра,констато
вано једасусвикорисници
исељени.
Против одговорног лица

поднета јекривичнапријава
иобавештенисусвинадле
жниоргани.
Покрајински секретаријат

засоцијалнуполитику,демо
графију и равноправност
полова,поредредовногнад
зора, обавља и ванредне

инспекцијскенадзореуколи
ко постоји сумња на непра
вилностиурадуилинеаде
кватансмештај,каоинадзо
репопријавиграђана.
Покрајински секретаријат

позиваграђанедасвојеста
рије сроднике смештају у
регистроване и лиценцира
не домове, чији се списак
налази на сајтовима Мини
старства за рад, запошља
вање, борачка и социјална
питања и Покрајинског
секретаријата за социјалну
политику, демографију и
равноправностполова,каже
сеуњиховомсаопштењу.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Пот пи сан Ме мо ран дум
о са рад њи са При је до ром

У оквиру манифестације
„ДаниРепубликеСрпске“која
је одржана у Новом Саду од
22. до 29. септембра пред
ставнициТурстичкеорганиза
ције општинеИнђија и Града
Приједора потписали су
Меморандум о сарадњи у
области туризма. Како је том
приликомистакнуто,потписи
вањемМеморандумажеледа
унапреде туризам као при
вреднугранукојајепретрпела
многештететокомпандемије
корона–вируса.Циљје,ујед
но, и да се развија „домаћи“
туризам.
Директор Туристичке орга

низације општине Инђија
МиланБогојевићјеистакаоје
дајепотписивањеМеморан
дума о сарадњи веома зна

чајн, јер се ради о братским
локалнимзаједницама.
–Наовајначинпотврђујемо

почетак сарадње и на нивоу
туристичких организација и
питањаразвојатуризма.План
нам је да почетком следеће
године уИнђији организујемо
манифестацију „Упознај При
једор”, а наши побратими
организују у Приједору мани
фестацију под називом „Упо
знајИнђију”истакаојеБогоје
вић.
Онједодаодаћесенатим

манифестацијама представи
тидваграда,њиховеслично
сти,алииразликепопитању
гастрономије,културесатури
змом уфокусу. Такође, пред
ставници ТО општине Инђија
најавили су да ће следеће

године бити организована и
два кампа/ школе скијања и
спортски камп, који укључује
размену30најбољихоснова
цаПриједораиИнђије.
Амира Ганић, директорица

ТуристичкеорганизацијеПри
једора,истаклаједасусарад
ња и размена искустава већ
раније договорени приликом
посете делегације из Инђије
поводомДанаграда,16.маја.
–Жељанамједареализу

јемо заједничке пројекте који
могу да постану и прекогра
ничниимеђународни,погото
во у погледу авантуризма и
културе. Потписивање Мемо
рандумаћедопринетијачању
сарадње и односа између
Приједора и Инђије истакла
јеГанићева. М.Ђ.

Пот пи сан Ме мо ран дум у обла сти ту ри зма

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Све спрем но 
за по че так 
греј не се зо не
Свејеспремнозапоче

такгрејнесезонеуопшти
ни Инђија, потврдили су
представници Јавног
предузећа „Ингас“. Према
речима директора Зорана
Милићевића,припремесу
кренулевећпочеткомлета
иодтададопренеколико
дана обављени су неоп
ходни радови на дистри
бутивномсистемукакоби
грејна сезона могла да
почнебезпроблема.
–Наширадницисуизвр

шили неопходне ремонте
намерно – регулационим
станицама, санације на
гасоводној мрежи, имали
смоииспитивање55кило
метарачеличнемрежегде
смо пронашли цурења на
три места и отклонили и
те недостатке. Наши рад
ниципрегледајудистрибу
тивне мреже у самом
насељуитајпосао јепри
крајуобјашњаваМилиће
вић.
Грејна сезона у Инђији

званичнопочиње15.окто
браипремаречимадирек
тора „Ингаса“,  за сада
нема најаве поскупљења
гаса.
– Према информација

ма које имамо, неће бити
поскупљења до краја ове
године рекао је Милиће
вићиподсетиодасууспе
шно реализовали летњу
акцију јефтинијихприкљу
чаканагасоводнумрежу.
Какојеистакао,унаред

ном периоду биће потпи
сано200уговорасановим
корисницимазачијадома
ћинстваћебитиизрађени
прикључци.
– Задовољни смо бро

јем корисника који су се
јавили у току трајања
акције и на тај начи иско
ристили погодност јефти
нијег прикључења дома
ћинстванагасоводнумре
жу. Ми ћемо у наредном
периоду предузети све
законске обавезе и мере
какобисмоштопрекрену
лиисарадовиманатере
нурекаојеМилићевић.

М.Ђ.
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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.

ЕРДЕ ВИК

Ново вози ло за амбу лан ту

Амбуланта у Ердевику од 28. сеп
тембрабогатијајезанововозилокоје
ћеслужитизабржитранспортлекара
допацијената.ВозилојеДомздравља
Шид набавило захваљујући покрајин

скојвлади,покрајинскомСекретарија
тузаздравствоиОпштиниШид.
Кључеве возила представницима

амбулантеуЕрдевикујеуручиопред
седник општине Шид Зоран Семе

новић истакавши да је ово наставак
пројекта Секретаријата за здравство,
ДомаздрављаШидиОпштинеШиду
склопу улагања у побољшање квали
тетаздравствауопштиниШид.

Зоран Семе но вић уру чу је кљу че ве новог вози ла

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА КРЕ ДИТ НИХ ЛИНИ ЈА РАЗ ВОЈ НОГ ФОН ДА 
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кре ди ти за пољо при вред ни ке

Представници Развојног фонда Вој
водине одржали у среду 29. септем
бра презентацију кредитних линија у
општини Шид. Реч је о кредитима за
инвестиције,обртнасредства,туризам,
куповинупољопривредногземљиштаи
механизације,ИПАРДпрограм,кредити
закуповинусистемазанаводњавање...
којисунамењенирегистрованимпољо
привредним газдинствима, правним

лицимакаоиудружењимаграђана.
Присутне је на самом почетку

поздравио председник општине Шид
Зоран Семеновић и шеф Канцелари
језалокалниекономскиразвојЖељка
Јарић.
Презентацију је организовао Развој

нифондВојводине у сарадњи са Кан
целаријомзалокалниекономскиразвој
ОпштинеШид.

КУКУ ЈЕВ ЦИ

Рекон струк ци ја 
пешач ке ста зе 
У Кукујевцима су завршени

радови на реконструкцији
пешачке стазе која води ка
месномгробљу.Стара,година
ма запуштана и небезбедна
пешачка стаза замењена је
новом на иницијативу Савета
МЗ Кукујевци и уз подршку
ОпштинеШид.

Са пре зен та ци је у Шиду
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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.

ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА 

Про ду жен рок
за гра ђа не

НаседнициОпштинскогвећаодр
жаној дана 28. септембра донета
је одлука о продужењу рока Јав
ног конкурса за суфинансирање
мера енергетске ефикасности на
породичним кућама и становима
на територији oпштине Беочин за
2021. годину. Заинтересовани гра
ђани пријаву могу предати до 6.
октобра. Благовремено доставље
нимсматраћесеисвепрепоручене
пошиљкепредатепоштинајкасније
до6.октобра,сапечатомпоштеса
наведенимдатумом,безобзирана
датумприспећа.

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Кон курс за сред њо школ це
Расписан је конкурс за

доделу стипендије учени
цима I, II, III и IV разреда
средњих школа са терито
рије општине Беочин. Пра
вопријавенаконкурсимају
ученици I разреда средње
школе који у свим разре
дима од V до VIII разреда
основне школе имају про
сечнуоценуод4,70до5,00.
Ученици II, III и IV разред
средње школе који у прет
ходно завршеним разре
дима  средњешколе имају
просечну оцену од 4,70 до
5,00 такође могу да конку
ришу.
Правонастипендијумогу

остварити редовни учени
ци средњих школа чији је
оснивачРепубликаСрбијаи
АутономнапокрајинаВојво
дина,подусловомдатоком
школовања нису обнавља
ли ниједну годину, осим у
случају болести и да имају
пребивалиштенатеритори
јиопштинеБеочиннајмање
једнугодину.
Пристигле пријаве уче

никаћесебодоватииран
гирати на основу успeха

oствaрeног у претходном
школовању.Наосновуизвр
шеног бодовања, Комисија
утврђујеконачнуранглисту.
Стипендије се додељу
ју ученицима који остваре
највећи број бодова.Одлу
ку о висини стипендија и
броју ученика који ће бити
стипендиранидоносипред
седник Општине Беочин у

складусаОдлукомобуџету
општинеБеочин.
Стипендије ће се испла

ћиватипочевод1.октобра
2021. године до 30. сеп
тембра 2022. године. Сти
пендија се не исплаћује за
месецејули и август.Кори
сник губи право на стипен
дијууслучају:нетачнопри
казаних података, промене

пребивалишта, уколико
напусти редовно школова
њеи удругимслучајевима
утврђенимзаконом.
Рок за пријављивање на

конкурс је до 12. октобра,
а пријаве семогу преузети
на портирници Општинске
управеБеочинилинасајту
општине Беочин (www.beo
cin.rs).

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Кон курс за сти пен ди је
за ром ске уче ни ке
Комисијазадоделустипендијаучени

цима Општине Беочин крајем септем
бра је расписала  конкурс за доделу
стипендија ученицима средњих школа
ромске националности за 2021/2022.
годину
Право пријаве на конкурс имају

Редовниученицисредњихшколачијије
оснивачРепубликаСрбијаилиАПВој
водинаиученицикојисууписалиједну
одгодина(одпрведочетврте)средње
школе. За први разред средње школе
стипендија се додељује само ученику
ромске националности који је прогла
шен учеником генерације у Основној
школи „Јован Грчић Миленко“ Беочин
или„ЈованПоповић“Сусек.ЗаII,IIIиIV
разред–ученицикојисуостварилипро
сечан успех у претходним разредима
најмање4,00.
Ученицикојинисуобнављалигодину

у току трајања средње школе, осим у
случају болести и ученици који имају

пребивалиште на територији општине
Беочинутрајањуоднајмањетригоди
не, а ромске су националности такође
имајуправодаконкуришу.
Информације у вези овог конкурса

могуседобитилокалнојсамоуправи,а
документација се може преузети на
портирници Општинске управе Беочин
илинасајтуопштинеБеочин(www.beo
cin.rs).
Стипендије се исплаћују почев од 1.

октобра2021.годинедо30.септембра
2022. године. Стипендија се не испла
ћујезамесецејулииавгуст.Износсти
пендије дефинишеПредседник општи
ненаосновуОдлукеобуџету.Корисник
губи право на стипендију у случају
нетачноприказанихподатака,промене
пребивалишта, уколиконапустиредов
ношколовањеи у другим случајевима
утврђенимзаконом.
Рокзапријављивањенаконкурсједо

12.октобра.
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ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“

Је ди ни из Сре ма у про јек ту
о за шти ти жи вот не сре ди не
Oсновна школа „Доситеј Обрадо

вић“ изИрига је јединашкола уСре
му,а једнаод29изцелеСрбије,која
јеушлаупилотпројекатподназивом
„Улогаученикаузаштитиживотнесре
дине“.Овајпројекатсереализујепод
покровитељством Министарства про
свете,наукеитехнолошкогразвојаи
Министарствазаштитеживотнесреди
не.
Протокол о сарадањи између ова

дваминистарствајепотписан29.сеп
тембрауБеограду,апотписивању,као
и едукацији и припреми за спровође
ње активности везаних за овај проје
кат, присуствовали су представници
иришкелокалнесамоуправеМиодраг
Бебић, заменик председника Општи
не,ЈованЈоцић,сарадникнапројекту
идиректоркашколеГорданаФодог.
Презентацију „Улога ученика у за

штити животне средине “ и реализа
цију предстојећих активности у шко
ламапредставиоједрМиланПашић,

помоћникминистрапросвете,наукеи
технолошког развоја. Представници
Министарствазаштитеживотнесреди

не презентовали су свој део пројекта
„Едукацијомдочистијеилепшеживот
несредине“. С. Џ.

Основ на шко ла „До си теј Об ра до вић“

ОСНИ ВА СЕ УЧЕ НИЧ КА ЗА ДРУ ГА У ВРД НИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Про из вод њом на бањ ско тр жи ште
У Основној школи „Мили

ца Стојадиновић Српкиња“
у Врднику, коју похађа 231
ученик заједно са подруч
нимодељењемуЈаску,ове
зиме биће много топлије и
пријатније седење у учио
ницама, јер јеувећемделу
објекта завршена топлотна
изолација. Како каже Саша
Матешић,директоровешко
ле, планова јемного, а оно
штомујепосебнодраготоје
оснивањеУченичкезадруге,
крозкојућебитиангажовани
ђаци, наставници али и ло
калностановништво.
Иако им је од Канцела

рије за управљање јавним
улагањима одобрен про
јекат за комплетну рекон

струкцијушколеуизносуод
160 милиона динара, али
због тренутне ситуације са
корона–вирусомсредства
стављена на чекање, неки
пословиморалисуипакда
сеураде.
– Локална самоуправа

нам је изашла у сусрет да
урадимо 450 метара ква
дратних топлотне изолаци

је,тонамјевеомаважноза
предстојећу зиму. Наравно,
тонећесметатикадасебу
дерадилакомплетнарекон
струкцијашколе,јерћесена
постојећу изолацију од пет
центиметара додати ноца,
појашњава директор Мате
шић, додајући да су посао
обавили добровољно роди
тељи а волонтериНИС – а

окречилиспољнезидове.
Овашколаушла јеупро

цес оснивања Ученичке за
друге, а у оквиру ње, како
кажеМатешић,бавићесеи
пластеничком производњом
микробиља, те се надају
да ће своје производе ла
ко пласирати на тржиште у
свомбањскомнасељу.
– Један од планова је и

производња гљива, коју ће
морадити уподручнојшко
лиуЈаску.Нашепроизводе
понудићемо ресторанима
којипослују унашемместу.
Некада јеовашколаимала
ботаничку башту. Тај плац
који је годинама у корову,
крчимоитућемонаправити
учионицунаотвореном,об
јашњавадиректор,додајући
дамујежељадасештови
шеученикаукључи.
Локална самоуправа са

2,5 милиона динара изме
нићецелокупноосветљење,
аупланујеирекострукција
школских тоалета, набраја
Матешићнекеодплановау
наредних неколико месеци,
сматрајући да у овој школи
доста дуго није улагано, па
сепослованагомилало.

