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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА БРИ НЕ О ЕКО ЛО ГИ ЈИ КРОЗ ПРО ЈЕК ТЕ И ПОДИ ЗА ЊЕ
СВЕ СТИ ГРА ЂА НА

Прво реци кла жно
дво ри ште у Срби ји

Да Град Срем ска Митро ви ца води 
рачу на и о еко ло ги ји, дока зу је пода-
так да до 2025. годи не има ју план 
ула га ња у зашти ту живот не сре ди не, 
сма тра ју ћи да је здра ва живот на сре-
ди на основ за очу ва ње људ ске егзи-
стен ци је, здра вог раз во ја дру штва и 
битан фак тор за поди за ње ква ли те та 
живо та ста нов ни штва. Про чи шћа ва-
ње вазду ха, осве жа ва ње, поди за ње 
све сти гра ђа на, само су неке од мера 
које је локал на само у пра ва поче ла да 
спро во ди. 

Како каже Петар Самар џић, заме-
ник гра до на чел ни це Срем ске Митро-
ви це, у првим месе ци ма ове годи не, 
град ће доби ти прво реци кла жно дво-
ри ште у Срби ји, огра ђе но и са при ла-
зном инфра струк ту ром.

–  У њему ће бити осам раз ли чи тих 
кон теј не ра, где ће гра ђа ни моћи да 
сор ти ра ју и одла жу сав отпад, каба-
сти, елек тро, ста кло, кар то н, а  који 
ће се после одво зи ти на Реги о нал ну 
депо ни ју „Срем – Мачва“. Један дан 
у неде љи биће орга ни зо ван за саку-
пља че секун дар ног отпа да, где ће им 
бити омо гу ће но да дођу и узму шта 
им тре ба, каже Самар џић, који дода-
је да је за овај про је кат кон ку ри са ло 
ЈКП „Кому на ли је“ и да гра ђа ни могу 
да оче ку ју нове кан те за сме ће.

Срем ска Митро ви ца већ неко ли ко 
годи на пред ња чи у саку пља њу пести-
цид ног отпа да. Ску пља ње амба ла-
же од сред ста ва за зашти ту биља, 
спро во ди се пре ко Пољо при вред не 
струч не слу жбе и Аген ци је за рурал-
ни раз вој.

– Напра ви ли смо и при вре ме но 
скла ди ште, где се при ку пље ни отпад 
лаге ру је, док не дођу овла шће ни опе-
ра те ри, а затим се спа љу је у цемен-
та ри „Лафарж“ у Бео чи ну, која је једи-
на овла шће на за ово. При мет но је да 
се из годи не у годи ну пове ћа ва број 
при ку пље не амба ла же, али и пољо-
при вред ни ка који одла жу тај отпад, 
како он не би завр шио у ата ри ма, 
исти че Самар џић, који је пре функ-
ци је замен ка гра до на чел ни це био на 
челу Аген ци је за рурал ни раз вој.

Како каже наш саго вор ник, у Срем-
ској Митро ви ци ће ове године фоку с 
бити на кавли тету вазду ха. У гра-
ду посто је чети ри мер не ста ни це, и 
резу ла ти мере ња вазду ха обја вљу ју 
се сва ко днев но и на сај ту Гра да.

– По тим пока за те љи ма, за про шлу 
годи ну Срем ска Митро ви ца је у првој 
кате го ри ји ква ли те та вазду ха. То не 
зна чи да смо ми вазду шна бања, 
било је „иска ка ња“, а она су забе ле-
же на током хлад ног пери о да када је 

поја ча но инди ви ду ал но ложе ње. И 
те чести це које се поја вљу ју поти чу 
упра во ода тле, не из инду стри је, твр-
ди Самар џић.

Он је ука зао на три мере које ће се 
спро во ди ти.

– Прва је гаси фи ка ци ја. Успе ли смо 
до кра ја про шле годи не да завр ши мо 
гаси фи ка ци ју у гра ду, али и у сва 24 
насе ље на места, јер нам је циљ да 
што више дома ћин ста ва пре ђе на 
гре ја ње на гас. Већ ове годи не оче ку-
је мо прве при кључ ке, а Град ће помо-
ћи дома ћин ства која изра зе вољу да 
се гаси фи ку ју, наво ди Самар џић, који 
каже да је држа ва омо гу ћи ла пла ћа-
ње на 36 месеч них рата, а да ће бити 
суб вен ци о не кама те, ако се неко 
одлу чи да подиг не кре дит у ову свр ху.

Дру га мера је да се ваздух “осве-
жи“, а то ће се ради ти озе ле ња ва њем 
јав них повр ши на.

– Ми смо још про шле годи не кре ну-
ли са овом мером. До сада је поса-
ђе но 5.000 сад ни ца у сели ма север-
не Мачве. Обе ћа ли смо гра ђа ни ма 
да ћемо до 2025. годи не поса ди ти 
80.000 сад ни ца, одно сно да ће сва ки 
Митров ча нин доби ти по јед но дрво. 
И тре ћа мера је поди за ње све сти код 
гра ђа на, јер тако сви зајед но може мо 
да очу ва мо сре ди ну у којој живи мо, 
закључује Самар џић.  С. Костић

У окви ру пар ти ци па тив ног буџе-
ти ра ња за наред ну годи ну, гра ђа ни 
Срем ске Митро ви це су изгла са ли 
еко ло шке сема фо ре и еко ло шке 
сао бра ћај не зна ке.

– Еко ло шки сема фо ри ће се 
поста вља ти на нај фре квент ни јим 
сао бра ћај ни ца ма у гра ду, уз посто-
је ће сема фо ре. Они ће упозоравати 
воза че да уга се мотор док не буде 
зеле но све тло, са истак ну тим пору-
ка ма. Негде ће бити само бро јач, 
а негде само пору ка, поја шња ва 
заме ник гра до на чел ни це.

Еко ло шки 
сема фо ри

Петар Самарџић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Ли де ри са
по себ ним по тре ба ма

Вође српске опозиције углавном
сувећбилинавластиуСрбији.
Имамишљењаданебинибили

беззападњачкогпритисканаСрбију,
без окривљивања Србије за грађан
скират, без херметичкихекономских
санкција деведесетих година и, на
крају,безбомбардовањаСрбије1999.
године.
ДалибиуСрбијибилоопозицијеи

далибисеонадокопалавластибез
ове западњачке криминалне и неци
вилизацијскеподршке?
Делујеприроднодабијебилоида

бионачакузелавластодМилошеви
ћа.Међутим,онакојабимогладана
природанначинузмевластодМило
шевића не би нужно била по вољи
Запада.
Стога јеЗападкрозописану „пози

тивну дискриминацију” довео на
власт опозицију какву је желео.
Напредпобројанимвидовимаприти
ска предухитрен је природни процес
развоја демократије и изабран пут
устилочавањавластиуСрбији.
Устоличени су за дванаест година

властипоказалимноговишевештине
удемонтирањузатеченогпривредног
ифинансијског система него у ства
рањуновог,паопозицијиокоНиколи
ћа и Вучића није било тешко да их
2012.сменисавласти.
Исти лидери који су 2000. године

искористили благодети западњачке
„позитивнедискриминације”тражеда
сеВучић,попутМилошевића,онемо
гућидаучествујеуполитичкојутакми
циидасенатајначинуједначешан
сеучесниканапролећнимизборима.
Једнаоднајвишихвредностициви

лизације је у заштити слабијих кроз
тзв. позитивну дискриминацију дру
штвенихгрупасапосебнимпотреба
ма.ОдХриста па на овамо, културе
сумање  више сагласне по питању

обухвата друштвених група за соли
дарностимилосрђе,односнозапози
тивну дискриминацију, како данас
именујемо ово цивилизацијско
достигнуће. И, да није западњачког
напредногстављањанаагендупози
тивне дискриминације хомосексуал
нихи трансродних група, сагласност
култураопозитивнојдискриминацији
билабипотпунаилибисеваспитним

мерамана тврдокорнимнацијама та
сагласностполакоосвајала.
Мислите да је све тако једностав

но?Стварсекомпликујепроширива
њем агенде позитивне дискримина
ције на политички живот. Разуме се,
преко оне нужне позитивне дискри
минације у случају политичког пред
стављања мањинских народа, око
кога,барначелно,владамеђународ
насагласност.

Наиме, саЗапада се преко невла
диних организација испоставља
Србијизахтевдасечакиполитички
програми обухвате позитивном дис
криминацијом. Да се популарном
народњачкомлидерувежеједнарука
преуласкауизборниполитичкиринг
идасенатајначинобезбедиравно
правна борба. Тако би, отприлике,
требалодасепоступасведокносио
ци циљне идеје не проходају својим
ногама.
Проблем је у томе што су ови

пожељнилидери,захваљујућимера
мапозитивнедискриминацијеувиду
бомбардовања Србије, били већ
добро проходали пре но што су се
запетљали у непроходној живици
корупције и, сапети, попадали. Срп
ске гласаче немогуће је убедити до
пролећнихизборасигурно,азапосле
вероватно,дасуциљнилидеритоком
десет година напредњачке власти
посталибољи.

Истина, „њихова” филозофска
максима о неминовном сла
бљењуинституцијасајачањем

вође није, сама по себи, за бацање.
Али, авај, они су били веома нејаке
вође, али институције ондашње
државе нису тиме постале јаче.
Напротив.
У неком бољем времену, са мање

непријатељствапротивсебе,Србиће
свакако умети да примете тренутак
када селидериспили у вођу и када
моћ институција почне да се нуди
вођи.
ДотадаћевећинаСрбатрансфор

мацију лидера у вођу доживљавати
као божју благодат и биће сасвим
равнодушна према открићу да је
мање државе,што је више вође. За
просечног Србина, коме су и мир и
хлеб стално угрожени, неважно је
заштостваррадиакорадидобро.
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Са За па да се пре ко 
не вла ди них ор га ни
за ци ја ис по ста вља 
Ср би ји зах тев да се 
чак и по ли тич ки про
гра ми об у хва те по зи
тив ном дис кри ми на
ци јом. Да се по пу лар
ном на род њач ком 
ли де ру ве же јед на 
ру ка пре ула ска у 
из бор ни по ли тич ки 
ринг и да се на тај 
на чин обез бе ди рав
но прав на бор ба

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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РЕЗУЛ ТА ТИ РЕФЕ РЕН ДУ МА У СРЕ МУ

Ве ћи на гра ђа на
за про ме ну Уста ва

ГрађаниСрбијеунедељу16.јануа
раизјаснилисуседасузапотврђива
њеАктаопромениУставауобласти
правосуђа. У Срему гласало се на
274 бирачка места, од тога на 57
бирачкихместауСремскојМитрови
цииједномбирачкомместууКазнено
поправномзаводу.
Према прелиминарним резултати

мауградунаСависа100одстообра
ђенихгласачкихлистића,„ДА“језао
кружило63,3одстогласача,а„НЕ“је
заокружило 36,2 одсто Митровчана,
доксе0,5проценатаубаченихлисти
ћа у бирачке кутије сматра неваже
ћим. У бирачки списак у Сремској
Митровици јеуписано68.911лица,а
своје право да се изјасне остварило
је 33,6 одсто грађана. Сва бирачка
местасуотворенау7,азатворенау
20 часова.Набирачкомместу49,у
Месној заједници „Сава“ заменик
председника Бирачког одбора рекао
јетокомгласањадасвепротичеунај
бољемреду.
–Наовомбирачкомместујеуспи

сакуписано1.292бирача.Задовољни
смо одзивом наших суграђана, а од
јутарњих сати је све у реду и нисмо
забележили неправилности, рекао је
РодољубБожовић.
ГрадоначелницаСремскеМитрови

цегласалајеуранимјутарњимсати
манабирачкомместуброј42уОснов
нојшколи„ЈованЈовановићЗмај“.На
гласачкимместимасуспроведенесве

противепидемијскемере, којесу тре
нутно на снази у Републици Србији,
збогепидемијекорона–вируса.
УопштиниШид,одуписаних29.449

бирача према речима председника
општинскеИзборнекомисијеМилана
Филиповића,нареферендумусеизја
снило 11.289 грађана што је 38,99
процената. За променуАкта се изја
снило 7.957 или 70,48 одсто, док је
противбило3.189или28,24процена
та грађана. Констатован је и 141
листић каоневажећи, односно1,24
посто.Шиђанисумоглидагласајуна
39изборнихместа.

У румској општини је било 45.877
лицасаправомгласакојисумоглида
изађунареферендумидасеопреде
ледалиподржавајуилинепромене
уУставуСрбијевезанезаправосуђе.
Одтогброја,гласалоје18.259грађа
на, а „ДА“ Акту о промени Устава
искључиво у области правосуђа је
дало11.535гласача.Противпромена
Уставајебило6.514лица.
ПредседницаОпштинеАлександра

Ћирићгласалајенагласачкомместу
број14уПољопривреднојшколиу7
часова ујутро, одмах по отварању
гласачкихместа.

Гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це Све тла на Мило ва но вић

Гла са ње у Пећин ци ма
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–Управосамобавиласвојуграђан
ску дужност. Референдум је даљи
корак у развоју наше земље, рефе
рендумомдобијамонезависноправо
суђеитужилаштво.Подржавамдаљи
развој наше земље и позивам сва
грађанедасвизаједноучествујемоу
даљемразвојуинапреткунашеСрби
је,поручилајепредседницаЋирић.
Урумскојопштинисубилаотворена

43 гласачкаместа, 22 у градуи 21 у
селима.
Како јe саопштила Општинска

изборна комисија општине Пећинци,
премапрелиминарнимрезултатима,а
наоснову100постообрађенихбирач
кихместа, на републичком референ
думу о потврђивању Акта о промени
Устава Републике Србије, одржаном
16.јануара,уопштиниПећинцијегла
сало8.298,од15.626грађанасапра
вомгласа,штозначидајенабирали
штаизашло53,1одстобирачкогтела.
Грађанипећиначкеопштинесуубе

дљивомвећиномгласализауставне
промене. Од укупног броја изашлих
гласача,„ДА“јенагласачкомлистићу
заокружило 6.429 грађана, односно,
77,48 одсто, док је „НЕ“ заокружило

1.802 гласача, односно, 21,72 одсто.
Неважећих листића је било 67 или
0,81одсто.
Грађанисугласалина30бирачких

места.Свабирачкаместасуотворе
нау7.00изатворенау20.00часова,
а до затварања биралиштаОпштин
ској изборној комисији није упућен
ниједанприговорнарегуларностгла
сања.
Одукупногбројагласачанатерито

ријиопштинеСтараПазова,којипре
ма подацима уписаним 16. јануара
износи55323,унедељу,16.јануара
јенареферендумусвојегласачкопра

во искористило  18.785 или 33, 96
одсто.Обрађенисуподацисасвих53
изборнихместаапремапрелиминар
ним резултатима општинске изборне
комисије, грађани  старопазовачке
општине су се на референдуму са
61,77 одстоизјаснилиза променеу
делуУстава,којисеодносинаобласт
правосуђа,докпроценатонихкојису
заокружили„НЕ“износи37,49одсто.
Уиришкојопштиниправо гласана

референдумуималоје9.054грађана.
Нареферендумјеизашло35,7одсто
од броја уписаних грађана. „ДА“ је
заокружилои тимеподржалопроме
нуУстава68,8одстоизашлих,против
јебило30,9процената,докјеневаже
ћихлистићабиоједанпроценат.
Тихомир Стојаковић, председник

Општине, гласао на бирачком месту
број2.Онјетомприликомистакаода
јенаовајначинискористиосвојегра
ђанскоправоиобавезуипозваосвоје
суграђанедаучинеисто.
–Оноштосетражиоднасупроце

су приступаЕвропској унији јестеда
намсудствобуденезависно.Отоме
крозреферендумодлучујунашигра
ђани.Верујемдаћеграђаниодлучити
да оно и буде независно, рекао је
Стојаковић.
ТихомирСтојаковићјеподсетиода

нас 3. априла чека изузетно важно
гласање,атосуизбориидатадаоче
куједалековећиодзивбирача.
Уиришкојопштинијебилоотворе

но14гласачкихместа.
На гласањеуопштиниИнђијаиза

шаоје14.461бирач,штоје35,68про
цената од укупно 40.537 са правом
гласа. Инђинчани су гласали на 34
бирачка места. Према првим прели
минарним резултатима на гласачком
листићу„ДА“језаокружило65,5одсто
од укупног броја бирача који су иза
шлинагласање.Премаречимапред
ставника Изборне комисије у тој
сремској општини није било инциде
натанитипроблематокомгласања.

Е. М. Н.

ПремаподацимаизопштинеБеочин,
нанедељниреферендумизашлоје,од
уписаних 13.397 бирача, њих 5.071,
штоје37,85одсто.ЗапроменеУстава
гласало је 3.099 бирача док је против
било 1.926. Приликом пребројавања
гласова утврђено је и 46 неважећих
листића.