С. Ко стић

У нову школску годину,
кренулоје29прваказајед
но са подручним одеље
њемуЈаску,штојевишеу
односу на прошлу годину.
КакокажедиректорМате
шић, пораст броја деце
идеблагомузлазномпута
њом,штовеомарадујесве
запослене.

Ви ше де це Саша Матешић
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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.

СА БОР БИ БЛИ О ТЕ КА РА СРЕ МА

Љи ља ни Са вић на гра да
„До си теј Об ра до вић“ 

СаборбиблиотекараСре
ма, 58. по реду, одржан
је 1. октобра у Српској

читаоници у Иригу, која је,
поред Подружнице библиоте
караСремаиОрганизационог
одбораорганизатортрадицио
налног окупљања сремских
библиотекара. Сабор је отво
рила Вера Новковић, дирек
торкаСрпскечитаоницеуИри
гу, која је подсетила да се
Сабор, од првог одржавања
1962.годинедосада,нијеодр
жао само једном и то 1999.
године када је наша земља
бомбардована.
– Требало би да наредне

годинеславимо60 година јед
не значајне манифестације у
СремуимислимдаЧитаоница
можебитипоноснанато.Про
шлегодинесмосеокупилипод
пароломкојујеТодорБјелкићу

својојбеседирекао,ато једа
„Живот пева победничку хим
ну“, а ове под слоганом „Нека
куцасрцемогаСрема“–указа
лајеВераНовковић.
Ове годинеорганизаторису

сеопределилидаобележејед
нузначајнугодишњицу,атоје
200 година од рођења Досто
јевског.
– Зато смо поставили и

изложбу Библиотеке Града
Београда,чијајеауторкаНата
шаБулатовићкојајеиговори
лаоизложби–кажедиректор
каНовковић.
Изложбајенаправљенапре

десетгодина,билаједвојезич
наипрвојебилаизложенау
Москви и Петрсбургу. Већ
десет година путује по градо
вимаСрбије, а сада је прика
занаинаСабору.Српскачита
оница је приказала и  своју

издавачку делатност у овој
години.
– Иако је година финансиј

ски тешка, из штампе је већ
изашло пет књига, а две су у
припреми и биће објављене
докрајагодине.Међуњимасу
две врло важне књиге које се
односенаманастирскебибли
отеке,свакаконајвреднијеста
рештампане књиге у библио
текама фрушкогорских мана
стира.Тојевишегодишњипро
јекатЧитаонице,азаслугашто
сепројекатреализујеприпада
Покрајинскомсекретаријатуза
културу који је препознао и
финансирао наш рад – иста
клајеВераНовковић.
На овогодишњем Сабору

библиотекараСремаЉиљана
Савић, виши библиотекар
Градскебиблиотеке„Атанасије
Стојковић” у Руми, добила је

награду „Доситеј Обрадовић“,
коју јој је уручила Ружица
Станковић, председница
Подружнице библиотекара
Срема.
– Награда ми много значи,

јер се односи мој целокупан
рад.Готовоцеораднивексам
провела у Библиотеци. Ова
наградазамененијестимула
тивна, јер следеће године
одлазим у пензију, тако да је
онадодељеназасвеоношто
сам до сада урадила и за
допринос библиотекарству –
рекла је награђена Љиљана
Савић.
Учесницима Сабора се

обратиоиБогданТрифуновић,
председник
Библиотекарског друштва

Србије,којијеистакаодаДру
штво покушава да настави
своју мисију и у овим отежа
нимусловима.
– Ја ћу и на овом месту

поновити оно што смо више
пута говорили, када јеупита
њурадПодружницебиблиоте
кара Срема.  То је свакако
најактивнија подружница
Библиотекарског друштва
Србије–рекао јеБогданТри
фуновић,азаовусвојуконста
тацију је добио и аплауз
библиотекараСрема.
У уметничком програму су

учествовали ученици музичке
школице„Музичкикутак“Удру
жења „Арс футура“ из Руме.
Учесници Сабора су потом
посетилииманастирГргетеги
библиотекуовогманастира.

С. Џа ку ла
Са бор би бли о те ка ра Сре ма

Љи ља на Са вићВе ра Нов ко вић по здра вља уче сни ке Са бо ра
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СТА РА ПА ЗО ВА: ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ДВА ЈУ БИ ЛЕ ЈА

250 го ди на од до ла ска
Сло ва ка и 100 го ди на
Удру же ња па зо вач ких же на

Централна прослава обележава
ња 250 година од доласка Сло
ваканапросторданашњеСтаре

Пазовеодржанајеусуботу,2.октобра
у позоришној сали у Старој Пазови.
Велики јубилеј за овоместо требало
је да буде обележен прошле године,
јер су се прве словачке породице
доселиле 1770. године, али због
актелнепандемије,прославајепоме
рена.
Након химне Србије и Словачке у

извођењу хора „Тилија”, приказан је
документарни филм о историјату
доласкаСловака,узосвртнадогађаје
уХабзбуршкојмонархији,којисудове
ли до тога да је син царице Марије
ТерезијеЈосифДругиодобриопроте
стантима да се настане на простор
тадашње Војне границе. Уфилму су
представљенеизначајнеличностииз
СтареПазове,каоштосусвештеники
писацВладимирХурбанВладимиров,
његовасестраЉудмилаХурбан,која
јебила покретачмногихдруштвених
активности,писациборацзаженска
права.Такође,представљенјенарод
ни херој Јанко Чмелик и академска
сликаркаиредитељкаМираБртка.
Свечаности су присуствовали број

ниСтаропазовчани,алигостииздру
гихместа,представницијавног,поли
тичког и друштвеног живота, међу

којима су били: Љибушка Лакатош,
председницаНационалогсаветасло
вачке националне мањине, Јарослав
Јаворњик, бискуп Словачке еванге
личкецрквеуСрбији,НаталијаХрнчи
арова, конзулкаАмбасадеРепублике
СловачкеуСрбији,ЂорђеРадиновић,
председник Општине Стара Пазова,
БраниславКулик,председникМатице
словачкеуСрбији.
Љибушка Лакатош, председница

НССНМиСКУДаХеројЈанкоЧмелик,
своје обраћање је започела стихови
маополаскунапутзановимживотом
инагласиладаовајјубилејнијезнача
јансамозаСловаке,већзацелуСта
руПазову.
– Јубилеји су нас увек водили ста

зом историје и из поштовања према
нашимпрецима,немогуаданеспо
менем њихову природну жељу за
бољимживотом, борбу са природом,

Љи бу шка Ла ка тошЂор ђе Ра ди но вић
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болестима,разнимизазовимакојису
ихсамочинили јачимипостојанијим.
Сасобомсудонелиионоштојенај
драгоценије–својутрадицијуикулту
ру, веру и жељу за образовањем.
Сачувалисусвојнационалнииденти
тет,асвојимпоштењемирадом,избо
рилисусезаравноправанположају
овојвишенационалнојсредини.Веру
јем да ће Стара Пазова још дуго
постојатиоваквакаквајејесте.Једин
ствена, са међусобним уважавањем
свихнарода,којиовдеживе,реклаје
ЉибушкаЛакатош.
Председник ОпштинеЂорђе Ради

новић је, честитајући јубилеј свим
Словацима, нагласио да ова годи
шњица представља два и по века
суживотанаовимпросторима.
–Тоспоносоммогудакажем,јерсу

имојипрецистиглинаовепростореу
исто време када и Словаци. Колико
самслушаоодстаријихазнамисам,
тајсуживотјеувекбиодобарилепи
желимдатакоиостане. Честитами
захваљујем се свим људима који у
нашојсрединичувајутрадицијуикул

туруСловака,поносансамнато, јер
СтараПазова јесрединаукојојживи
више народа, где никада није било
никаквихпроблемаисукоба,ижелим
да тако и остане. Желим вам свима
пуну здравља и среће и да још дуго
живимо заједно и славимо јубилеје,
изјавиојеРадиновић.
Укултурно–уметничкомпрограму

колажног типа, приказан је долазак
првих словачких породица, али и
показано,шта и како данасСловаци
негују свој језик, културу и обичаје.
Припремили су га чланови СКУДа
„Херој Јанко Чмелик “ у сарадњи са
Месним одборомМатице словачке и
ОШ„ХеројЈанкоЧмелик”,аредитељ
јебиоАлександерБако.Собзиромна
тодасупрвиСловацидошлиуПазо
ву из Селенче на крају програма су
наступили  гости, оркестар основне
школе из Селенче под руководством
дрЈурајаСуђија.
Свој јубилеј, 100. годишњицу од

оснивања прославило је Удружење
пазовачких жена. У просторијама
СКУД–а„ХеројЈанкоЧмелик”,жене

су припремиле изложбу народне
ношње, и пригоданпрограму оквиру
којегјепредстављенакњигаоЉудми
лиХурбан, ауторке КатаринеВереш.
Људмила Хурбанова је оставила
велики траг у културном, духовном и
друштвеномживоту.Билајеједнаод
оснивача и прва председница Цен
тралног удружења чехословачких
жена у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца, које је основано у мају
1921. године а Старопазовчанке су
своје удружење основале 9. октобра
1921. године. У току свог постојања,
бавиле се хуманитарним радом, тру
дилеихтеледабудудруштвенокори
сне. У последње време, највише
пажњеусвомрадупоклањајуочува
њутрадиције,обичаја,народнихруко
творина, гастрономији, ношњи, али
увек су ту да помогну  и учествују у
разнимакцијамаипрограмима,било
уорганизацијиДруштва„Чмелик”коме
припадају, или у организацији Месне
заједнице, Туристичке организације,
ОпштинеСтараПазова...

Зден ка Ко жик

Про грам Удру же ња же на

СТА РА ПА ЗО ВА

Сла ва Цен тра
за со ци јал ни рад
Центар за социјалнирадуСтарој

Пазови је 30. септембра прославио
своју крсну славу – Света Љубав,
Вера,НадаимајкаимСофија.Славу
су запослени обележили у интимној
атмосфериовеинституцијесамало
бројним гостима услед епидемијске
ситуације.  Директорка Рада Жугић
обратила се запосленима пожелев
ши им благостање, пуно љубави,
вере,надеимудрости.Овомприли
ком, познати дизајнер накита Воји
слав Жакула поклонио је Центру
крсткојићеодсадакраситиовууста

нову, а како су из исте најавили,
нареднегодинекумславебићепред
седникОпштинеСтараПазоваЂор
ђеРадиновић. Д.Г.

ПО ЧЕ ЛА БЕР БА КУ КУ РУ ЗА 
При но си сма ње ни 
за око 40 од сто
Берба кукуруза у старопазовачкој

општиникасниоко10данауодносу
напретходнугодину.Разлогсунепо
вољни временских услови, који су
пратили производни циклус, почев
одкаснијесетведовеликихврућина.
Утокујескидањезлатногзрнакраће
вегетације, групе „Фао” 300 и 400.
Пољопривредницисупренајављене

кише, почетком претходне недеље
радили даноноћно, како би избегли
већу влагу, која тренутно износи од
15 до 16 одсто.  Ко има складишни
простор оставља кукуруз код куће,
али већина вози одмах у силос, и
малокоостављауклипу, јерсавре
мена механизација убрзава процес
бербе.Откупнаценајошнијепозна
та,априносинаиндивидуалномсек
торусумањиза40остоуодносуна
прошлу годинуиизносеод4до5,5
тонапојутру.Бербакукурузајепоче
лаиу„Делтааграру”уСтаројПазо
ви, где су завршили са скидањем
сунцокрета и соје, посејали уљану
репицуираж,асадаупоредосаком
бајнимауњивеулазеимеханизација
заприпремусетвејечмаипшенице.

З.К.
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Одр жан „Кур зо ви на фест“
У аутентичном амбијенту

„Аксентијевог кућерка“ у Ога
ру, најстарије очуване сео
ске куће у овом делуСрема,
протеклогвикендајесвебило
посвећено једној од најзасту
пљенијих пољопривредних
култура у Срему – кукурузу.
Старији су имали прилику да
сеприсете,амлађидасазна
ју, шта су некада Сремцима
значили кукуруз и кукурузо
вина,аштаимпредстављају
данас.
Четврти „Курзовина фест“

је ове године одржан у окви
ру програмаМинистарства за
бригу о селу „Михољски су
срети села“, а манифестаци
ју јесвечаноотвориоСиниша
Ђокић, председник Општине
Пећинци, која јеиове године
била један од покровитеља
манифестације.
–ОпштинаПећинциподржа

ва све културне и туристичке
манифестације које доприно
сепромоцијинашегкултурног,
историјскогиприродногбогат
ства,каоиочувањунашетра
дицијеиидентитета.Мени је,

наравно, посебно драго што
имамчастдаједнутаквумани
фестацијуотворимбашовдеу
Огару. Надам се да ће наше
манифестације сваке године
битинасвевишемнивоуида
ћепривлачитисвевишепосе
тилаца–рекао јепредседник

Ђокић,којисезахвалиосвима
који су учествовали у органи
зацијиманифестације.
А било их је заиста много.

Такмичари у ручном брању и
круњењу кукуруза, правље
њучардакаодчокањаиигри
мице са јесењим плодовима,

махомосновциизОгара,дали
сусвеодсебе,анаштандови
маудружењаженапосетиоци
су имали прилику да пробају
бројнеђаконијеприпремљене
по традиционалним рецепти
ма уз неизоставни „колач на
курзовини“.Оникојипрефери

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Тре ну так ове ко ве чен на
фо то гра фи ја ма Сло бо да на Ча ви ћа
Упетак, 1. октобра, у холу

Културног центра Пећинци
свечано jeотворенаизложба
фотографија Слободана
Чавића под називом „Неки
други живот“. Изложбу је
отворио директор КЦ Јован
Деврња, по чијим речима,
Слободанов рад свакако
заслужује већу пажњу, а
посебнојерјеупитањуумет
никизШимановаца,чијирад
је већ препознат широм
Србије,аиванграницанаше
земље.
А на Слободановим фото

графијама јеуправотанаша
прошлост ухваћена и остала
ту заувек, можда и као под
сетникдајенезаборавимони
ми,нибудућегенерације, јер
је она део нас самих. Иако
изложба носи назив „Неки
другиживот“, свакафотогра
фија носи емоцију за себе,
које све заједно сублимирају
прошлостпредочимапосма
трачаистварајутајнекидру
гиживотнашимсадашњим.
Изложба у Пећинцима је

друга самостална изложба
овог уметника, а поњеговим
речима, међу изложеним
фотографијама налазе се и
награђиване, захваљујући
којима је трећифотографна
ранглистиФотосавезаСрби
је.Нањеговимфотографија
мазабалеженисумоментии
људи, који су на неки начин
неприметни, а ипак, како
каже, врло приметни, јер су
остализаувековековеченина
његовојфотографији.
–Тосуљудикојенесреће

мо сваки дан, или их среће
мо, али их не видимо. Поку
шао сам да снимим неки
њихов стваран живот, да
ухватим неке емоције и да
представим то нашој публи
ци.Тенекењиховеодређене
тренутке ја сам забележио,
замрзаоипретвориоихувеч
ност.Свиониживенекиоби
чан живот, као да се налазе
изапараванаимиганевиди
мо.Тосусвенашиљуди,који
раденекенеобичнепослове,
утишинипролазепореднас,

долазе и одлазе, а ми их не
примећујемо, јер живимо
неки други живот за разлику
одњих–изјавиојеЧавић.
На отварању изложбе је

представљена и Слободано
вафото–монографија „Моја
земља“, која представља
врло битан корак у његовој
каријери. Издавач фото –
монографије је Народна
библиотека у Пећинцима, уз
подршку Месне заједнице
Шимановци,пећиначкелокал
не самоуправе и Туристичке
организацијеопштинеПећин
ци.РецензентјетакођеШима
новчанинАлександарЂорђе
вић,асвојемишљењеокњи
зи јеизразилочакпетпозна
тих мајстора фотографије у
Србији. Бранислав Бркић је
написаодаје„Чавићфотогра
фијепажљивоодабрао,рекло
биседаниједнанијетусамо
дабипопунилапростор.Ауто
ровофотографскоумећејена
високомнивоу,штосезапажа
код избора мотива, компоно
вања, код избора тренутка

снимања, а такође и код
коначне обраде за презенто
вањепосматрачу...“.
О успесима Слободана

Чавића сведоче престижне
наградеипризнањаосвојена
на Фестивалу фотографије
Србије у Алексинцу, међу
којимасеиздвајатрећеместо

„Курзовина фест“ одржан четврти пут

Детаљ са изложбе
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Не по вољ на
епи де миј ска
си ту а ци ја
Епидемијска ситуација на

територијиопштинеИнђија је
неповољна,истакаоједоктор
ЈовоКомазец,директорДома
здравља „Др Милорад Мика
Павловић“насастанкуСисте
ма 48. До петка, 1. октобра,
билоје340активнихслучаје
ва заразе корона – вирусом,
доксеброј прегледауКовид
амбулантикретаоизмеђу140
и180,надневномнивоу.
– Статистички гледано,

имамо једно зараженог на
745 становника наше општи
не. Добро је што се број за
ражених не повећава, већ се
неколико дана уназад креће
између 330 и 350 истакао је
дрКомазец.
ОнједодаодауКовидам

буланти ради пет екипа и да
се свакодневно тестирају
грађани код којих се јављају
симптомикорона–вируса.
–Упоследњих седамдана

тестирано је око 500 Инђин
чана при чему је, у просеку,
око 35 посто позитивно. Па
ралелносеодвијаивакцина
ција, али доста лоше. Веома
је мали број пацијената се
вакцинише првом и другом

дозом објаснио је директр
Домаздравља,истакавшида
јенајвећипроценатонихкоји
се вакцинишу трећом дозом,
око 50 одсто док је, израже
ноупроцентима,око25одсто
вакцинисанопрвоми25одсто
другомдозомвакцине.
Комазец је додао да је

клиничка слика код оболе
лих доста блажа у односу на
претходне „таласе“ корона –
вируса , те да је то једна од
позитивнихствари. М.Ђ.

АК ТИВ НО СТИ ЈП „ИН ЂИ ЈА ПУТ“

По ста вља ње
успо ри ва ча
У циљу веће безбедности

свих учесника у саобраћају,
Јавнопредузећезауправља
ње путевима и паркирали
штима„Инђијапут“завршило
је неопходно пројектовање
како би у наредном периоду
поставили одређен број та
козваних успоривача саобра
ћаја на неколико локација у
Инђији.КакојеистакаоМарко
Гашић, директор „Инђија пу
та“, на последњем састанку
Система48усарадњисало
калномсамоуправоммапира
лисунеколиколокацијаугра
дугдејенеопходноизвршити
замену дотрајалих успори
вача саобраћаја и поставити
нове, заштасуимодобрена
средстваувисиниод2,8ми
лионадинаракојејеиздвојио
Покрајински секретаријат за
саобраћај.
–Већсмовишепутаиста

кли да у нашој општини ни

када није било више поста
вљених успоривачанегошто
је то случај ове годин. То је
покренулоимногеиницијати
вепојединаца којинамусве
већем броју шаљу дописе у
којимапредлажулокације на
којима би требало да се по
ставе успоривачи. Фокусира
лисмосенакритичнеделове,
каоштосураскрсницеулица
СремскеиВиноградарске,где
смопоставиличетириуспори
вачаистакаојеГашић.
Према речима директора

ЈП „Инђија пут“, на овај на
чин је обезбеђен и пут Нови
Карловци – Крчедин, где су
постављена два успорива
ча саобраћаја. Исти број је
постављен и у Улици краља
Драгутина у Инђији, а заме
њенисуидотрајалиуУлици
ДушанаЈерковићаублизини
школе.
 М.Ђ.

Др Јо во Ко ма зец

налисти10најбољихаутора
Фото савезаСрбије за 2020.
годину. Чавић је од 2018.
годинечланФотоклубаБео
градиФотосавезаСрбије,а
учествоваојенапрекостоти
ну међународних салона
уметничке фотографије у
земљи и иностранству. Са
разнихконкурса,Слободанје
понео велики број диплома,
признањаизлатнихмедаља.
Залагањем овог фотографа,
овегодинеоснованјеиФото
клуб уШимановцима, а како
нам је рекао, циљ клуба је
укључивање што више мла

дих и увођење у свет фото
графије.
ИзложбафотографијаСло

бодана Чавића „Неки други
живот“бићеотворенадокра
ја октобра, а пећиначка
публикасеможеупознатиса
његовим уметничким радом
свакоградногданаод8.00до
15.00 часова. Посетиоци
изложбебилисууприлиции
данаконотварањауживајуу
добром звуку за који се
побринуларокгрупа„Матриx“
изОгара,којисуусалиКул
турногцентраодржалицело
вечерњиконцерт.

јајусланезанимацијемоглису
дауживајуукокицамаприпре
мљенимнашпоретунадрваи
врућим чварцима топљеним
налицуместа,акуриозитетје
био качамак из котлића. Све
тосуприпремиливреднеруке
жена из удружења пећиначке
општине „Сремице“, „Колевка
Срема“, „Сунчев цвет“, „Огар
чанке“, „Веселице“, „Мајка
Ангелина“, „Шимановчанке“ и
„Попинчанке“, потпомогнуте
гошћама из удружења из Бо
љевацаиЈакова.
Организатор манифестаци

је и ове године је била Тури
стичка организација општине
Пећинци, заједно са Месном
заједницом Огар, Удружењем
жена „Огарчанке“, Удруже
њемграђана„Огарнизација“и
Удружењем пољопривредних
произвођача општине Пећин
ци, а уз логистичку подршку
КултурногцентраПећинци.
–„Курзовинафест“јепокре

нут2017. годинесаосновним
мотивом промоције културног
добраодизузетногзначајако
јесеналазиуовомселу,ато
је „Аксентијев кућерак“.Други
мотивјебиоодавањепочасти
његовомвисочанствукукурузу
и упознавање наших младих
генерацијасазначајемкоји је
кукурузнекадаимаоуживоту

овдашњих људи, а има га и
данас,иакотогаможданисмо
увексвесни–изјавилајеЉу
бица Бошковић, директорка
пећиначкеТуристичкеоргани
зације.
Укултурно–забавномделу

програма наступили су фол
клорни ансамбли „Пећинци“,
„ИзворДоњиТоварник“,„Купи
ник“и„Искон“,песнициизДе
чаРадмила Томаш,Миломир
Обрадовић, Владимир Мила
диновић и Раде Вученовић,
вокална солистикња Анаста
сијаМаксићиБанеРосићпо
знатији под уметничким име
номЛетећагитара.Упрограму
су учествовали и основци из
Огара Лука Бељин, Алексан
дарВасић,СтрахињаВесели
новићиЈованаСлепчевић.
За оне који су желели да

савладају неке нове, а опет
старе вештине, организоване
су три радионице. Радионицу
„Пустовање вуне“ водиле су
Јасмина Поповић и Љиљана
Бабић, радионицу „Шарање
тикви“водилајеАнаАнтонин,
а радионицу „Михољски ко
лаж“ водила је Наташа Иса
ков.
Дан испуњен традицијом и

добром забавом приведен је
крајусремскимпаприкашоми
концертомбенда„Матрикс“.
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БЕРБА ГРОЖЂА У ССШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ У РУ МИ

Нај леп ши дан у ви но гра ду
УСредњојстручнојшколи„СтеванПе

тровићБриле“ у току јеберба грожђау
виноградима,којеовашколаимаиуко
јимаученицистичупрактична знањаиз
предмета виноградсрство и воћарство.
Поредученикатрећихразреда,уберби

учествују и ђаци првог и другог разре
да,којимастаријидругарипреносесвоја
знањаиискуства,асвеподбуднимоком
наставникастручнихпредметаАлексан
драМишковића.
–Када јеберба,тосунајлепшидани

увинограду.Заједнорадемлађииста
ријиученици.Подстичемотимскирад,а
крозовупрактичнунаставу,опипљивуи
конкретну,надамоседаћемоизнедрити
новестручњаке,каоштојетоидосада
било. Стручњаке који ће носити цело
купнупољопривреднупроизводњутамо
гдебудурадили–истиченаставникМи
шковић.
Ушколскомвиноградуимавишесор

тигрожђакојесузасађенезбогпотреба
наставеитокакостонихтакоивинских.
Ту су сорте каберне, мерло, кардинал,
хамбург, асуфали и остале. Наставник
АлександарМишковић кажеда имају у
планудасадеинекесортекојејество
риоИнститутуНовомСаду.
–Времекаквојебилоовегодинепо

годује само виноградима и могло се
„проћи“ са нормалном заштитом. Али,
када имамо проблема са пламењачом
или трулежи, мора бити пуна заштита
да би квалитет био добар. Сорте које
је створио новосадски Институ препо
ручујемдасегајенаокућницамаима
њимповршинама.Неморамокодњих
дасепосветимотоликозаштити,абиће
солиданиприносиквалитет–поручује
Мишковићидодаједасвакоможедоћи
ушколу,посаветодњих.

С. Џа ку ла
Бер ба у школ ском ви но гра ду

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Сред њо школ ци
по но во сви у клу па ма
Ученици сремскомитро

вачких средњих школа
протекле седмице су се
вратили у школске клупе.
Претходно су недељу да
на похађали наставу по
комбинованом програму,
односно онлајн и ушколи,
а седмицу пре тога, учили
суод куће.Честепромене
у начину обављања школ
скихобавеза,сигурноутичу
највишена ђаке.Педагози
тврде да је недостатак со
цијалногконтактамеђуде
цомвидљивијинекоикад.
– Недостатак социјалних

контакатапримећујемовећ
нековреме.Одраслиимају
својепријатељеиизграђен
кругблискихособаскојима
редовнокомуницирају.Ме
ђутим,другачијејесмлађи
ма.Например,првацикоји
су прошле године пошли
у средњушколу,а садасу
други разред, због епиде
мијеаникаданисубилиза

једно. Навикли су да седе
самеуклупи,даимајупро
стора, па када су заједно,
представља им проблем и
необичноимје.Приметесе
последице изолације, али
таквествариселакопоно
вонауче,реклаједиректо
рицаМитровачкегимназије
МирјанаЂорђевић.
Вирусом короне током

прошле седмице у једном
тренутку више од две сто
тинеђакајебилозаражено
и око педесет наставника,
према подацима из Град
скеуправезаобразовањеу
Сремској Митровици. Епи
демиолози кажу да, иако
деца подносе вирус боље
него одрасли, морамју се
заштити. Једини начин да

се вирусу стане на пут је
стеимунизацијакатегорија
становниказакојејеструка
препоручилавакцинацију.
–Иакосуупитањумали

проценти у односу на оп
шту популацију, када је у
питању заражавање шко
лараца,веомасунамбит
ни, због њихових социјал
нихконтакатаваннаставе.
Ситуација код нас се не
разликује од ситуације у
читавој држави.Деца, ста
тистички гледано, боље
подносе вирус, али се они
свакако друже и са својим
бакамаидекамаимогуби
типреносиоци.Нијенужно
да ће дете лакше пребо
лети,алиисвакојмајци је
изузетно стресно уколико
гледасвоједетеподвисо
ком температуром, рекла
јеепидемиолог Заводаза
јавно здравље, Јасмина
ЈандрићКочић.