Ре зул та ти
у Бе о чи ну

Гла са ње у Инђији

Пред сед ни ца општи не Рума 
Алек сан дра Ћирић

Пред сед ник Општи не Ириг 
Тихо мир Сто ја ко вић

Пред сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић
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БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ, ПОВЕ РЕ НИК ГРАД СКОГ ОДБО РА 
СНС – А: МОРА ДА СЕ ЗНА РЕД

Остав ке начел ни ка
Јоки ћа и Вуј чи ћа

Ако желиш да избег неш кри ти ку, мораш да не гово риш ништа, 
да не радиш ништа и да будеш – ништа. Ја не бирам ништа од 
тога, рећи ћу све што мислим и учи ни ћу све што могу за свој 
град и држа ву, казао је Бра ни слав Неди мо вић на кон фе рен ци ји 
за меди је
Повереник Одбора Срп

ске напредне странке у
СремскојМитровициичлан
Председништва странке
БраниславНедимовић одр
жао је конференцију за
медије 11. јануара у стра
начкимпросторијама.Повод
заобраћањесуоставкедва
в. д. начелника из редова
СНС–ауградунаСави,о
чему је Недимовића дан
ранијеобавестилаградона
челница Сремске Митрови
це Светлана Миловановић.
Реч је оМирославу Јокићу,

који се налазио на челу
Градске управе за опште и
заједничке послове и имо
вину,који јеуобразложењу
своје оставке навео личне
разлоге.
Због свог здравственог

стања, оставку је поднео и
Љубомир Вујчић, који је
водио Градску управу за
саобраћај, комуналне и
инспекцијскепослове.
–Никоније јачиодГрада

и странке, ма колике биле
његове заслуге, истакао је
Недимовић и додао да

Митровица наставља свој
развојиочекујенапредсто
јећим изборима још убе
дљивију подршку грађана
заактуелнуполитикукојасе
спроводи.
Говорећи о сарадницима

који су поднели оставке,
Недимовићјерекаодаихсе
неодриче,ализбогновона
стале ситуације, за сада,
“одлазе на клупу за резер
вне играче”. До избора
новихначелника,управеће
водитињиховизаменици.

А. Плав шић

Бра ни слав Неди мо вић

Вели ки

Бранислав Недимовић је на
одржанојконференцијизамеди
је говорио о пројектима који ће
бити реализовани у Сремској
Митровици, у чијој су изради
учествовали начелници који су
поднелиоставке.
–Првиодпројекатајестепот

пуно нов објекат Опште болни
це, чија ће изградња започети
током 2022. године. Овај нови
објекат ће се налазити на про
стору некадашње зградеМеди
цинске школе „Драгиња Ник
шић”.Речјео17.000квадратних
метара нове болнице. Пројекат
подразумева између осталог,
реконструкцијуХируршкогблока
иПородилишта,Одељењагине
кологије, као и старог објекта
болнице, који је изграђен пре
вишеодстотинугодина.Држава
ће за ту намену издвојити 20
милиона евра, само у првој
фази. Такође, биће реконструи
сани и простори Хитне помоћи,
ДомаздрављаиЗаводазајавно
здравље, најавио је Бранислав
Недимовић.
Поредтога,токомовегодине,

биће реализован пројекат
изградње спортске сале у
Мачванској Митровици. Вред
ност тог пројекта износи преко
200 милиона динара, а објекат
битребалодазадовољипотре
беклубова,заодржавањеутак
мица уз присуство публике. За
ову годину, Недимовић је наја
вио почетак комплетне рекон
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У петак, 14. јануара у
Градској кући у Срем
ској Митровици је одржан
састанак Мреже инспек
тора Србије, ком су при
суствовали покрајински и
локалниинспектори.
– Мрежа инспектора је

струковна организација
на нивоу Србије, основа
на у циљу побољшања
њиховог статуса у држави.
Систем окупља инспекто
ре са свих нивоа, како на
локалном,такоинапокра
јинском и републичком
нивоу. На овом састанку
имамоприликудасазнамо
шта је тодо сада учинила
Мрежа инспектора, а воде
се и разговори о реформи
инспекцијског рада, рекао
језаменикначелникаГрад
ске управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске
пословеМилошМаџић.
Представници Мреже

инспектораСрбијеобилазе
више градова, а Сремска
Митровица јемеђупрвима
уСрему гдеборавеираз
говарају са инспекторима.
Организацијаделујеактив
ноупоследњихпетгодина
итаквисастанцисуприли
кадасесумирајурезулта
ти по питању унапређења
инспекцијскогнадзора.
–Кадајеупитањуинспек

цијски надзор у протеклих
неколико година, дошло је
до потпуне промене раз
мишљањасамихинспекто
ра и њихових поступака у
раду.Некада су се задаци

инспектора сводили на то
да открију код национал
ног субјекта неправилно
стиидагаказне.Међутим,
реформама које су насту
пиле 2015. године, прин
ципи рада су измењени.
Од тада, све више дајемо
на значају превентивном
и саветодавном раду. Уко
лико такво поступање не
доведенационалнесубјек
те до пословања у скла
ду са законом, тек тада
инспектори користе  сво
ја овлашћења у погледу
кажњавања или спровође
њакорективнихмера,каже
Драгоман Пауновић, пред
седник Мреже инспектора
Србије.
Порука коју је руковод

ство Мреже инспектора
упутило јесте да желе да
буду партнери грађанима
и привреди, да им помог
ну да сами ускладе своје
пословање са законом. То
сматрају вишеструко кори
сним.
– Уместо да привредни

субјекти плаћају држави
казне,бољебибилодата
новчана средства уложе у
обезбеђивање квалитет
нијихусловарадазазапо
слене. На тај начин ћемо
сачуватиживотеиздравље
људи.Утомслучајубибило
мањеболовања, адржава
бипосреднимпутем,преко
наплатепорезаинеиспла
ћивања боловања оства
ривала приходе, додао је
ДрагоманПауновић. А. П.

Милош Маџић Дра го ман Пау но вић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА МРЕ ЖЕ ИНСПЕК ТО РА 
СРБИ ЈЕ

Инспек то ри
као парт не ри

про јек ти

струкцијеПозоришта„Добрица
Милутиновић“,атоћекоштати
око120милионадинара.Како
бисеквалитетживотаподигао
на виши ниво,Митровчани ће
добитиновитакозвани зелени
појасокограда,сациљемсма
њењаштетнихефекатакућних
ложишта по ваздух. Први пут
ћеунасељуМалаБоснабити
изграђен вртић, а у припреми
су и нови смерови у Високој
школи струковних студија за
васпитаче и пословне инфор
матичаре.
– Висока струковна школа

отворићетриновасмера,што

ће представљати темељ за
будући факултет. Један смер
ће се односити на логистику,
други на образовање погон
скихинжењера,односно,вођа
производнихгрупа,атрећиће
битивезанзапроизводњухра
не.Упочеткућесетореализо
ватиуоквирустареПедагошке
академије, а с обзиром на то
да је Град купио Дом ЈНА, у
плануједасетуизградимул
тифункционални објекат који
ћебитинамењензаструковне
студије,будућиИТцентарили
научно – технолошки парк,
објасниојеНедимовић.

Будући изглед нове митровачке Болнице

Про је кат спорт ске сале у Мачван ској Митро ви ци
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ДРУ ГО ПО ЛУ ГО ДИ ШТЕ

Основ ци у шко ли, сред њо школ ци 
на ком би но ва ној на ста ви

Нај ве ћи про блем је мо ти ва ци ја уче ни ка, ко ја је би ла упит на и пре епи де ми је. На ро
чи то ка да на ста ву пра те на ин тер нет  плат фор ма ма, ка же Ми ли сав Да ни чић, ди рек
тор Сред ње тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла“ у Срем ској Ми тро ви ци
Ученициосновнихшколанатеритори

јиВојводинеупонедељак,17.јануарасу
севратилисараспуста.Наставасереа
лизује кроз непосредан рад у школи.
Средњошколципохађајунаставупрема
комбинованоммоделуиподељенисупо
групама. Имајући у виду тренутну епи
демијскуситуацијусакорона–вирусом
и карактеристике омикрон соја, који
доминира међу зараженима, употреба
заштитних маски је обавезна за све
наставнике, ученике и трећа лица од
момента уласка у школе, све до напу
штања.
УОсновнојшколи„БошкоПалковље

вићПинки“уСремскојМитровицикажу
да постоје заражена лица корона –
вирусом, али је на сву срећу тај број
веомамали.
– Према одлуци Тима за праћење и

координисање примене превентивних
мераурадушкола,Основнашкола„Бо
шко Палковљевић Пинки“ ради према
првоммоделу, односно спроводинепо
средниобразовно–васпитнирад.Тре
нутносунамнакорона–вируспозитив
натриученикаиједаннаставник.Прво
полугодиштеје,такође,прошлозадово
љавајуће, примењујући први модел
наставног програма. Број позитивних
ученикабиојесличанкаоисада,тејеу
исто време било одсутно између 0,3
постои0,5постоодукупногбројауче
ника.Упериодуод1. септембрападо
краја 2021. године, укупно је седам
наставникабилопозитивнонакорона–
вирус, рекао је директор школе, Игор
Дошен.
Онједодаодабезобзиранасвемере