А. Плав шић

Ја сми на Јан дрић Ко чић
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РУ МА

Ши ша њем до по мо ћи
за нај у гро же ни ју де цу

УРумијепротеклогвикенданаград
скомтргуодржанахуманитарнаакција
румских фтизера, који су своју зараду
усмерили за помоћ деци из социјал
но угрожених породица са територије
те општине. Акција је трајала је од 11
до19часова,афризерисуималине
колико десетина муштерија. У уличној
берберницитогдананијепостојаозва
ничанценовник,већсуРумљанииздва
јалионоликосредставаколикосубили
умогућности.„Будихуман“називјеак
ције, на коју су пролазници реаговали

позитивно,аусвакомтренутку,науслу
гушишањачекалосеуреду.Идејаједа
сеприкупљенасредстваутрошезаде
цу из најугроженијих породица, у виду
помоћи кроз куповинушколскогприбо
раигардеробезахладнедане.Акцију
су заједнички реализовала два бербе
ринаТодорИванићиГеоргијеАнушић.
– Дошао сам на ову идеју из једно

ставногразлога.Осетиосампотребуза
таконечим,дадопринесемнанекина
чинпобољшањуквалитетаживотаони
макојимајетопотребно.Истовремено,

надам се да ће ова активност подста
ћи и друге, не само колеге, већ иљу
деиздругихделатности,даускладуса
својим могућностима организују нешто
слично.Веомајеважнодапокажемода
смотуједнизадруге,истакаојеТодор
Иванић.
Такође,начиннакоји јеутрошенно

вац, као доказ да је отишао у праве
руке, биће транспарентан и на дру
штвениммрежамапоокончањуакције,
истаклисуорганизатори.

А. Плав шић

Рум ски фри зе ри у ху ма ни тар ној ак ци ји

Одељењезапривреду,локалниекономскиразвој,заштитуживотнесрединеиинспекцијскепословеОпштинске
управеопштинеПећинци,наосновучлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“Сл.ГласникРС”,број
135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Носилацпројектаje„А1 СР БИ ЈА“ д.о.о. Бе о градНо
ви Бе о град, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 1ж.
ПредметнипројекатјеРа дио ба зна ста ни ца мо бил не 

те ле фо ни је NS2579 01 SM Ši ma nov ci Schen ker.
Пројекат се реализује у Шимановцима, на кат. парц.

1806/20К.О.Шимановци,натериторијиопштинеПећин
ци.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могуседобитинаувидупросторијамаОдељењазапри
вреду,локалниекономскиразвој,заштитуживотнесреди
не и инспекцијске послове Општинске управе општине
Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија број П/14 у

периодуод1015часова.
Сви заинтересованиправна и физичка лица могу

доставити своје мишљење у писаној форми на адресу
Одељењезапривреду,локалниекономскиразвој,зашти
ту животне средине и инспекцијске пословеОпштинске
управеопштинеПећинци,уПећинцимаСлободанаБаји
ћа5.
Наосновуподнетогзахтева,каоимишљењазаинтере

сованејавностикојасуприспелазакључноса19.10.2021.
годинеОдељењећеодлучитиопотребипроценеутицаја
наживотнусрединузапројекатРа дио ба зна ста ни ца мо
бил не те ле фо ни је NS2579 01 SM Ši ma nov ci Schen ker.
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ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Чувај те сво је срце

Већинакардиоваскуларнихболе
сти је узрокована факторима
ризика који се могу контроли

сати,лечитиилимодификовати, као
што су: висок крвни притисак, висок
нивохолестерола,прекомернаухра
њеност/гојазност, употреба дува
на,физичка неактивност ишећерна
болест.Међутим,постојеинекифак
тори ризика који не могу да се кон
тролишу.Међунајзначајнијефакторе
ризика,којисуодговорнизасмртност
одовихболести,убрајајусеповишен
крвнипритисак,комесеприписује13
одсто смртних случајева на глобал
ном нивоу, затим употреба дувана
(деветодсто),повишеннивошећера
у крви ( шест одсто), физичка неак
тивност (шест одсто) и прекомерна
телеснамасаигојазност(петодсто). 
– То су, уз неправилну исхрану,

повишен ново шећера и холестеро
ла, променљиви фактори ризика.

Поредпроменљивихфактораризика,
постојеифакториризикакојинемогу
дасемењају.Тосупресвегагодине
старости, пол и болести у породи
ци. Међутим, особе из ових ризич
них група би требало да редовније
контролишу своје здравље каже Др
Бранка Малбашић Зечевић специја
листа социјалне медицине и помоћ
никдиректораЗаводаза јавноздра
вљеуСремскојМитровици.
Светскафедерацијазасрцеуказује

натодадоносиоциодлукаморајуда
улажуунадзоримониторинг карди
оваскуларнихболести,даимплемен
тирајуинтервенцијенанивоучитавог
становништва како би смањили ове
болести, укључујући усвајање свео
бухватне политике контроле дувана,
увођењепорезанахранукојасадржи
трансмастиуциљусмањењапотро
шње намирница богатих мастима,
шећерима и сољу, изградњу пешач
ких и бициклистичких стаза у циљу

Према Календару јавног здравља
Светски дан срца обележава се 29.
септембра 2021. године, под слога
ном„Повежисесрцем“.
Уз поштовање свих превентивних

мера које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID19
изазваневирусомSARSCoV2,Завод
за јавно здрављеСремскаМитрови
ца, у сарадњи са Црвеним крстом
СремскаМитровицаобележиојеовај
значајандатум.УпросторијамаЦрве
ном крста, корисницима народне
кухињемеренисуосновнипараметри
крвнипритисак,шећерукрви,атом
приликомизвршенајеиподелаздра
вихживотнихнамирница.Корисници
мајенаглашеноколикијезначајпре

венције ових обољења и колико је
важнодасеусвајају здравеживотне
навике.Заједничкимнапоримаможе
мо помоћи свим људима да воде
бољи и здравији живот са здравим
срцем.
Живимо у времену пандемије

COVID19којаоптерећујездравстве
несистемеиподиженивоиндивиду
алне одговорности за сопствено
здрављеи здрављецелокупног дру
штва.Затоовегодине,29.септембра,
кампања поводом обележавања
Светског дана срца  истиче потребу
за проналажењем алтернативних
начинаповезивањаљудиуциљупре
венцијеилечењакардиоваскуларних
болести.

У Црве ном крсту
обе ле жен Дан срца

Пре по ру чу је се 
физич ка актив ност нај

ма ње 30 мину та сва
ко днев но седам дана 
у неде љи. Шет ње до 

посла или до про дав
ни це, сте пе ни це уме

сто лиф та, неки спорт 
или плес и што више 

борав ка у при ро ди

Др Бран ка Мал ба шић Зече вић
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повећањафизичкеактивности,изра
дустратегијезасмањењезлоупотре
бе алкохола, обезбеђивање здравих
школскихоброказадецу.
Штосесаветатиче,дрБранкаМал

башићЗечевићкажедатребачувати
срце.

Будите мудри у избору хране и
пића. Смањитеслаткенапиткеивоћ
несокове–изаберитеводуилинеза
слађенесокове.Заменитеслаткишеи
слаткепосластицесвежимвоћемкао
здравомалтернативом.Поједите пет
порцијавоћаиповрћа(отприликепо

неколикодневно)–могубитисвеже,
смрзнуте, конзервиране или суше
не. Конзумирајте одређену количину
алкохола у складу са препорученим
смерницама. Ограничите прерађе
нуипрженухрану,којачестосадржи
великеколичинесоли,шећераизаси
ћенихитрансмасти.Правитекодкуће
здравеоброке,некисуодсавета.
Такође препоручује се физичка

активност најмање 30 минута свако
дневноседамданаунедељи.Шетње
до посла или до продавнице, степе
нице уместо лифта, неки спорт или
плес.Препоручујесефизичкаактив
ностдокгледатетелевизију(чучњеви,
вожња собног бицикла, вежбање на
степеру) ишто више боравка у при
роди.
– Реците „не” пушењу. То је најбо

ља ствар коју можете да урадите за
побољшање здравља вашег срца.
У року од  две године од престанка
пушења, ризик од коронарне боле
сти срца се значајно смањује.После
15 година након престанка пушења,
ризикодболестисрцаикрвнихсудо
вавраћасенаризикнепушача.Пре
станкомпушења,побољшаћетесвоје
здрављеиздрављевашихнајближих.
Ако имате проблема са престанком
пушења, потражите стручни савет,
наводидрБранкаМалбашићЗечевић.

Према прелиминарним подацима
Популационог регистра за акутни
коронарни синдром, болести срца и
крвних судова (KВБ) током 2020.
годинеуСрбијијеумрло55.305осо
ба(25.617мушкарацаи29.688жена).
Болестисрцаикрвнихсудовасауче
шћемод47,3одстоусвимузроцима
смрти, водећи су узрок умирања у
Србији.Укардиоваскуларнеболести
спадају: реуматска болест срца која
чини 0,9 одсто свих смртних исхода
од KВБ, хипертензивна болест срца
чини16,8одсто,исхемијскеболести
срца 15,9 процената, цереброваску
ларне болести 17,8 процената, а
осталеболестисрцаисистемакрво
тока чине 42,5 одсто свих смртних
исхода од KВБ. Kао најтежи облик

исхемијских болести срца, акутни
коронарнисиндром јеводећиздрав
ственипроблемуразвијенимземља
ма света, а последњих неколико
дeценија и у земљама у развоју. У
акутни коронарни синдром спадају:
акутниинфарктмиокарда,нестабил
наангинапекторисиизненаднасрча
насмрт.Акутникоронарнисиндрому
Србијичиниоје49,9одстосвихсмрт
них исхода од исхемијских болести
срцау2020.години.Премапрелими
нарним подацима популационог
регистразаАKС,уСрбији јеу2020.
години дијагноза акутног коронарног
синдрома постављена код 20.434
случајева.Током2020.годинеодовог
синдрома у Србији је умрло 4.385
особа.

Од срца уми ре више 
жена него мушка ра ца

Сма њи те слат ке напит ке и воћ не соко ве – иза бе ри те воду или неза
сла ђе не соко ве. Заме ни те слат ки ше све жим воћем. Поје ди те пет пор
ци ја воћа и повр ћа (отпри ли ке по неко ли ко днев но) – могу бити све же, 
смр зну те, кон зер ви ра не или суше не. Огра ни чи те пре ра ђе ну и прже ну 
хра ну, која често садр жи вели ке коли чи не соли, шеће ра и заси ће них и 
тран сма сти. Пра ви те код куће здра ве обро ке, неки су од саве та
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“: ИЗЛО ЖБА СЛИ КА БРА НИ СЛА ВА МИО КО ВИ ЋА

Натраг где при па дам
УГалерији„ЛазарВозаревић“уСрем

ској Митровици, прошле среде 29. сеп
тембра,  отворена је изложба слика
Бранислава Миоковића „Натраг где
припадам“. Бранислав Миоковић живи
у Канади, али је пореклом изМанђело
са.Самназивизложбеговориовеликој
жељидасевратиусвојродникрај.Сли
кесаизложбе,којаћебитиотворенадо
30.октобра,имажељудапоклониграду
и преговори о преузимању тог вредног
поклонасуутоку.
–Јакомиједрагоштосамимаоприли

кудаорганизујемизложбууМитровицу.
Рођен сам у месту Алекса Шантић али
као дете дошао у Манђелос. Већ 1975.
годинеотишаосамуиностранство.Каои
свакимладчовекхтеосамдаодемусвет
идагаупознам.Ипак,намојимсликама
доминирају мотивима Срема, искрен је
биоБраниславМиоковић.
По речима директора Галерије Мила

наМаринковића, уметник је самфинан
сираоовуизложбу,оддопремањаслика
изКанадедопропратногматеријалакоји
уобичајенопратисвакуизложбу.
Маринковић је такође рекао да ће у

оквиру Новембарских дана Галерија
организоватиизложбу„Архитекта“којаће

битисвојеврсниомажмитровачкимархи
тектимаБранкииМилорадуМитровићу.
–Онисуоставиливеликитрагувреме

нуипростори,својимрадовимазаувексу
далипечатграду,анекеодзградакојесу

пројектовалисузградаПоштеиПедаго
шкеакадемија.Узизложбубићеоргани
зованеидверадионицесатемомархи
тектуре,најавиојеМиланМаринковић.

Б. Т.