инизакпроценатзаражавањамеђууче
ницима, ипак их није лако спроводити.
Наставнициопомињу,дежурајуисвојим
примеромпоказујуђациманакојиначин

би требало да се придржавају заштит
нихмера.
–Кадаскинумаске,наставноособље

реагујеитодаједобререзултате.Захва
лио бих се посебно родитељима због
њихове одговорности, јер нису доводи
лидецу ушколу уколико примете неки
одсимптомазаразе,истичеИгорДошен.
Нешто тежа ситуација за усклађива

њенаставевладаусредњимшколама,
јерђаципохађајукомбинованунаставу.
То значи да су одељења подељена по
групамаидокједнагрупадолазиушко
лу, друга група наставу прати путем
интернета.
У Средњој техничкој школи „Никола

Тесла“ у Сремској Митровици додатну
компликацијуствараусклађивањепрак
тичнеитеоријскенаставе.
–Токомпрвеседмицеудругомполу

годишту радило се преко интернета, а

сада практикујемо комбиновани про
грам,докнадлежнинедонесудругачију
одлуку,што очекујемо да ће наставити
дасемењананедељномнивоу.Ушко
ли тренутно имамо два заражена
наставника корона – вирусом, каже
директорСТШ„НиколаТесла“,Милисав
Даничић.
Техничка школа за свако одељење

правипосебанраспоред.Кажу,компли
ковано је ускладити наставни рад и у
редовнимусловима,собзиромнатода
сваки смер има практичну наставу.
Наставнициу тренутномстањуепиде
мијерадедуплипосаозађакекодкуће
изађакекојисуприсутни.Напитањеда
лиоваквечестепроменеуобразовању
утичунаквалитетзнањакоддеце,про
светариодговарајупотврдно.
–Највећипроблемјемотивацијауче

ника,којајебилаупитнаипреепидеми
је. Нарочито када наставу прате на
интернетплатформама.Свеснидауче
ници усвајајумање знања, донели смо
одлукуданаставницинаправепланове
надокнадепропуштеног.Тичасовибиће
намењени предавањима из области
стручних предмета. Наша школа завр
шава пројекат такозваних мултимеди
јалних учионица. Оне ће омогућити да
се настава прати директно од куће, те
ћеистовременосвиђацимоћидапрате
исти час, додао је директор Милисав
Даничић.
Предстојећа школска слава Свети

Саваувећинишколабићеобележенау
складусатренутномепидемијскомситу
ацијом, без окупљања великог броја
запосленихиученика.

Алек сан дра Плав шић

Игор До шен Ми ли сав Да ни чић

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

По ве ћа ње бро ја за ра же них
Драстично повећање броја зараже

них корона – вирусом и у Сремској
Митровици.Надневномнивоууковид
амбулантибројновозараженихлицаје
између80и90.Замањеодмесецдана
дошло је до наглог заражавања
Митровчана,собзиромнатодајепред
крај 2021. године бележено до десет
нових лица, позитивних на корона –
вирус. Тренутно доминантан сој међу
прегледанимајеомикрон.Имунизација

грађана не престаје, а такозваних
бустердоза,апликујеседо50дневно,
на вакциналном пункту у Сремској
Митровици,сазнајемоуДомуздравља
одв.д.директора,дрАдилаЕлхага.
Онједодаоитодасесадазапрву

дозу вакцине одлучи до десет грађа
на,такођенадневномнивоу.Заинте
ресованимасунарасполагањуцепи
ва: Синофарм, Фајзер, Спутњик и
Модерна.
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КОВИД АМБУ ЛАН ТА ДОМА ЗДРА ВЉА У РУМИ

Вели ки број паци је на та,
висок про це нат зара же них
Број заражених корона  вирусом у

румској општини стално расте, а томе
сведочи и податак да је све већи број
пацијената у Ковид амбуланти, која је
продужила своје радно време. Такође,
вишеодполовинеграђана,којисетести
рајусупозитивнинаковидинфекцију.
По речима др Мирјане Милеуснић,

координаторкеКовидамбуланте,
првискокбројаоболелихзабележенје

3.јануара.
–Топовећањебројаинфициранихсе

десио у року једног дана, и већ следе
ћегсамтражилапојачањетима.Убаци
лисмопет,папотомшестиседам,аод
17.јануараимамоосамтимовамедицин
скихрадника,ивећпотомбројувам је
јасноочемусеради.Бележимовелики
скок првих прегледа, дневно имамо од
130до140таквихпрегледа,асамимтим
ибројпозитивних је јаковелик.Напри
мер,ималисмо13.и14.јануара72–73
позитивна,што јепреко50,чакипреко
60проценатаодонихкојисејављајуна
првипреглед–кажезанашеновинедр
МирјанаМилеуснић.
Она додаје да се према првим иску

ствимарадиоблажимоблицимаобоље
ња.
 – Још се некако прибојавамо да то

кажемо,јошјерано,собзиромнатодаје
текдруганедељаовогскокабројапаци

јенатапачекамодавидимодалићесе
тај тренд лакших симптома наставити.
За сада су карактеристични симптоми
који се јављају код прехладе, јавља се
температура, која,ако јевисокаобично
траједан–два.Углавномсусимптоми:
кијавица, назална секерција, кашаљ...
Засаданисмоимали,коликознам,неки
тежи облик који би захтевао одлазак у

болницу,алиувекможетеиматинекогса
обостраном упалом плућа што је нама
индикацијазаслањеуболницу–истиче
дрМилеуснић.
Ковид амбуланта због великог бро

ја оболелих ради сваког дана од 7 до
22 сата. Гужве су велике, ходници су
пуничимамбулантапочнесарадом.Др
Мирјана Милеуснић каже да медицин
скесестреправетријажупацијенатана
основусимптома.Акосерадиопацијен
ту који први пут долази на преглед, он
вадикрвипоследолазисарезултатима.
Имаоних који крвну слику саЦРП ом
претходноурадеисарезултатимадођу
у Ковид амбуланту. Медицинске сестре
кажу пацијентима када да дођу, што је
бољенегодачекајууходникуилинапо
љупоовомхладномвремену.
– Апсолутно се треба вакцинисати,

ја овде радим од почетка. Када ради
те толико дуго и пунољуди прође, кад
видите и оне трагичне приче, а већина
тихљудисубилиневакцинисани,ондаје
препорукајасна.Никонекажедавакци
наштити100процената,аливасштити
одтежихобликаобољењаихоспитали
зације.Мислимдајетодовољнорећиу
прилог вакцинацији – рекла је др Мир
јана Милеуснић, координаторка Ковид
амбулантерумскогДомаздравља.

С. Џаку ла

др Мир ја на Миле у снић

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА

Пораст бро ја обо ле лих од кови да
Након празника, дошло је

до наглог погоршања епиде
мијскеситуацијеиуопштини
Стара Пазова. Крајем прет
ходне недеље, медицина
ри Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ на дневном
нивоу су имали око 250 пре

гледа.Такође,око150пације
натајеупућиванонатестира
ње, а позитиван резултат на
коронавирусјеималочак65
одсто тестираних. Охрабру
је чињеница да је клиничка
сликаоболелихнештоблажа
у односу на претходне тала

се епидемије. Симптоми су
сличнипрехладииупросеку
се дневно до пет пацијената
упути на болничко лечење.
Опоравакинфициранихкови
дом  19 траје око две неде
ље, а забрињава чињеница
да се вирус изузетно брзо

шири.
Ковид амбуланта старопа

зовачког Дома здравља  је
изузетнооптерећена,стогаод
претходненедељерадечети
ри лекара у две смене. Како
бисеизбеглоуношењевиру
са у просторије Дома здра
вља,утакозванузеленузону,
сваки пацијент се са било
каквимсимптомима,којипод
сећајунаковид,најпрешаље
у Ковид амбуланту на тести
рање.
Прва вакцина против коро

не на територији старопазо
вачке Општине дата је пре
годину дана,  средином јану
ара 2021.године, а од тада
је подељенооко57.000доза
вакцине. Број нововакцини
саниху2022.језанемарљив,
јерјеинтересовањезаимуни
зацијуопало.
Лекари Дома здравља у

Старој Пазови апелују на
избегавање гужви, поштова
њепротиепидемијскихмераи
вакцинацију.

Д. Г.
Дом здра вља Ста ра Пазо ва
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Градскадепонија уРуми је, како јеи
најављивано, затворена, а од 4. јануа
ра смеће прикупљено у румској општи
ни се одвози на Регионалну депонију
„СремМачва“.АлександраЋирић,пред
седница Општине, указала је да је реч
одепонијикоја јепредстављалавелику
опасност како за екологију, тако и без
бедностиживотграђана.
– Нама Румљанима ова депонија

већ пуних 30 година представља про
блем,алиивеликусрамотупредсвима
који пролазе регионалним путем М21.
Уз помоћ министарке Ирене Вујовић и
Министарствазаштитеживотнесредине
адекватно решавамо овај вишедецениј
скипроблемодлагањаотпада.Депонија

ћеускоробитисаниранаирекултивиса
на, што подразумева засађену траву и
зимзеленорастиње–истаклајеАлексан
драЋирићинајавиладаћеипреостале
дивљедепоније на територији општине
бити затворене, као што је то био већ
случајуЖарковцу,КленкуиПутинцима.
Румскаопштинаимаплан управаља

ња отпадом и у складу са тим планом,
прошлегодинејепотписануговоропри
кључењунасистемРегионалнедепоније
„СремМачва“.
КакосазнајемооддиректораЈП„Кому

налац“ДраганаПанића,од4. јануараје
почело одвожење смећа наРегионалну
депонију.
–  Смеће скупљамо камионима и у

токуданасвештоскупимопретоварамо
уаброл–контејнере,којесмонабавили
иносимонаРегионалнудепонију.Уско
ро ћемо уз финансијску помоћ Општин
набавитиједансмећариједанаутоподи
зач–кажеПанић.
Подсетимо, приликом усвајања буџе

тазаовугодину,управосуопредељена
средстваЈП„Комуналцу“занабавкуове
потребне опреме. Такође, обезбеђено
јеи49милионадинарасубвенција,што
ће покрити разлику у цени коју плаћају
корисници услуге одвожења смећа ЈП
„Комуналцу“. Та цена је ниска у односу
наокружењеистварнецене,којунапла
ћујеРегионалнадепонија„СремМачва“.
То значи да ће, захваљујући тој суб

венцији, цена одвожења смећа остати
иста,кадасукрајњикориснициупитању.
Подсетимо, цена сеформира у селима
побројучлановадомаћинства,ауграду
поквадратномметру.
Тренутојеутокуизрадапројектасана

ције и рекултивације површине на којој
се деценијама налазила Градска депо
нија.
Министарство заштите животне сре

динећерасписивати конкурс задоделу
средстава за санацију депонија и када
тајпројекатбудеготовсањимћерумска
Општина конкурисати за потпуну сана
цију и рекултивацију депоније. Очекује
седабисеовајпроцестребаоокончати
токомовегодине. С. Џаку ла

Сме ће се одво зи на 
Реги о нал ну депо ни ју

ЗАТВО РЕ НА ГРАД СКА ДЕПО НИ ЈА У РУМИ

Дра ган Панић и Алек сан дра Ћирић

РУМА

Кон кур си
за удру же ња
и кул ту ру
Урумскојопштинисудо26.јануара

отворена два конкурса – за доделу
средставa за програмеи пројекте из
областикултурекојисуодзначајаза
општину, као и за доделу средстава
за удружења намењених за њихове
редовнеактивностиипрограме.
Убуџетујезаконкурсзарадудру

жењаобезбеђено10.320.000динара,
азапројектеуобластикултуреукуп
но11,1милиондинара.Одтогајеза
културно  уметничка друштва опре
дељено 10.750.000 динара, док је
350.000 динара намењено за допри
носезаслободнеуметнике.
Пообаоваконкурсајеобезбеђено

за20проценатавишесредстванегоу
прошлојгодини.Kaдајеречоконкур
сузафинансирањепројекатауобла
стиспорта,онјезатворен12.јануара,
а  за чега је локална самоуправа у
буџету определила 34.380.000 дина
ра. С. Џ.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Дони ра не књи ге 
пути нач кој
основ ној шко ли

Градска библиотека ,,Атанасије
Стојковић“већдужевремеспроводи
акцију,чији јециљдаседонирањем
књига формира или повећа фонд
школских библиотека у румској
општини. Једна од таквих акција је
реализована у Путинцима. Директор
Градске библиотеке Дамир Васиље
вићТоскићјеуручио50књигадирек
торкиОсновнешколе „ДоситејОбра
довић“уПутинцимаСнежаниСтојић.
Речје,углавном,окњигамакојесу

неопходна лектира ученицима у
основнојшколи.

С. Џ.
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У апри лу почи ње
изград ња тржног цен тра
Токомовегодине,уРумиби

требало да се отвори тржни
центар„GoShopRetailPark“,
чији је инвеститор Румљанин
Марко Грујичић. Овај тржни
центар ће бити изграђен на
месту укрштања путева Рума
–Инђија имагистралног пута
НовиСад–Рума–Шабац,али
и у близини Фрушкогорског
коридора, односно места где
ћебитињеговабудућапетља.
Сам објекат ће бити повр

шине12.200квадратнихмета
ра и имаће до 32 локала. У
тимлокалимаћесепродава
ти роба познатих трговачких
брендова,док јепредвиђени
паркингса320места.
Као и у свим тржним цен

трима,предвиђенисуикафи
ћиипросторзадецусамоби
лијарима за игру. Вредност
овеинвестицијеје8,7милио
наевра.
Оно по чему ће овај буду

ћи тржни центар бити први у
Србији је податак да ће бити
потпуно енергетски самоодр
жив. Сва потребна енергија
зањегов рад ће потицати од
соларне електране, али ће
иматиипуњачезаелектричне
аутомобиле.
Инвеститор Марко Груји

чић истиче посебно добру

сарадњу са локалним и
покрајинским органима када
је реч о опремању земљи
штаииздавањудозвола,док
урбанистички план ради ЈП
за урбанистичко планира
ње, управљање путевима и
изградњууРуми.
–Истичемпосебноподршку

коју сам добио од председ
нице Општине и начелника
Општинске управе Алексан
дре Ћирић и Душана Љуби

шића, као и  Покрајиснког
секретаријата за урбанизам
и заштиту животне средине
са секретаром  Владимиром
Галићем. Сарадња је одлич
на, посебно у делу посло
ва који су у њиховој надле
жности, као што је добијање
потребнихдозвола,обезбеђи
вањеприлаза тржномцентру
и осветљење.Румљани неће
моратидаодлазеукуповину
уСремскуМитровицу,Инђију,

НовиСадилиБеоград,јерће
свуробумоћидакупеусвом
граду–кажеМаркоГрујичић.
Почетакрадовајепланиран

за5.април,азавршетакрадо
ваза25.септембар.
Посебнојеважноистаћида

ћеовајтржницентаромогући
тиупошљавањеод270до320
радника,апорезиидоприно
си,каоинајвећидеопромета
остајеурумскојопштини.

С. Џаку ла

Буду ћи изглед тржног цен тра

РУМА

Поде ла борач ко – инва лид ских леги ти ма ци ја
У румској општини је у току подела

легитимација корисницима борачко –
инвалидске заштите, која је званично
започела24.децембра,кадајепредсед
ницаОпштинеАлександраЋирићуручи
лапрвихдесет.
Уопштиниима387корисникаборачко

–инвалидскезаштите,акакосазнајемо
одМилије Вересије, председника Удру
жењаратнихвојнихинвалидауРуми,до
садајеподељеновишеодтрећинелеги
тимација.
Подсетимо,поосновуЗаконаоправи

ма бораца, војних инвалида, цивилних
инвалидаратаичлановањиховихпоро
дица,каоисамогправилникаолегити
мацији, ове документе издају јединице
локалнесамоуправе,конкретноОдеље
њезадруштвенеделатности,деозаду
жен за борачко – инвалидску заштиту.
ЛегетимацијејеизрадиоЗаводзаизраду
новчаница, а право нањих имају кори
сницикојимајеконачнимрешењемпри
знато својство борца, личног инвалида,

цивилног инвалида рата и породичног
инвалида.
Издавање легитимација је начин да

још једном свим корисницима борачко
инвалидске заштите одамо велико при
знање, што су својим животима, као и
животима својих најближих бранили
нашуземљуутешкимратнимвремени
макојасуизанас–порукајеМинистар
ства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, под чијим покрови
тељствомселегитимацијеиздају.
Према плану ресорног Министарства

подела легитимација би требало да се
оконча до априла, а преузимају се по
позиву,уОдељењудруштвенихделатно
сти.
– Од укупно 387 корисника борачко

инвалидскезаштитеурумскојопштини,
69ихимастатусборца,личнуинвалид
нину има 151 лице, њих десеторо су
цивилни инвалиди рата, а породичну
инвалиднинукористи157лица.