Бра ни слав Мио ко вић Милан Марин ко вић

ОМШ „ТЕ О ДОР ТО ША АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ”, ПЕ ЋИН ЦИ

Но ви од сек ги та ре у Пе ћин ци ма
У издвојеном одељењу

Основне музичке школе „Те
одорТошаАндрејевић“уПе
ћинцима, поред постојећих
одсека клавира, хармонике,
тамбуре и солфеђа, од ове
школске године са радом је
почеоиOдсек гитаре, а сед
моро ученика са територије
општине моћи ће да стекне
основназнањаивештинена
овомжичаноминструменту.
ДиректорКултурногцентра

ЈованДеврњанедавнојеуру
чиодвегитареновоформира
номодељењу.Гитарејеобез
бедила пећиначка локална
самоуправа, а према речима
ЈованаДеврње,овадонација
ћеомогућити ученицима који
немајусвојинструментдана
ставупратеквалитетно.
–Поредгитаре,ученицима

инаставницима сунараспо
лагању и други инструменти
каошто су клавир, хармони
ка и прим за ученикике, који
не поседују свој инструмент.
Сигурансамдаћеимовакав
вид подршке, коју од самог
отварања школе пружа ло
кална самоуправа, умногоме
омогућитидаосновемузичког
образовања нажељеном од
секустекнуштобоље.Жељ
ноишчекујемоњиховенасту

перекаојеДеврња.
НаОдсеку гитареуПећин

цима са ученицима ради на
ставникВикторЂурићпочи
јимречимасемеђудецомјош
прошлегодинејавилазаинте
ресованост за гитаром, а да
сусесадатекстеклиуслови
заформирањеодсека.
– Са сваким од седморо

ученикасерадииндивидуал
нодвапутанедељноутраја
њуодпо тридесетминута.У
првој години учења, ђаци се
упознају са деловима самог

инструмента, правилним др
жањем, техником леве и де
сне руке, првим тоновима, а
како време буде одмицало,
ученицићебитиуприлицида
изводеиједноставнијекомпо
зиције–изјавиојеЂурић.
Међу редовним ученицима

који похађају овај одсек је и
деветогодишњиМаркоЗорић
из Ашање, који очекује пре
свега да научи да свира ги
тару,арадујесеинаступима
којигаочекују.
– За гитару сам се одлу

чио јер ми је веома зани
мљив иснтрумент. Први час
није био тежак, упознао сам
се са наставником и радујем
сенареднимчасовимакаже
Марко.
Са Марком су на првом

часу били и његови родите
љи који му пружају свесрдну
подршку у жељи да похађа
Основнумузичкушколу.
–Драгомијештонеморамо

дапутујемодовеликихградо
ва како би наш син похађао
музичкушколуиштоћенаше
дете у својој општини, свега
двадесетак минута од места
становања,иматиприликуда
похађаОдсекгитаре.Мисмо
му обезбедили инструмент,
његовојесамодаучи–казао
јеМилановотацДраган.
Издвојено одељење у Пе

ћинцимарумскеМузичкешко
ле отворено је захваљујући
подршци Општине Пећинци
и Културног центра Пећинци
у септембру 2020. године и
у њој се по редовном плану
и програму образује 47 ђака
са којима раде: Нина Кобаш
(клавир), Никола Јовановић
(хармоника), Дејан Ћирко
вић (тамбура), ВикторЂурић
(гитара) и Данијела Хорњак
(солфеђо).
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МЕ ЂУ НА РОД НА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА

Ми ни ја ту ре Си рми ју ма

У Музеју Срема 1. окто
бра,отворенајепрвамеђу
народнаизложба„Минијату
реСирмијума“подпокрови
тељством Града Сремска
Митровица.
– Изложба се састоји од

преко 200 радова који су
нампристиглиизсвихкраје
васвета,укључујућиАустра
лијуиМексикоипреко160
ауторакојисусепријавили
идобилиправодаучествују
наовојизложби.Утолико је
нашезадовољствовеће,јер
смозаистанаправилиједну
велику ствар, великдогађај
усфериуметности.Изложе
но јеоко190дела,адоде
лили смо и  прву, другу и
трећунаградуучетирираз
личите категорије, рекао је

Андрија Поповић, директор
МузејаСрема.
Признања награђеним

ауторима уручио је Зоран
Мишчевић, заменик начел
никаГрадскеуправезакул
туруиспорт,којијерекаода
се у данашњем времену
човек осећа тескобно и да
нам јеуправооваквамани
фестацијепрекопотребна.
–Уметностнамјепотреб

накаодрворед,лепивиди
ци,изатосмоовде.Мислим
да је локална самоуправа
постигла пун погодак што
ову, и манифестације овог
типа подржава, рекао је
Мишчевић
ЗаучешћенаПрвојмеђу

народној изложби „Минија
туреСирмијума”, пријавило

сепреко190аутора,којисе
професионалнобавеликов
ном уметношћу, са 290
радова.Уметничкисаветсе
одлучио за 255 радова од
160аутора,сликара,вајара,
графичара и мозаичара из
Србије, Аустрије, Мексика,
Хрватске,ЦрнеГоре,Маке
доније, Холандије, Пољске,
Аустралије, Мађарске и
Белгије.
Павле Максимовић, ака

демскисликаризБеограда,
освојио је прву награду у
категоријицртежаиизразио
је захвалност и задовољ
ство постигнућем и органи
зацијом изложбе. Добио је
наградузацртежрађентех
ником туша на папиру
мањегформата.
–Честодолазим уСрем

скуМитровицу.Мојасупруга
и ја уживамо овде, тако да
учествовати на овој изло
жби било је природно за
нас. Сирмијум је вечна
инспирација као и град,
готоводанеманемакриви
не иза које не може да се
нађе нешто ново, нешто
занимљиво. Иначе сам
ентузијастазаисторију,Рим
исличнествари,такодами
је Сирмијум, Сремска
Митровица за мене зани
мљива,рекаојеПавлеМак
симовић.
ЈованаТривуновић,Алек

сандарСладојевићиРужи
ца Шпановић су аутори
изложбе,којаћебитиотво
ренадо1.новембра.

Категорија цртеж: прва
награда, Павле Максимо
вић „Мс. Јувентас”; друга
награда, Жарко Вучковић
„Видеокруг 1”; трећанагра
да, Никола Павловић „Без
назива”.
Категорија сликарство:

прва награда, Владимир
Дуњић „Прочишћени
поглед”; друга награда,
Дејан Уларџић „Магнове
ње”; трећа награда, Вера
Ђурковић„Прошлост”.
Категорија мозаик: прва

награда, Бојана Павловић
„Језградва”;друганаграда,
БисенијаТерешченко„Омаж

Врубељу”; трећа награда,
ЈованСпасић„Зора”.
Категорија скулптура:

прванаграда,НиколаМар
ковић „Траговипрошлости”;
друга награда, Вукашин
Миловић„Могло јеидруга
чије”; трећа награда, Татја
наКаравелић„Трибоје”.
Специјална похвале

жирија: Наташа Јанковић
„Награници”(цртеж),Васи
лије Доловачки „Портрет
младића” (слика), Татјана
Војнов „Плава птица 2”
(мозаик), Биљана Новогра
дић „Прожимање” (склулп
тура).

На гра ђе ни

Изложба „Минијатуре Сирмијума“

ДАН ШКО ЛЕ
„СИ МЕ ОН АРА НИЦ КИ”

Нај мла ђа шко ла 
у Старој Пазови
Старопазовачка Основна

школа „Симеон Араницки”,
најмлађа школа у овом
месту,1.октобрајепросла
виласвојдан.Овогодишњи
мото дана школе био је
„Заједно смо и лепши и
јачи”,аповодомистог,орга
низованјезабавнипрограм,
разне представе и рецита
ције у складу са темом.
ДиректоркаСлађанаБурсаћ
говором је поздравила све
присутне и подсетила на
великеуспехекојеовашко
лаређаиз годинеу годину.
Приредбисуприсуствовали
родитељи,ученици,настав
ници, представници Мини
старства просвете, Покра
јинског секретаријата и
локалнесамоуправе.

З.К.

АК ЦИ ЈА У СТА РИМ 
БА НОВ ЦИ МА

Фуд бал је и
за де вој чи це
Пројекатиманифестације

сациљемпромоцијебазич
ногспортакојесетрадици
оналнореализујуподпокро
витељством Фудбалског
савеза Војводине и Србије
иУЕФАиовегодинесеодр
жавају на више локација.
После Савиног Села и
Новог Сада,  девојчице су
фудбал играле у среду, 29.
септембра и у Старим
Бановцима. Своје фудбал
ско умеће показале су
девојчицеизосновнихшко
ла „Бошко Павковљевић
Пинки” и „Херој Јанко Чме
лик”изСтареПазове,каои
фудбалерке из новопазо
вачке школе „Растко Нема
њић Свети Сава” и школе
домаћина „Слободан Сав
ковић”. Подршку догађају
пружили су Бојана Бубало,
регионални координатор за
базични фудбал испред
ФСВојводине и председник
комисијеФудбалскогсавеза
Војводине за женски фуд
балЈованВукчевић.Школе
учеснице суовом приликом
награђене фудбалским
реквизитима (лоптама,
мајицама, прслуцима…) са
обележјимаУЕФАпрограма
којијеутоку. Д.Г.
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ДУ БРАВ КА ИВА НИЋ: СНА ГОМ ВО ЉЕ ДО ЦИ ЉА

Пр ва Сре ми ца са вла да ла
ул тра ек стрем ни ма ра то н

По да так да су са мо две же не би ле на тој ста зи, да је осмо ро од у ста ло пре ци ља, да 
сам пр ва же на из Сре ма ко ја је ус пе ла да пре ђе ту ста зу го во ри мно го.  По ру ка они ма 
ко ји још ни су по че ли и ко ји сво ју инерт ност прав да ју раз ли чи тим из го во ри ма је да 
се по кре ну без об зи ра на го ди не, ка же Ду брав ка

РумљанкаДубравкаИванићјеове
године на 44. Фрушкогорском
маратону остварила свој велики

циљ,атоједауспешносавладастазу
ултраекстремног маратона. Не само
штојеуспешносавладалаовузахтев
ну стазу дугу чак 134,3 километара,
него јеосвојилаидругоместоужен
скојконкуренцији,алиипосталапрва
жена у Срему којој је то пошло за
руком.
–Дошаојеитајдан,18.септембар

и  друга прилика да се опробам на
ултраекстремноммаратону,заједноса
мојим другом Зораном Удовчићем,
којијебиоузменеипомогаоорганиза
ционо, тактичкиидругарскида зајед
ничкизавршимостазу замањеод32
сата.Натомпутусмонаправилиукуп
но око сат и по паузе, све остало је
било константно кретање одређеним
темпомитакосмоуспели,несамода
пређемо стазу, него и да остваримо
добровреме–кажеДубравка.
Адоовогизузетногпостигнућа,има

јући у виду велики изазов који тако
дуга и тешка стаза пред учеснике
поставља и у физичком и психичком
смислу,дошлајеупорнимтренингоми
вољом.Почетне кораке у планинаре
њуДубравкајенаправила2014.годи
несанепуних50година, уорганиза
цији клуба ПK „Борковац“, на акцији
ОвчариKаблар.Већнаредне године
је прешла маратонску стазу од 42
километарана „Фрушкогорскоммара
тону“, а исте године је почела и да
трчи.
–Тренираласамредовно,неколико

путанедељно,атрудиласамседато
будеукупнооко60километара.Поче
ла сам да трчим и полумаратоне,
углавномнаградскимтркама.Исхрану
сам прилагодила тренинзима, како
кажуданас,почеласамздравиједасе
храним.Избациласамтешку,зачиње
нухрану,аубацилавишесвежегповр
ћаивоћа.Одлазакуприродумејесве
вишепривлачиоитакосампочелада
трчим планинске трке различитих
дужинаод20до45километара,као
део тима ПK „Борковац“ у трекинг
лигамаВојводинеиСрбије–говориза
нашеновинеДубравкаИванић.
Натимтркамаонајеосвајаламеда

љеустароснојкатегорији,алииукуп
но у женској конкуренцији. Дубравка
кажедајеуњој2018.годинесазрела

одлукадапређеултрамаратонскуста
зуна „Фрушкогорскоммаратону“,чија
једужина108километараизаједноса
својомсестромБиљаномПивалицом,
којајеималаивишеискуства,успела
јеутоме.
–Првипутсамсесуочиласанепре

станимданоноћнимкретањем,грмља
вином и кишом у шуми, различитим
ситнимболовимакојисусејављалии
пролазили.Наставиласамидаљеда
тренирамредовно,убациласамитре
нинге снаге у теретани, вожњу бици
кла,каоијогу.Нијеувеклакоусклади
титренингесапословнимиприватним
обавезама, али упорност и континуи
тет су јако важни када стремите ка
одређеном циљу, нарочито зими у
Борковцукадасрећетесамонеколико
исто тако упорних људи – истиче
Дубравка.
Њен следећи велики изазов је био

Од ла зак у при ро ду
ме је све ви ше

при вла чио и та ко
сам по че ла да тр чим 

пла нин ске тр ке
раз ли чи тих ду жи на  
од 20 до 45 ки ло ме та
ра, као део ти ма ПK 

„Бор ко вац“ у тре кинг 
ли га ма Вој во ди не
и Ср би је – го во ри

за на ше но ви не 
Ду брав ка Ива нић

Ду брав ка Ива нић
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2019.године,ултраекстремнимаратон
на Фрушкој гори  стаза дужине 134
километара, веома захтевна са пуно
јаких узбрдица и стрмоглавих низбр
дица и временским лимитом од 35
сати.
Она каже да су лоши временски

услови,кишакојајепочеладападау
вечерњим сатима, житко блато које
успорава ход , учинили да сестра
Биљаионаодустануна115.киломе
тру на Црвеном чоту, јер није било
шанседатркупрођуулимиту.
Следећа 2020. година је била нова

шанса,алијеонаупамћенапокорони,
светркесуотказане,а„Фрушкогорски
маратон“јепомерензасептембар.

Дубравка јеидаље вреднотрени
рала,алитегодиненијебилоултраи
ултраекстремногмаратона,такода је
прешлаВеликизападнимаратонод85
километара.
Убрзопосле тога,Дубравка јепрви

путуконтинуитетуистрчала
маратонскудужинуод42километра

уЗасавици,натакмичењуВојвођанске
трекинг лиге. Корона – вирус је није
заобишао, тако да је крајем прошле
године оболела и завршила са обо
страном упалом плућа и мировањем
од месец дана. Опоравак је био јако
спор, почела је са лаганимшетњама
да би тек после два месеца почела
помалодатрчи.

–Kакојевремепролазилоосећала
сам да ми је све боље и први тест
физичкеименталнеснаге,послепре
лежанекороне,билајетешкастазаод
63километрана„Тараултратраилу“,
којусамсадругомЖељкомРајачићем
прешлаибржеодочекиваног–каже
ДубравкаИванић.
А онда, 18. септембра почиње 44.