С. Џаку ла
Мили ја Вере си ја
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ПЕЋИН ЦИ: УЛА ГА ЊЕ У ИНФРА СТРУК ТУ РУ

У марту почиње реконструкција 
најлошијег пута у општини 

ПредседникОпштинеПећинциСини
шаЂокићсаопштиоје11.јануарадаје
комплетна реконструкција најлошије
деонице пута у пећиначкој општини,
путаШимановци–Деч–Прекакалдр
ма – Ашања – Споменик, предвиђена
за почетак марта ове године. Како је
рекао, у телефонском разговору са
директором Јавног предузећа „Путеви
Србије“,ЗораномДробњаком,руковод
ствопећиначкеОпштинејеобавештено
дајеовихданаутокуизрадапредмера
ипредрачуна,какобирадовинатерену
моглидапочнувећумарту,чимтовре
менскиусловидозволе.
–Изузетнонамјезначајнотоштосмо

од господина Дробњака лично добили
обећање да ће се са реконструкцијом
кренутивећпочеткоммарта,јерјеречо
деоницикоја једевастиранатранспор
томпескаизАшање,саексплоатације

пескапредузећа„Ашањапесакд.о.о“,а
запотребеизградњеаутопутева.Ово
је тренутно најлошија деоница пута у
нашојопштини,којаграђаниманасеља
којасеналазенаовомпуту,алиигра
ђанимадругихнасељакојиовимпутем
одлазе на посао у Шимановце и Бео
град, представља велики проблем, јер
озбиљно угрожава безбедност у сао
браћају“–изјавиојепредседникЂокић.
Он је подсетио да су обавезу ком

плетне реконструкције овог пута на
себе још2019. године преузелиМини
старствограђевинарства,саобраћајаи
инфраструктуреиЈП„ПутевиСрбије“.
–Умеђувремену,почетакрадована

реконструкцији пута Ашања – Споме
никјевишепутаодлаган,анаконброј
нихургенцијакојејепећиначкалокална
самоуправа упутила ресорном Мини
старству и „Путевима Србије“, сада

имамо обећање господина Дробњака
даћерадовипочетивећпочеткоммар
таовегодине–рекаојеЂокићиоценио
дајеовоизузетнодобравестзаграђа
непећиначкеопштине.
Општинскоруководствојеискористи

лоприликудаЗоранаДробњакаинфор
мишеиотомедасетранспортомпеска
изАшање,овогапутазапотребеизград
ње Фрушкогорског коридора, тренутно
озбиљно нарушава стање деонице
регионалног пута Ашања – Обреж –
Огар–ДоњиТоварник–Суботиште,као
илокалногпутаСуботиште–Брестач.
–ГосподинуДробњакусудоставље

не фотографије и видео снимци који
потврђују тачност наших навода, а од
њега смо добили уверавања да ће и
овадеоницапутабитиреконструисана
у потпуности – казао је председник
Ђокић.

Удружењаграђанасатериторијепећи
начке општине и ове године ће бити у
прилици да аплицирају на конкурсу за
доделу средстава из буџета Општине
Пећинцизапрограмеиактивностиудру
жењау2022.години.
– Општина Пећинци сваке године

издвајазначајнасредствазафинансира
њеквалитетнихпрограмаудружења.Од
добре сарадње локалне самоуправе и
цивилног сектора наши грађани могу
иматисамокористи,аудружењасвојим

радом, иницијативама и наступима на
најразличитијимманифестацијамаумно
гоме доприносе бољој слици наше
општине у јавности и промовишу нашу
локалнузаједницуширомСрбије,паиу
иностранству.Поредтога,многаудруже
њасучуваритрадиције,културеииден
титетаовогкрајаизбогтогаћеувекмоћи
дарачунајунаподршкупећиначкелокал
не самоуправе – поручио је председник
ОпштинеПећинциСинишаЂокић.
Средствапоовомконкурсућеседоде

љиватиускладусаПравилникомоначи
ну и поступку доделе средстава за про
граме удружења везано за одређене
области. Програми удружења морају
битиреализованинатериторијиопштине
Пећинци,атрошковиморајубитиоправ
дани, стварни и у непосредној вези са
циљевимаудружења.
Текстконкурсаиобразацпријавемогу

сепреузетиназваничнојинтернетстра
ници Општине Пећинци www.pecin ci.
org,уодељкуконкурси.

ПЕЋИН ЦИ

Општи на подр жа ва рад удру же ња

НАЈ ЛО ШИ ЈА ДЕО НИ ЦА ПУТА У ПЕЋИ НАч КОЈ ОПШТИ НИ:
Пут Шима нов ци – Деч – Пре ка кал др ма – Аша ња – Спо ме ник
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Хи ги јен ски
па ке ти за бе бе
Председник Општине Пећинци Сини

шаЂокићјепосетио14.јануарапородицу
ДујаковићизСибачаитомприликомјеу
име пећиначке локалне самоуправе уру
чио поклон у виду хигијенског пакета за
малог Стефана, рођеног током прошле
године.Председникјетомприликомизја
виода је куповинахигијенскихпакетаза
сваконоворођенченатериторијиопшти
не,поредједнократненовчаненакнадеу
износуод40.000динара, још једнамера
којомОпштинапружаподршкупородица
масабебама.
–Ово је једанмали знак пажње којим

родитељима поручујемо да могу да ра
чунајунаподршкулокалнесамоуправеу
одгајањудеце,сажељомдамладепаро
ве подстакнемо да заснују или прошире
породицу,а свесациљемповећањана
талитета.Негативанприродниприраштај
погађа целу земљу, па и нашу локалну
заједницуизбогтоганамјесваконоворо
ђенчедрагоцено–изјавио је првичовек
пећиначкеОпштине.
СтефанједругодетеупородициДуја

ковић,акаконамјерекламајка,Наташа

Обрић Дујаковић, у овом тренутку даље
проширењепородиценијеуплану.
–Имамо и ћеркуЕлену која ове годи

не пуни шест година и у овом тренутку
непланирамојошједнодете,азакасни
је, видећемо.Иакосмообоје запослени,
помоћсвакакодобродође,алиипажња,
којунамдајеОпштина–рекланамјеНа
таша.
Дасеипажњакојупећиначкалокална

самоуправа поклања младим родитељи
марачуна,слажесеиотацпородицеСи
нишаДујаковић.
Драго ми је што је председник дошао

башданас,кадобележавамокрснуславу
икадасмонаокупу.Финансијскуподршку
смоодОпштинедобилиизапрводетеи
свака помоћ родитељима је важна, али
поредфинансијскеподршкеважнајеипа
жњакојуОпштинапоклањасвакомдетету
којесеовдероди.Збогтогаовемерејесу
добре“–изјавиојеСинишаДујаковић.
Хигијенскипакетићеуовојподелибити

испорученинакућнеадресе160породи
цасатериторијепећиначкеопштине,које
судобилебебуупрошлојгодини.

ОГАР

Озе ле ња ва њем до чисти јег вазду ха
ПоследњеданепрошлегодинеСаветмеснезајед

нице Огар искористио је да украси насеље новим
садницама. Како нам је рекао председник Савета
МиланАлексић,посађенојеукупно20новихсадница.
– Попунили смо садницама упражњена места у

паркууцентрунасељанасталауклањањемтрулоги
осушеног дрвећа. Део садница је засађен у улици
БраћеЈерковић,азамењенојеинеколикоосушених
садницапоредкапеленамесномгробљу.Највишеје
засађено садница јасена, али и украсног багрема,
залосног дуда и неколико зимзелених садница –
рекаонамјеАлексић.
Он јенагласиода јеовосамо једнаунизуакција

озелењавања које ће допринети чистијем ваздуху у
насељу и уједно се захвалио Општини Пећинци за
помоћ у набавци садница, као и члановима Савета
МЗиграђанимаОгара,којисуузелиучешћеуакцији
садње.

Садња дрвећа у Огару

Синиша Ђокић у посети породици Дујаковић

СОЦИ ЈАЛ НО – ЕКО НОМ СКИ 
САВЕ Т ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА 
Бор ба про тив
сиве еко но ми је
при о ри тет 
Упонедељак,10.јануараодржанаје

50. седница Социјално – економског
саветаопштинеСтараПазованакојој
језановогпредседавајућегуовојман
датној години изабран Драго Кукољ,
представник Синдиката а за његовог
заменикименовајеЖељкоШолаја,као
представник локалне самоуправе.
Такође је усвојен извештај о раду у
претходнојгодини.Трисоцијалнапарт
нерауоквируСоцијално–економског
саветасуупретходној годинипредло
жила неколико  иницијатива, које су
покренуте у циљу побољшањаживот
ногстандардаиекономије.Првијебио
предлог представника локалне самоу
праве да се повећа цензус за дечји
додатак,какооннебибиогенерализо
ван,већдасеиндивидуалносагледају
потребе породице. На покрајинском и
републичком нивоу је прихваћена и
иницијативаУније послодаваца о рав
ноправномстатусумајкипредузетница
каоизапосленихмајки,којесенебаве
предузетништвом, а послодавци су
предложили и увођење образовног
профила пластичар, некадашњи
реглер, због потражње на тржишту.
Савезсамосталнихсиндиката јепред
ложио надокнаду разлике путних тро
шкова запосленима, који путују из
ГолубинацаилиуГолубинце,причему
једеоопштинаСтараПазоваинадок
надила.Поредосталихактивности,на
Регионалном сајму привреде у Новој
Пазови одржана је јавна трибина на
којојјеобележено20годинасоцијалног
дијалогауСрбијинатериторијистаро
пазовачкеопштине.Унаредномперио
ду,наставићесаредовнимактиновсти
маиакценатћебитистављеннаборбу
противсивеекономије,пресвегарада
нацрно.

З. К.
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ЈП „ИНГАС“, ИЂИ ЈА

Елек трон ски
увид у дуго ва ња
Сапрвимданиманове2022. годи

не, унете су одређене новине у рад
Јавног предузећа „Ингас“, Инђија.
Потрошачинасајтуовогјавногпреду
зећасасамонеколико„кликова“могу
доћидосвограчунаиосталихинфор
мација о потрошњи гаса у домаћин
ству.Како јеистакаодиректорЗоран
Милићевић, у питању је новина која
ћеомогућитипотрошачимаданалак
ши и бржи начин дођу до жељених
информација.
–Још једнапогодностсеодносии

натодаћепотрошачимоћидавиде
својрачуннакојемсеналазиQRкод.
Након скенирања, појавиће се налог
путем којег могу да плате дуговање
објасниојеМилићевић.
Онједодаодајеснабдевањегасом

на територији општине Инђија ста
билно и континуирано, те да нема
најавапоскупљењаенергента.
–Ситуација једанасстабилна, јер

смо на време током лета прошле
године,извршилиозбиљнуприпрему
дистрибутивногсистемакаоисерви
сирањемернорегулационихирегу
лационихстаница–истакаоједирек
тор„Ингаса“идодаодаочекуједаће
ценагасаостатиистадокрајаактуел
негрејнесезоне.
Милићевићјеподсетиодаовегоди

не„Ингас“започињеновиинвестици
онициклусизградњомгасоводнемре
жеувикендзонама.Проширењеће
почетиувикенднасељиманакрче
динскојибешчанскојобалиДунава,а
оквирна дужина мреже износиће 15
километара. Ускоро ће почети и
изградњагасоводаунасељуКрчеви
неуИнђији. М. Ђ.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Накна да
за дру го  дете
Општина Инђија од ове године

обезбеђује једнократну новчану
помоћ и за породице са другорође
ним дететом. Према одлуци, која је
донетанапоследњојседнициу2021.
години,помоћод50хиљададинара
добиће сви родитељи другорођеног
дететасатериторијеопштинеИнђи
ја.
– Ми смо прва Општина, која је

увеланакнадуизадругорођенодете.
Поред већ постојећих подстицаја,
желелисмодаинаовајначинпомог
немо родитељима истакао је пред
седник Општине Инђија Владимир
Гак и додао да је њихов циљ  да
покажуда јеИнђија заистанајбоље
местозапородицу.
Говорећи о подршци породицама

са децом, Гак је истакао да ће ове
годинебитиизграђениновивртићу
НовимКарловцима. М.Ђ.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Лоша епи де миј ска 
ситу а ци ја
Погоршава се епидемијска ситуација

натериторијиопштинеИнђија.Почевод
3.јануара,какојеистакладокторкаДани
јелаБељићизинђијскогДомаздравља,
повећава се број пацијената који дола
зе на прве прегледе у Ковид амбулан
ту. Према извештају Дома здравља на
састанкуСистема48 одржаном у петак,
14.јануара,тогданабиласуактивна425
случајазаразекоронавирусом.
–Упоследњедвенедеље,дневносмо

прегледалиизмеђу100и200пацијената
иодтогбројаоко60проценатабилису
први прегледи, док су остали били кон
тролни објаснила је докторка Данијела
Бељић.
Она је додаладаће17. јануарабити

отворенаКовидамбулантазаконтролне,
којаћерадитисвакоградногданаод7.30
до13.00.
–Утојамбулантићерадитидвелекар

скеекипе.Циљједарастеретимолекар
ске екипе у Ковид I амбуланти и на тај
начин смањимо време чекања на пре
глед,казалаједрБељић.
Она се осврнула на податак да се у

претходнихнеколикоданадневнотести
раоко120пацијенатаодкојихоко50про
ценатабудепозитивнонакоронавирус.
– Епидемијска ситуација је лоша и

једино што је охрабрујуће јесте да је
клиничка слика актуелног омикрон соја
нештоблажауодносунапретходнесоје

векоронавирусареклаједрБељић.
Она је апеловала на пацијенте да не

долазеодмахпрвиилидругиданнакон
појавесимптома,јерсетадатестирањем
унајвећојмеридобијајулажнинегативни
резултати.
Вакцинација се не одвија у жељеном

обиму,истичедрБељић,тесенаднев
номнивоувакцинишесвегачетрдесетак
пацијената.
– Највећи проценат вакцинисаних је

трећом,бустердозом,докјеминималан
бројонихкојипримајупрвудозу.Морам
напоменути да су у нашем Дому здра
вља доступне вакцине сва четири про
извођача те да вакцинални пункт ради
свакоградногданаисуботом,реклаједр
Бељић. М.Ђ.

Др Дани је ла Бељић

Инђи ја на темат ској
неде љи тури зма у Дуба и ју
ОпштинаИнђијапредставила

јесвојетуристичкепотенцијале
на 5. тематској недељи „Путо
вања и повезаност“ у оквиру
светске изложбе „Expo 2020” у
Дубаију. Директор Туристичке
организације општине Инђија
МиланБогојевићучествовао је
натематскојнедељитуризмау
оквиру које су одржане бројне
презентације Србије као тури
стичкедестинације.Токомкон
ференције на видео  зидови
ма, тотемимаиЛЦД телевизо
римаприказивалисусепромо
тивниматеријалиуоквирукојих
је представљена и општина
Инђија. Општина Инђија уче
ствовалајенаконференцијама
у Дубаију на позив Туристичке
организације Србије и При
вреднекомореСрбије,азахва
љујући наглом туристичком
развоју што је и потврђено
добијањем„Туристичкогцвета“,
најпрестижнијенаградеуобла
ституризмауСрбији.

М.Ђ.
Дирек тор ТО Милан Бого је вић у Дуба и ју
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Минула година је за ири
шкоЈавнопредузеће„Кому
налац“билагодинаопорав
каинапретка.
– Уз велику подршку и

помоћ иришке Општине,
која је нашоснивач, посло
вање је нормализовано и
модернизовано. Обновљен
је возни парк, делимично
из сопствених средстава,
а делимично уз подршку
Министарства за заштиту
животне средине. Приори
тет у извршавању повере
них делатности било одно
шење отпада, одржавање
зелених површина и јавне
хигијене,какобисеживотна
средина на читавој терито
ријинашеопштине одржа
лачистомиздравом–исти
чев.д.директоровогЈавног
предузећаМиланНовковић.
До значајног повећања

обимапослаједошлотоком
летње туристичке сезоне
у Бањи Врдник, јер је број
туристабиовећинегопрет
ходнихгодина.
У овој години је план  да

сеунаплатууведепреоста
либројвикенд објекатана
територијииришкеопштине,
собзиромнатодасуувикенд–зона
мапостављениконтејнерии„Комуна
лац“односисмеће.
У сарадњи са Службом за локал

не јавне приходе Општинске управе,
ЈП„Комуналац“планираовегодинеи
увођење у наплату свих привредних
субјеката који послују на територији
општине,акојидосаданисууведени
усистемнаплатекомуналнихуслуга.
– У складу са тим, очекујемо пове

ћањенашихприхода.Задовољнисмо
постигнутим резултатима у прошлој,
а настављамоистим темпоми у овој
години како бисмо пословање поди
глинајошвишинивоибилинауслу
зи свим грађанима иришке општине
–кажезанашеновинедиректорНов
ковић.
Када је реч о овој години, програм

пословања јеурађеннаосновуреал
них показатеља у претходном перио
ду.Испоштованесузаконскепроцеду
ре, које регулишу област финансија,
политикузапошљавања,јавнихнабав
кииполитикуцена.
– Водићемо рачуна да се квали