„Фрушкогорски маратон“, који је зна
чиоииспуњењењенежељеициља,
да пређе ултраекстремну стазу дугу
134,3 километара за време краће од
35сати–штојебилаивеликасатис
факцијазагодинеупорногтренирања.
Онаистичеданијеосетиланикакву

психичку или физичку кризу на том
путу, жеља да се дође до циља је
била огромна, а адреналин је чинио
своје.
–Податакдасусамодвеженебиле

на тој стази, да је осморо одустало
прециља,дасампрваженаизСрема
којајеуспеладапређетустазуговори
много.Kојијеследећициљ?Незнам
тренутно, алимотив за редовно тре
нирање мора постојати, бар у мом
случају. Порука онима који још нису
почелиикојисвојуинертностправдају
различитимизговоримаједасепокре
ну без обзира на године, да лишет
њом, вожњом бицикла или планина
рењем, наравно свако у складу са
својим могућностима – порука је
ДубравкеИванић,чијапричаовољии
упорности управо потврђује њене
речидазаспортибарнекефизичке
активностиникаданијекасно.

С. Џа ку ла

Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе
с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Је дан од успо на на „Фру шко гор ском ма ра то ну“Ду брав ка са се стром Би ља ном
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РУ МА: ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ

Окон чан рок за под но ше ње
пред ло га про је ка та
Један од пројеката који омогућава

укључивање грађанаупроцес креира
њаопштинскогбуџета,покомејерум
скаопштинапознатакаопримердобре
праксе, јете процес партиципативног
буџетирања.Седмициклуспартиципа
тивногбуџетирањајепочео13.итрајао
једо23.септембра.
То је био период у којем су грађани

могли да предлажу пројекате који би
требалодасереализујусредствимаоп
штинскогбуџетаунареднојгодини.
Сваки грађанин је могао да предло

живишепројеката,алиузусловдати
пројектибудууинтересусвихграђана,

каоидасуунадлежностилокалнеса
моуправе. Пристигло је 110 различи
тих пројектних идеја, а равномерна је
заступљеност пројеката који би се ре
ализовалиуградуиселимарумскеоп
штине.
Комисији, чији су чланови задужени

занесметаноодвијањеиовогодишњег
партиципативногбуџетирања,предсто
јипосаодаодпредложенихидејасачи
нискраћенулистуреалнихинајпогод
нијихпредлога.Предлозићесенаћина
гласачкомлистићуиодњихћесереа
лизоватионикојисуприкупилинајвећи
бројгласоваграђана. С. Џ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „НА ША ДЕ ЦА“, ВРД НИК

Одр жа на про дај на 
улич на ак ци ја

Врдничкоудружење„Нашадеца“одр
жало је 26. септембра уличну акцију
продајеликовнихрадовакојесунацрта
ладецаизовогУдружења,каоињихови
гости.
– Акција је била успешна, много на

шихсуграђана,родбина,комшије,при
јатељиалиитуристису јеподржалии
свима захваљујем – каже Тања Варја
ТомичићизУдружења„Нашадеца“.
Средства прикупљена од продаје

ових радова биће уплаћена на рачун
Удружења. Уједно, то је била и прва
уличнаакцијапланиранауоквирупро
јекта„Нашедружилиште“којифинанси
раМинистарствозарад,запошљавање,
борачкаисоцијалнапитања,Секторза

заштитуособасаинвалидитетом.Про
јекаттрајешестмесециизавршавасе
крајемовегодине.Удружењеорганизује
радионице које води дефектолошкиња
ВеснаЂаповићипедагошкињаЈелена
Мићашевић,заједносаповременимго
стимаиродитељимасарадницима.
Занимљиво је да на ове радионице

долазеидецабезпотешкоћауразвоју
иучествујуурадурадионицазаједноса
децомсаинвалидитетом.
– Циљ нам је да децу са инвалиди

тетомпослеовогпрограмањиховивр
шњацивишеприхватеидазањихбуду
видљивија – истиче Тања Варја Томи
чић.Овајпројекатјеподржалаииришка
општина. С. Џ.

Улич на ак ци ја Удру же ња

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: ВладимирЏуња
и Наташа Милошевић, Горан Бараћ
иГорданаПопара,БојанЖивковићи
Милица Тадић, Љубомир Павловић
иМаријанаЛончаревић,СтефанЖе
лемЋелапиМилицаКончар,Влади
мирФилкоиБојанаСмрзлић,Јовица
Дрмановић и Оливера Ристић, Стје
панДујићиИванаЈелчић.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Милорад и Ната
ша Зечевић  Сремска Митровица,
АлександариРадмилаЛичанинБе
легиш,НиколаиСтаниславаБудошан
СремскаМитровица,МаркоиЈелена
МирковићНовиСад,МиланЂукано
вићиДраганаПелићЂукановићХрт
ковци,НиколаиИванаКардашРума,
ДраганЧекићиКатаринаЧекићСми
љанић  Лежимир, Немања и Јелена
Бараћ Шашинци,БраниславиВера
ПоповићЛаћарак,ЛукаиТијанаЦр
номарковићИнђија,БраниславиМи
ленаМиловановићСремскаРача.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Саша и Даније
лаАлинчић Рума,Никола иМарија
Косић  Кузмин,Милоши ЈованаРа
довацДобринци,СлавишаиЈелена
Танасковић  Босут,ЉубомирЋирић
и Неда Перишић  Ћирић  Сремска
Митровица, Владимир и НаташаМи
лић Витојевци,ДејаниМилицаЋи
рићДоњиПетровци,НиколаиСашка
КордолупКраљевци,МиланиЈелена
МеђедовићМартинци,ЂорђеиАна
марија Миловац  Сремска Митрови
ца,НиколаиВиолетаМилојевићКу
змин.

УМР ЛИ: Драган Шагановић рођ.
1953,МиланРадановићрођ.1964,Бо
шкоСтојисављевићрођ.1948,Растко
Милутиновић рођ. 1963, Фрањо Ша
рић рођ. 1960, Јован Петровић рођ.
1942,СтанаКопривицарођ.1939,Ни
колаЛукић рођ. 1956,СтјепанБило
гревићрођ.1938,ДрагицаШивољиц
кирођ.1936,ДушанРаденковићрођ.
1946,СпасенијаСтанишићрођ.1940,
Драгица Перић рођ. 1934, Видосава
Радинчанинрођ.1941,БоривојБоги
ћевић рођ. 1937, Миле Степанчевић
рођ. 1965, Раде Цимеша рођ. 1934,
Мане Тркуља рођ. 1948, Катица Ко
вачићрођ.1942,БожидарЦолићрођ.
1932,ЉубицаПејићрођ.1933,Миро
славаТопаловићрођ.1938,Милован
Куља рођ. 1944, Спасоје Милинко
вић рођ. 1943, Радован Максимовић
рођ.1947,ЗоранМарковићрођ.1952,
СлавкоВидићрођ.1940,СлавкоДу
лићрођ.1945,ДрагињаГладовићрођ.
1941,ЈелицаСухањирођ.1946,Мар
коРадочајрођ.1947,ДесанкаСубић
рођ.1928,АнђелкаСимовљевићрођ.
1956,ЈелкаКесићрођ.1949,ВераКо
вачић рођ. 1942, Станко Јарић рођ.
1946.

УМР ЛИ: МандаМервар, рођ. 1931,
Божидар Ђукић, рођ. 1942, Милка
Граховац,рођ.1929,ЖељкоАлексић,
рођ.1971,ЉубицаАтанацковић,рођ.
1937,ЖељкоБељаков,рођ.1964.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA
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ОВАН:Понекадтребаприхватити
оненајтежеоколности,какобисте
себи и другима доказали да сте
довољно дорасли пред најразли

читијим изазовима. Ослоните се на своју
интуицију.Узблискуособусвеможетедапре
вазиђетенадобарначин,некавасправилно
дозирањемудрости,емоцијаистресанаведу
назаједничкаљубавнарешења.

БИК: Неко вам даје корисне
информацијеинатакавначинвам
помажедаправилнијепроцењује
теразличитепословнемогућности

којеиматенарасполагању.Слободноизрази
тенекасвојапотиснутаосећањаилинамере.
Учините неки посебан гест пажње  према
свомпартнеру.

БЛИ ЗАН ЦИ: На врло ефикасан
начинуметедаспроведетеразли
чита правила успешног послова
ња, која остављају озбиљан и

позитиванутисакнавашуоколину.Потрудите
се да потиснете свој професионалну сујету
кадасејавнополемишеоправилномвредно
вањунечијихзаслуга.Пролазитекрозразли
читефазеемотивнограсположења.

РАК:Добреидејекојеиматезах
тевајуишируподршкуодонекоју
тренутно уживате у кругу сарад
ника. Све што желите можете и

да остварите, али уз асистенцију и нечију
подршку.Будућидависјајнофункционише
теупартнерству,потрудитеседаокосебе
окупите особе од поверења или угледа.
Довољно сте вешти или сналажљиви да
приволитевољенуособунанекесвојезами
сли.

ЛАВ: Делујете врло енергично
пред својом околином и успевате
даускладитеразличитепословне
интересе.Сталовамједавећину

ствари држите под строгом контролом, као
одраз свог пословног престижа или стила
изражавања. У величанственој комбинацији
изражајнемаштеизаводничкихспособности
предпартнеромдобијатесвештопожелите.

ДЕ ВИ ЦА:Иматедобарпредосећај
и успех вам се налази на дохват
руке. Не само да имате добре
пословне процене већ добијте и

новибројпристалица,такодаувећиниситу
ација пролазителакшеилибољеоддругих.
Осећате да се налазите на емотивној пре
кретнициирадоприхвататеразнеизазове.

ВА ГА:Потребноједасерастере
тите од додатних обавеза, али
немате довољно енергије да се
ангажујете на више страна исто

времено.Удостојанственомстилуибезсуви
шнихпитањаприхватитесвекориснесугести
је или речи критике које вам упућују блиски
сарадници. Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим догађајима у
љубавномживоту.

ШКОР ПИ ОН: Јасно вам је да око
линаодвасочекуједасенепрекид
ноистичетесапосебнимрезултати
маидаувекостављатенекивели

чанствени утисак. Тренутно постоје неке ком
пликованеоколностисакојимаћетеморатида
сесуочаватеуходу,безпредахаилиодлагања.
Посебно вам прија породична хармонија и
нечијеприсуство,јернатакавначинможетеда
остваритебољупсихолошкуравнотежу.

СТРЕ ЛАЦ:Делујете врлоамбици
ознопредсвојомоколиномисви
ма јасно дајете до знања, да не
желитедавамсенеко супротста

вљапобилокојојоснови.Пажљивопроцени
те ситуације које захтевају неки вод ризика
или веће улагање новца. Неопходна вам је
породичнахармонијаинечијеприсуствокако
бистеостварилибољупсихолошкуравнотежу.

ЈА РАЦ:Потрудитеседауспешно
спроведетесвесвојеидејеипла
нове у дело. Важно је да поред
себеиматеособуодповерења.У

љубавномодносу,немојтеузалуднопокуша
вати да промените партнерово понашање
илидамењатетокстварикојенезависеод
вашевоље.

ВО ДО ЛИ ЈА:Делујетевеомаопре
зноинежелитепревишедаризи
кујете у пословнофинансијским
преговорима. ипак, мораћете да

се суочите са неким изазовима који нису по
вашојвољи.Затражитенавремедобарсавет
од једне старије особе. На крају све ће се
решити на добар начин или у вашу корист.
Прижељкујете вишеразумевањаилинежно
стиуљубавномодносу.

РИ БЕ:Доноситенизважниходлу
ка и делујете одлучно у својим
намерамапредсарадницима.Пре
остаје вам да спроведете у дело

свеоноштостеуговаралиупротекломперио
ду.Немапотребедасерасправљатесанеис
томишљеницима и да губите време на неке
споредне ситуације. Имате добар осећај, а
љубавни догађаји које наслућујете најављују
срећанрасплетуодносусавољеномособом.

HOROSKOP
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Прошленедељеодигранаједруга
тура европскихфудбалских так
мичења.Уфокусусубилидуели

између Париза и Ситија као и меч
ЈувентусаиЧелзијауЛигишампиона.
Садругестране,пажњанашихнавија
чабилајеусмеренананаступе„вечи
тих“уЛигиЕвропеиЛигиконференци
је. И поред ових дуела, десили су се
некиизненађујућимоментикојесвака
котребаспоменути.
ПариСенЖерменјеотресаоМанче

стерСитинадомаћемтеренурезулта
том2:0.ТакосусеФранцузиосветили
Острвљанима за болан пораз који су
имнанелиуполуфиналупрошлесезо
не. Утакмицу је обележио првенац
МесијаудресуПарижана, који јеста
виотачкунаовајмеч.Моглојесведа
сеокренеидаодеудругомправцу,с
обзиром на то да су Енглези имали
иницијативуишансе,алиГвардиолина
чета је остала кратких рукава. Искре
но, гаде ми се и једни и други. Ови
првизатоштоспичкавајуогромнепаре
на појачања, а ови други зато што
играју досадан фудбал. Једва чекам
да неко од њих налети на Бајерн у
наставкупадаимШвабапокажеодког
седрветаправиварјача.
У другом дербију Лиге шампиона,

Јувентус је, на изненађење многих,
добиоЧелзикодкућеса1:0.Нецвета
јуружеИталијанимаододласкаРонал
да,алисууовоммечупоказаликласу.
И то пре свега тактичку. Победили су
плав цењиховиморужјем, играли стр
пљивоиискористилишансу.Федерико
Киезајепоказаодаћевероватнобити

бољиодоца,анадругојстрани,Лука
кујепрднуоучабар.Неможешпротив
премазанихиталијанскихштоперакоји
сувећималиприликудатеупознајуи
искористили то на најбољи могући
начин.
Изрубрике„Веровалиилине“треба

издвојитисраманпоразБарселонеод
Бенфикерезултатом3:0, каои сенза
цијузвануШерифизМолдавије,којије
набиоРеалаугостимаса2:1.
Барселона нас је и дефинитивно

уверила да је у жешћој банани, како
резултатској,такоифинансијској.Ово
вишенијетимизпретходнихсезона,а
кризасепочеланазиратионогмомен
такадасурешилидасеодрекнуМеси
ја јер нису имали пара да га задрже.
ПремаподацимашпанскеЛалиге,на
основубуџетаиздвојеногзаовусезо
ну,Барса јетекседмауШпанији.Све
јејасно.
Један други шпански клуб – Реал

Мадрид,којизаразликуодсвојихколе
га има нешто већи буџет који износи
тричавих 700милиона евра, добио је
по лабрњи од молдавског Шерифа.
СадајевећсвимајаснодајеЗвездин
џелатхитгрупнефазеЛигешампиона.
На првом су месту у групи и сада се
већпостављапитањедалијесвеово
случајност. Јасно је да ће ова екипа,
касније или пре, да падне, али треба
имодатипризнањеипожелетиимда
овајсанпотрајештодуже.
Штосетиченашадванајвећаклуба

и њихових мечева, за сада све иде
као по лоју. И Звезда и Партизан су
уписалиновепобеденасвомпутука

европскомпролећу.
Звездајеималанештотежизадатак

одсвојихкомшијаузевшиуобзирдасу
гостовалиЛудогорецубезчетиристан
дарднапрвотимца.ОдсуствоДрагови
ћа,Дегенека,БорјанаиКатаианијесе
одразилонаигруцрвенобелих.Дејан
Станковићјесјајноприпремиоекипу,а
највећеизненађење једокторскапар
тија Санога на позицији штопера. На
крају,победаод1:0ивеликикоракка
нокаутфази.Свакачаст.

Партизан је рутински изашао на
крајсаФлором.Победитиса2:0
некуестонскуекипуинијеподвиг

вредандивљења,аличињеницаједа
црно–белинастављајудамељусвоје
противнике. На опште изненађење,
прорадио је заборављени ас Лазар
Марковићисадваголанаговестиода
можда ипак није заборавио да пика
лопту. Партизан је, према очекивању,
засеонапрвоместо у групии смеши
имсејошмечевадогодине.
Требанапоменутидасуовимпобе

дама, наши клубови обезбедили
додатне бодове на УЕФА ранг листи,
такода је нашнапаћенифудбал тре
нутнонависокој 12. позицији.То кон
кретнозначидабизадвегодинемогли
даимамочакдвапредставникауква
лификацијама за Лигу шампиона.
Даљинапредакнаранглистибиобез
бедио директно учешће у најјачем
европскомтакмичењу,штоје,сложили
би се сви, равно научнојфантастици.
Све је то на дугом штапу, али радују
победенашихклубова.Ипакјефудбал
спортбројједануСрбији.
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Мачва–Графичар2:1;Инђи
ја – Златибор 3:1; Кабел –
Будућност0:0;Лозница–Мла
дост НС 1:1; ОФК Жарково –
ОФКБачка0:1;Рад–ИМТ1:0;
РадничкиСМ–Железничар2:1;
ЈаворМатис–Тимок19192:0.

Бе чеј:Бечеј1918–Раднички
(З)2:1;Пан че во:Динамо1945
– Феникс 1995 1:3; Бач ка
Па лан ка:СтариГрад–Тексти
лац3:4;Ста раПа зо ва: Једин
ство –ПрвиМај 1:2;Ки кин да:
ОФККикинда–Хајдук19123:1;
Адор јан: Тиса – ОФК Вршац
1:4;Шај каш:Борац (Ш)–Рад
нички19122:1;Са ку ле:Борац
(Са)–Омладинац1:3.

01.Хајдук 8 6 2 0 22:4 20
02.ДоњиСрем 8 5 2 1 15:7 17
03.Слобода 8 5 1 2 13:7 16
04.РФКН.С. 8 4 3 1 12:8 15
05.Подунавац 8 4 3 1 8:5 15
06.Слога(Т) 8 4 2 2 14:11 14
07.Слога(Е) 8 4 1 3 11:8 13
08.Цемент 8 3 3 2 12:8 12
09.Индекс 8 4 0 4 12:12 12
10.Радн.(Ш) 8 3 0 5 12:11 9
11.Радн.(НП) 8 2 3 3 9:9 9
12.Јединство 8 2 2 4 9:10 8
13.Дунав 8 2 0 6 7:19 6
14.Младост 8 1 2 5 8:16 5
15.Ветерник 8 1 2 5 6:20 5
16.Будућност 8 1 0 7 7:22 3

Напредак – Партизан 0:1;
Младост – Нови Пазар 3:0;
Црвена Звезда – Металац 3:1;
Војводина–РадничкиНИШ1:1;
Раднички1923–Колубара0:2;
ТСЦ–Чукарички1:2;Радник–
Пролетер 0:1; Спартак ЖК –
Вождовац0:4.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Бе о чин:Цемент –Слога (Е)
2:1; Бач ки Ја рак: Младост –
РФК Н.С. 1921 1:1; Ру мен ка:
Јединство – Доњи Срем 2015
1:2;Шид:Раднички(Ш)–Слога
(Т) 2:3; Са лаш Но ћај ски:
Будућност–Раднички(НП)1:2;
До њи То вар ник: Слобода –
Индекс 1:0; Ди вош: Хајдук –
Ветерник 6:0; Бе ле гиш: Поду
навац–Дунав1:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

01.Инђија 10 7 2 1 20:8 23
02.МладостНС 10 6 3 1 11:5 21
03.Мачва 10 6 2 2 15:11 20
04.Ј.Матис 10 5 3 2 15:7 18
05.ОФКЖарк. 10 5 1 4 12:10 16
06.Рад 10 4 4 2 9:10 16
07.ИМТ 10 4 3 3 11:7 15
08.Радн.(СМ) 10 4 2 4 15:12 14
09.Железничар 10 4 2 4 15:13 14
10.Лозница 9 3 2 4 9:9 11
11.Тимок 10 3 2 5 15:16 11
12.ОФКБачка 10 3 2 5 4:8 11
13.Златибор 10 1 6 3 6:8 9
14.Будућност 10 2 2 6 8:19 8
15.Графичар 9 2 1 6 15:18 7
16.Кабел 10 0 3 7 2:21 3

01.Партизан 11 10 1 0 34:3 31
02.Ц.Звезда 10 8 2 0 21:5 26
03.Чукарички 11 6 3 2 16:11 21
04.ТСЦ 11 6 2 3 22:15 20
05.Напредак 12 6 0 6 16:14 18
06.Војводина 11 4 4 3 13:12 16
07.Вождовац 11 5 1 5 15:15 16
08.Раднички 12 4 2 6 15:23 14
09.Колубара 12 4 2 6 15:23 14
10.Пролетер 12 4 2 6 11:20 14
11.Металац 11 3 3 5 17:17 12
12.Раднички 12 2 6 4 14:18 12
13.Спартак 12 3 3 6 15:26 12
14.Радник 10 2 4 4 7:9 10
15.Младост 11 2 2 7 10:15 8
16.Н.Пазар 11 2 1 8 11:26 7

Ви шњи ће во: Хајдук – Зека
Буљубаша1:0;Би кићДо:ОФК
Бикић–Јединство0:1;Бе ше но
во: БСК – Граничар (К) 0:1;
Срем скаРа ча:Срем–Фрушка
Гора 2:0;Ла ћа рак: ЛСК – Змај
2:0; Ер де вик: Ердевик 2017 –
Обилић 1993 2:2; Ада шев ци:
Граничар (А) – ОФК Бачинци
3:0.
01.Хајдук 7 6 1 0 23:0 19
02.Гранич.(К) 7 6 0 1 19:8 18
03.Јединство 7 6 0 1 17:6 18
04.ЗекаБуљ. 7 4 1 2 15:6 13
05.Обилић 7 3 4 0 12:8 13
06.БСК 7 3 1 3 18:20 10
07.Ердевик 7 3 1 3 13:18 10
08.ЛСК 7 3 0 4 8:10 9
09.Змај 7 3 0 4 13:20 9
10.ОФКБикић 7 2 2 3 9:10 8
11.Гранич.(А) 7 2 0 5 10:14 6
12.Срем 7 2 0 5 7:12 6
13.ОФКБачин. 7 1 0 6 6:22 3
14.Ф.Гора 7 0 0 7 6:22 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Врд ник: Рудар – Граничар
(Г) 4:3; Чор та нов ци: ЧСК –
ПСК 4:1;Бу ђа нов ци: Младост
– Шумар 2:6; Срем ски Ми ха
љев ци:Срем–Хајдук19322:1;
Но ви Кар лов ци: Полет –
Напредак 1:2; Кру ше дол: Кру
шедол – Фрушкогорац 4:1;
Обреж: Граничар (О) – Једин
ство5:2.

01.Шумар 7 7 0 0 31:3 21
02.Срем 7 7 0 0 20:1 21
03.Полет 7 5 1 1 22:7 16
04.Крушедол 7 5 0 2 21:7 15
05.ЧСК 7 4 1 2 14:15 13
06.Младост 7 4 0 3 17:11 12
07.Напредак 7 4 0 3 13:9 12
08.Гранич.(О) 7 4 0 3 16:16 12
09.Хајдук 7 3 1 3 13:11 10
10.Рудар 7 3 0 4 11:19 9
11.Фрушкогор. 7 1 0 6 5:20 3
12.Јединство 7 0 1 6 2:20 1
13.ПСК 7 0 0 7 7:27 0
14.Гранич.(Г) 7 0 0 7 6:32 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Но ви Слан ка мен: Дунав –
Војводина3:2;Ма ра дик:Слога
(М)–Планинац0:5;Кр ње шев
ци: Слога (К) – Борац 4:1;
Ша трин ци: 27.Октобар – Цар
Урош0:3.

1.Дунав 7 4 2 1 21:12 14
2.ЦарУрош 7 4 2 1 16:9 14
3.Планинац 7 3 4 0 20:12 13
4.Војводина 7 4 0 3 24:17 12
5.Слога(М) 7 2 2 3 12:15 8
6.Слога(К) 7 2 2 3 17:23 8
7.27.Октобар 7 2 0 5 8:18 6
8.Борац 7 0 2 5 9:21 2

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ма чван скаМи тро ви ца:Под
риње–Сремац(Дч)1:3;Ру ма:
Словен – Железничар 2:1;
Ви то јев ци: Партизан – Слога
(В)3:1;До брин ци:Сремац(До)
–Јадран0:2;Кле нак:Борац(К)
– Хајдук 1:2;Љу ко во:Љуково
– Сремац (В) 2:2; Мар тин ци:
Борац(М)–Напредак2:3;Ман
ђе лос:Фрушкогорац–Раднич
ки(И)2:0.

01.Словен 8 7 1 0 24:4 22
02.Хајдук 8 6 1 1 17:8 19
03.Јадран 8 6 0 2 19:11 18
04.Железнич. 8 5 2 1 23:3 17
05.Партизан 8 4 1 3 13:10 13
06.Слога(В) 8 3 2 3 12:9 11
07.Подриње 8 3 2 3 13:11 11
08.Фрушкогор. 8 3 2 3 14:13 11
09.Напредак 8 3 1 4 14:15 10
10.Борац(М) 8 3 1 4 8:16 10
11.Срем.(В) 8 3 1 4 14:25 10
12.Срем.(Дч) 8 2 1 5 8:11 7
13.Љуково 8 1 4 3 6:10 7
14.Радн.(И) 8 2 1 5 7:16 7
15.Борац(К) 8 2 1 5 13:25 7
16.Срем.(До) 8 0 1 7 4:22 1

Кра љев ци:Јединство–Фру
шкогорац1:4;До њиПе тров ци:
ДоњиПетровци–Хртковци2:1;
Сте ја нов ци:Борац(С)–Полет
0:3.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 6 6 0 0 24:5 18
2.Фрушкогор. 6 3 1 2 20:15 10
3.Д.Петровци 6 3 1 2 16:15 10
4.Хртковци 6 2 1 3 13:13 7
5.Јединство 6 1 1 4 11:23 4
6.Борац(С) 6 1 0 5 8:21 3

Кар лов чић:Ловац–Камени
1:3;Су бо ти ште: Витез – Купи
ново0:3;Си бач:Словен–ОФК
Брестач 3:2; Младост 1935 је
биласлободна.

1.Камени 5 5 0 0 15:4 15
2.Купиново 4 3 0 1 14:5 9
3.ОФКБрест. 4 2 0 2 15:8 6
4.Витез 5 1 1 3 4:12 4
5.Словен 3 1 0 2 5:8 3
6.Младост 4 1 0 3 4:16 3
7.Ловац 3 0 1 2 3:7 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Сот: Братство – Синђелић
3:6;Ја ме на:Граничар–Омла
динац7:1;Бин гу ла:ОФКБингу
ла – Напредак (31.октобар);
Љу ба:Јединство(Љ)–Једнота
3:1; Илин ци: Борац – Једин
ство(М)0:1прекид84′.

01.Напредак 5 5 0 0 15:2 15
02.Једин.(М) 5 4 1 0 16:5 13
03.Граничар 6 3 1 2 23:6 10
04.Синђелић 6 3 1 2 18:12 10
05.ОФКБинг. 5 3 1 1 14:8 10
06.Једин.(Љ) 6 3 1 2 11:12 10
07.Омладинац 6 2 1 3 8:17 7
08.Борац 5 1 0 4 7:17 3
09.Једнота 6 1 0 5 7:22 3
10.Братство 6 0 0 6 8:26 0

ОФЛ ШИД

AЗа са ви ца:Слога(З)–Сре
мац(Ј)0:0;Ра ден ко вић:Борац
(Р) – ОФК Босут 2:1; Ве ли ки
Ра дин ци:Борац(ВР)–Митрос
4:3.

Б Срем ска Ми тро ви ца:
Срем–Напредак20215:0;Чал
ма: Слога (Ч) – Спарта 5:0;
Ле жи мир:Планинац–Трговач
ки2:1;Слободајебиласлобод
на.