тет свих наших услуга које тренутно
обављамоподигне  навишиниво, уз
максимално ангажовање расположи
вих људских и материјалних ресурса
предузећа – истиче Милан Новковић

идодаједасусвепланиранеактивно
сти ифинансијска очекивања рађена
на бази цена које су биле у минулој
години, дакле, без планираних поску
пљењањиховихуслуга.
УделокругурадаиришкогЈП„Кому

налац“ јестеиодржавањечистоћена
укупној површини од 52.836 квадрат
них метара, као и одржавање гроба
ља.
У општини има 17 активних гроба

ља,доксудвазатворена.Нањимасе
коситрава,постављенисуконтејнери
за прикупљање отпада, одржавају се
чесме,каоикапеленагробљима.
Тусуипословивезанинаодржава

њу јавних зелених површина на гото
во 173.000 квадратних метара, као и
одржавањедрворедаипланскасадња
цвећа. Битна делатност овог Јавног
предузећа јеиЗимскаслужба,која је
активнасвакегодинеод15.новембра
до15.марта.
Укупна дужина путева, који се одр

жавају у току зимске сезоне износи
68,7  километара. Поред послова на
обезбеђењу јавног осветљења, ради
и димничарска служба. Када је реч о
одржавању атарских  путева, дужина
путевакојисеуовојкатегоријиодржа
авјуизноси136,4километра.

С. Џаку ла

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“, ИРИГ

Пове ћа ње ква ли те та 
услу га уз исте цене

Милан Нов ко вић

ИРИГ

Нај ви ше пре гле да 
од почет ка
пан де ми је
У иришком Дому здравља, како је

почеодарастебројоболелих,дневносе
обави пошездесетак прегледа, а у том
бројубудепопедесетак,дакленајвише,
првих прегледа. Око трећина пацијена
та који се тестирају, буде позитивна на
коронавирус.
–Овоједосаданајвећиталасинајве

ћиброј пацијената који имамо у нашем
Дому здравља, али највише њих је са
изузетноблагимсимптомима– кажедр
НебојшаАцин,директорДомаздравља
уИригу.
Кадајеречовакцинацији,изузетноје

слабоинтересовањеграђана,такоднев
но буде по десетак људи који дођу да
се вакцинишу. Углавном су то грађани
којипримајутрећудозувакцине.Будеи
подва–трилица,углавномсутомла
ђиљуди, који се први пут вакцинишу и
тонајвишезбогтогаштоимјепотврдао
вакцинацијипотребназапутовања.
Како сазнајемо од Тихомира Стојако

вића, председника Општине, у иришкој
општини је пред почетак викенда било
110оболелихграђанаодкороне,асамо
токомпротекленедељејезараженопре
ко90лица. С. Џ.

ВРД НИК

Ремонт
сто ма то ло шке
сто ли це

УЗдравственојстанициуВрдникуком
плетнојеремонтованапостојећастома
толошка столица, а за то је средства у
висини од 280.000 динара обезбедио
Покрајински секретаријат за здравство.
Осим замене дотрајалих механичких
деловаиелектроинсталација,урађен је
ипотпуноновитапацирунг,каоифарба
њеосновнограма.
Захваљујућиовомремонтусвакако је

продужен радни век ове стоматолошке
столице,алисуипобољшаниусловиза
пружањестоматолошкихуслугапацијен
тима. С. Џ.
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УРУ чЕ ЊЕ НА ГРА ДА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИМ ВОЈ чА НИ МА

Ан ђел ка Ма ли,
за слу жна гра ђан ка Вој ке
Традиција је у Војки да се

уочиправославнеНовегодине
награђују најуспешнији сугра
ђани у претходној години у
неколикообласти,а13. јануа
ра2022.годинесвечанадоде
ла је одржана по 16. пут. У
Војки је увек било вредних и
талентованих људи, који су
својим радом, залагањем и
успесимаупозитивномсмислу
промовисали и афирмисали
овосело.Затоје2005.године
установљено награђивање,
којејејединоизосталопрошле
године,уследнеповољнеепи
демијскеситуације.
Многисусвојимделовањем

кроз историју задужили Војку,
али доста је и савременика,
којисетрудедабуду корисни
својојсредини,аједнаодњих
је Анђелка Мали, новинарка
РТВ Стара Пазова. Више од
полавека,Анђелка јеактивна
удруштвеномживотуместаиз
когпотиче.Пореднизанагра
да које једобила, крајемпро
шлегодинеприпалојојјепри
знањезаживотноделоУНС–
а,асадасујојињенимештани
одали признање – заслужна
грађанкаВојке.
–Чињеница је даодмалих

ногу активно учествујем у
животу свог села. Мислим да
су ретки људи, који не воле
својзавичај,чакикадаимамо
некекритичкеприступеоначи
ну живота, изгледу места и
слично. Када ја критикујем
својеместо,кадаговоримшта
требадасепромени,боримсе
да оно буде лепше, боље, да
радимодинамичније, да ства
рамонештоново.Такође,сма

трамдатакоразмишљавећи
на. Уживам у креирању нечег
новог, лепог, бољег, оног што
ми је занимљиво, рекла је
измеђуосталогАнђелкаМали,
ауторка емисије „Културна
димензија“,којасеемитујевећ
45 година. Анђелка се увек
трудила да у својој емисији
прикаже вредности које има
срединаизкојепотиче.
Осамдесетрогодишњи Пе

тарЈовановић,којисецеосвој
животпосветиообрадиземље
источарству,понеојеплакету
иповељуМеснезаједницекао
најуспешнији пољопривред
ник. Иако јепреобрађиваои
до100 јутараземље, сада је
већину дао у аренду. Сам
обрађује свега три јутра, јер
какокаже,навикаоједаради.
–Аконештохоћешдаство

риш,морашмалодаспаваш,а
многодарадиш.Нетребада
човек филозофира, већ да
ради и мени је увек било
добро. Прошла година је за

мене фантастична, изузетна.
Житасамимао50метара,по
јутру,што јеоко75метарапо
хектару.Нисамсејаомного,јер
садсамвећстар,алисамвео
ма задовољан, рекао је овај
пољопривредник за пример у
свомселу.
НајбољипривредникјеСло

бодан Тривуновић, власник
лимарске радње. Награда за
најуређениједвориштеијавну
површину припала је Милану
Зековићу, признање за култу
ру понео је Никола Абаџија,
док су најбољи спортисти за
претходнугодинуДејанГрујин,
фудбалер ФК „Сремац“, и
Небојша Видаковић,  кошар
каш КК „Војка“.  Овог пута су
установљене и две специјал
ненаградезбогусловаукоји
ма живимо због пандемије,
такодасузахуманостисказа
ну протекле године, радећи у
Ковид амбуланти и на вакци
налном пункту признања
добиле две медицинске

сестре:СенаКачариЉиљана
Абаџија. Награде је добитни
цима уручила Јелена Инђић,
председница Савета МЗ Вој
ка.
– Моји Војчани постављају

веома високе циљеве и за
наредне године, тако да има
мо успешне људи у многим
областима.Мисмокомисијски
изабралиданаградимоодре
ђен број људи, иако их има
много који би могли да буду
награђени, истакла је Јелена
Инђић, председница Савета
МЗВојка.
Управо због тога, Месна

заједница ће и у будућности
наставити са награђивањем
својих суграђана, јер то је
једанодначинадаимсепока
же да неко примећује и цени
њиховрадитруд.Вечедруже
ња и дочека православне
НовегодинеуДомукултуреу
Војки музиком су улепшали
тамбурашиЉубинкаЛазића.

Зден ка Ко жик

Део на гра ђе них Вој ча на

Ан ђел ка Ма ли Пе тар Јо ва но вић Је ле на Ин ђић
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ОБИ чА ЈИ И ВЕ РО ВА ЊА НА ТРИ ВЕ ЛИ КА ЦР КВЕ НА ПРА ЗНИ КА

Кр стов дан, Бо го ја вље ње
и Све ти Јо ван

Српскаправославнацркваивернициу
јануарупрослављајутриданапосвећена
крштењуИсусаХриста.Долазе једанза
другим,атосуКрстовданкојисеобеле
жава18.јануара,Богојављење19.јануа
раиСветиЈован20.јануара.НаКрстов
дан строго се пости, први пут након
Божића, јер једотогданавладалораз
решењеодпостазбогИсусовогрођења.
Према хришћанској традицији, Христос
је,када јенапунио30година,дошаона
реку Јордан, како би га крстио Свети
Јован. При Исусовом крштењу, Бог се
јавио као Бог Отац, Бог Син и Бог