1.Борац(ВР) 5 3 2 0 14:6 11
2.ОФКБосут 5 3 1 1 9:2 10
3.Борац(Р) 5 2 2 1 10:7 8
4.Слога(З) 5 1 2 2 6:10 5
5.Митрос 4 0 2 2 9:12 2
6.Сремац(Ј) 4 0 1 3 1:12 1

1.Срем 5 5 0 0 28:4 15
2.Трговачки 4 2 0 2 16:9 6
3.Слога(Ч) 4 2 0 2 12:11 6
4.Спарта 4 2 0 2 4:16 6
5.Планинац 4 1 1 2 5:11 4
6.Напредак 3 1 0 2 2:7 3
7.Слобода 4 0 1 3 4:13 1

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

АК „СИР МИ УМ“

Шест зла та
са так ми че ња 
у Сме де ре ву
Млади атлетичари АК

„Сирмиум” на Смедерев
скојтврђавиосвојисушест
медаља, од чега три злат
не и поново достојно пре
зетовали свој клуб али и
Сремску Митровицу. Дуња
Јосимовић (2021. годиште)
победила је у трци на 200
метарасарезултатом33,39
секунди. Реља Милетић је
остварио победу у трци на
50 метара са препонама.
Одличан је био Дејан Мој
син који је тријумфовао у
бацањувортексасасјајних
44,48метара,што јењегов
лични рекорд. Вук Дошен
јебиодругиубацањивор
текса,аЛараЏевертрећау
трцина50метарасапрепо
нама.Мушкаштафета4х60
освојилајесребрнумедаљу
усаставу:ВукДошен,Реља
Милетић, Урош Петровић
иОгњенТубић.И коначно,
женска штафета била је
трећаусаставу:ДуњаЈоси
мовић, Лара Џевер, Маша
Травица и Нађа Вуковић.
Тренер Горан Павловић је
поносан на своје „пулене”,
а на такмичењуму је први
путпомоглаВањаМилано
вић, која јебилањеговпо
моћник.
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БОК СЕР НЕ НАД ЈО ВА НО ВИЋ

Др жав ни пр вак у по лу вел тер
ка те го ри ји
Ненад Јовановић, млади

румски боксер о којем смо
инедавноопширнописали,
наставља са својим успе
шним наступима. Постао је
првакСрбијеупојединачној
конкуренцији. Појединач
но првенствоСрбије у бок
су завршено је финалним
борбама на Градском тргу
у Шапцу, а најбољи су из
борилиместоурепрезента
цијизаСветскопрвенствоу
Београду.

Ненад је у мечу за титу
лу најбољег у полувелтер
категорији испод 63,5 кило
грама био бољиодНиколе
Филиповића и добио га са
5:0убодовима,тетакоиз
борио пласман на Светско
првенствокојећесекрајем
октобра и почетком новем
браодржати  у београдској
Арени.
Ненад је на овај начин

остварио свој  овогодишњи
циљ да представља своју

земљу на предстојећој нај
већојсветскојсмотрибокса
идаудуелимасанајбољим
борцима потврди своје до
садашњеуспехе, таленати
квалитет.
Борислав Крстић, Нена

дов тренер, рекао је да је
освајањем титуле поједи
начног државног првака у
боксу,овајмладиРумљанин

направионајвећисениорски
успехуисторијиграда,када
јеупитањуовајспорт.
Ненад Јовановић је до

маћу лигу прошле сезоне
боксовао за вицепрвака
Србије БК „Црвена звезда“,
а у Регионалној лиги за БК
„Лозница“–итобезиједног
пораза.

С. Џа ку ла

Тре нер Бор ко и Не над

КИК – БОКС КЛУБ „РУ –  09“ РУ МА

Из Мо ла са се дам ме да ља
Румски кик – боксери су

сепоновоокитилимедаља
ма,којесуовогпутаосвоје
не на Првенству Србије,
одржаном у Молу 26. сеп
тембра.Удисциплиникик–
лајт контакт, чланови Кик –
бокс клуба „Ру –  09“ су
остварили сјајне резултате
иосвојилитризлатне,сре
брну и три бронзане меда
ље.
Већ стандардно, јуниори

Петар Јованов до 69 кило
грама, Милош Вуковић до
74 килограма и Јована
Касап до 65 килограма су
освојили златне медаље,
док су Милица Боговић до
55 килограма иМишо Вор
капић преко 94 килограма
заустављениуполуфиналу,
такодасуосвојилибронза
немедаље.
Сениорка Милана Михај

ловић до 50 килограма је
изборила сребрну медаљу,
док је Младен Честић у

категорији до 69 килограма
освојио бронзу. Истовреме
но,ПетарЈовановјепрогла
шензанајбољегјуниорана
овомтакмичењу,такодаму
јеуззлатнумедаљу,уручен
ипехар.

– На сваком од четири
државнапрвенствана који
ма смо учествовали, по
једанрумскикик–боксерје,
поред злата освојио, у раз
личитимузраснимкатегори
јама, и пехар за најбољег

такмичара.Тосамопоказује
колико се озбиљно ради и
колико има талентованих
чланова КБК „Ру – 09“ –
каже тренер Владимир
Боговић.

С. Џа ку ла
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ЏУ ДО: ШАМ ПИ О НАТ СР БИ ЈЕ ЗА МЛА ЂЕ ДЕ ЧА КЕ И ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ 

Ла на Но ва ко вић пр ва у др жа ви
Викендзанамаобележилисутакми

чариЏудоклуба„Сирмиум“.Усуботу
јеуБеоградуодржаноПрвенствоСр
бије занајмлађе такмичаре, док је у
недељууСтепановићевуодржантур
нирза кадетеи јуниоре.Наобатак
мичењабриљиралесуузданицеовог
митровачког клуба. На шампионату
Србије замлађе дечаке и девојчице
на којем је учествовао чак 61 клуб,
првоместо и златнумедаљу освоји
лајеЛанаНоваковићукатегоријидо
40 килограма. Лана је претходно на
првенству Војводине освојила дру
гоместо и сребрнумедаљу чиме се
квалификовалазаПрвенствоСрбије.
Онајесвесвојепротивницепобедила
максималнимрезултатом.Неочекива
носеЛананашладвапутаузахвату
држања где се на једвите јаде изву
кла,иизбеглапораз.Кад јесвхвати
ладајенападнајбољаодбранакре
нули су напади један за другим, све
докпротивницанијепоражена.Свеје
касније ишлолакшеиполуфинални
ифинални меч. Уфиналу је чекала
противницаодкоје јеизгубилауфи
налнојборбинапрвенствуВојводине,
итојебилаправаприликазареванш.
Противница је добро анализирана и
тактиказањујеуродилаплодом.Сви
напади су били осујећени, а меч се
завршиотакоштојепротивницаухва
ћенаузахватдржањаизкојегсеније
моглаослободитиититулајеотишла

уСремскуМитровицу.Требанапоме
нутидасереткотактичкидеоборбе
спроводисаовимузрастом,међутим
Лана јеспровелауделосвезахтеве
тренера и осујетила нападе против
нице као нека искусна такмичарка.
Очигледносерадиовематалентова
нојдевојчицикојауживадасебори.
Пријатно изненађење је направила
ТеодораВукасовићосвајањемтрећег
местаибронзанемедаљеукатегори
јидо36килограма.
Џудо клуб „Омладинац“ из Степа

новићева и Џудо Савез Војводине
организовалисуунедељутурнирза
кадетеијуниоре.Петтакмичарами

тровачкогСирмиумаузелојеучешће
наовомтурниру.Освојенесутриме
даље и два пета места. Прва места
освојиле су даме у узрасту кадета у
категоријидо48килограмаКатарина
Томићјеосвојилазлатнумедаљу,док
је у узрасту јуниорки златнумедаљу
освојила Катарина Трећаковић у ка
тегорији до 78 килограма. У узрасту
јуниораукатегоријидо66килограма
бронзану медаљу освојио је Милош
Новић.Петаместаосвојилисууузра
стукадетаДавидПерковићајуниора
Огњен Трогрлић , они су у борби за
бронзуизгубилимечевеиморалисе
задовољитипетимместом.

Ла на Но ва ко вић Те о до ра Ву ка со вић

КА РА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Сја јан на ступ
на Ку пу по ле та ра ца
У спортском центру у Младеновцу у

организацијиКаратеФедерацијеСрбије
одржан јеКупСрбије заполетарце, пи
ониреинаде.Натакмичењусунаступи
ли сви претходно пласирани такмичари
саКупаВојводине.Каратисти„Срема”су
освојили18медаљаитоосамзлата,пет
сребра и пет бронзи.Најуспешнија так
мичарка купа је Ирена Грујанић са три
златнемедаље.
Злато су освојили: Анђела Перовић

(2010. борбе 32 килограма), Ирена
Грујанић (2011. апсолутна кате), Ире
наГрујанић(2011.Бкласакате),Огњен
Милошевић (2009. кате Е класа, ),Жа
наЂурђевић(2008.Дкласа),ТамараТи
мић(2008Екласакате),ДуњаБережни
(2013Ц класа кате), ката тимпионирке
кате Мурић, Грујанић Перовић. Сребро
суосвојили:МилошМарић(2009.Акла
сакате),ДуњаБережни(2013.апсолут
накате),ДуњаПавловић(2013.Цкласа
кате),Милица Миљевић (2009. Е класа
кате),АнђелаПеровић(2010.апсолутна
кате). Бронзу су освојили: ХеленаМал
башић (2009. А класа), ДуњаПавловић

(2013. апсолутна кате), Ена Лаћарац
(2009.Акласа),ДуњаЛикић(2010.Дкла
са),МионаМурић(2010Апсолутнакате).
Добар наступ су имали Александар

Рајић,МајаПерић, ЈанаКркљеш,Мила
Ликић, Николета Лаћарац, Душица Ми
љевић,алиовај путбезнајсјајнијиход
личја.
–КаратистиКаратеклуба„Срем”нису

наступили у пуном саставу због епиде
мијске ситуације и изолације појединих
члановатима,алирезултатјесобзиром
на околности и више од очекиваног. За
једнооваквовеликотакмичењесвекоц
кицеморајудасепоклопе,почеводсуд
скогпанеланататмијудосамогизвође
њакатаиборбикажезадовољнитренер
ИваВинковић.
Каратисти Карате клуба „Срем” нижу

невероватнеуспехеизтакмичењаутак
мичењештојасноговориоозбиљноми
преданом раду њиховог тренера Иве и
марљивог и упорног рада самих такми
чара. Наредног викенда предстоји још
једновеликотакмичењебодовногкарак
тера–„Београдскипобедник”.

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК”

Зла то за 
Слав ка
Лон ча ре ви ћа
На Првенству државе за млађе пио

нире,којејеодржаноуБеоградуухали
„Шумице”наступилоједватакмичараЏу
доклуба„ЛСК”изЛаћарка,којисупоста
ли прваци државе. Славко Лончаревић
јепостаошампионджавеукатегоријиза
млађепиониредо60 килограма.Мала
данадаовогклубаЈованаВоркапићније
могладанаступинаовомтакмичењу.
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Лепо октобарско јесење време
протосинђелотацАтанасијена
стојатељ манастира Старо Хо

пово и јеромонах Софроније користе
заобављањепословауманастирском
воћњаку,гдеимајузасадод1000ста
балакајсије.Саорезивањемовевоћ
кесузавршили,аакодаБог,надајусе
даћеследећегодинеиматиприносод
10 тона, од којихћенешто користити
запечењеракије,анештоћеосушити.
Какокажуза„МНовине“двојицамона
хаијединомонаштвоовесветиње,код
њих се стално ради јер манастир од
нечегамораживети.Зато,поредпро
изводњеракије,планирајудаповећају
ибројоваца,какобипроизводилисир.
Јесењежутолишћеобојилојепади

неФрушке горе,тишинуреметисамо
цвркутптицаицрквенозвонокадапо
чињеслужба.
–Овајманастирсеподигаоизпепе

ла,сећамседасам7.јула2006.годи
неодржаопрвуслужбууњему.Некада
насјеовдебиловишемонаханегошто

имамособа,асадасмосамонасдво
јица.Људимиследасеовдеништане
ради,алисеварају,коднасувекима
посла, прича протосинђел Атанасије,
докиспраћадобровољнураднуснагу
којаимјепомагалаувоћњаку.
Атанасијекажедаманастирникада

нијеимаопуноимовине,каонисада,
па су томало земљеискористили за
воћарство.Имају засађенотрихекта
ракајсије,ауприпреми јевоћњакза
садњудуње.
–Производиморазневрстеракијеи

горкиликер.Чекамојошмало,крушка
намјетренутноуврењупаћемоиод
њедапечеморакију,говориАтанасије,
докпоказујеекономскидеоманастир
скогимања,укојемјевећспреманка
зан.
Монаштво овог манастира, које је

између 1496. и 1502. године основао
Ђорђе Бранковић, потомак Ђурађа
Бранковића, има много планова, али
имјеједнаодпрепрекаитоштоихје
јакомалоуманастирудабитосвепо
стигли.
– Хтели смо да узмемо сушару ка

кобисмомоглинашевоћедасушимо.
Наравно,минемамотоликоновцаза
њу,ајоштежајеоколностјернемамо
правонинасубвенције.Намучилосмо
сеприликомкуповиневиноградарског
трактора. То смо купили нашим нов
цемијошганисмоуцелостинииспла
тили,јадасепротосинђел.
Сматрају да би изградњом конака

уместо четири садашње четири собе
добили много више. Повећала би се
бројност у манастиру, а самим тим и
производнипрограм.

С. Ко стић

Обнова манастира Старо Хопово
почелаје2004.годинеитообновом
Цркве Светог Пантелејмона, која је
грађена1752.годинеодфрушкогор
ског ломљеног камена. То је био
новипочетакманастираСтароХопо
во,којиједвапутарушениразаран.

Но ви по че так

РАД НА ЈЕ СЕН У МА НА СТИ РУ СТА РО ХО ПО ВО

При пре мају гор ки ли кер
и раз не воћ не ра ки је

СТАРО ХОПОВО: Манастир који се пре 15 година подигао из пепела


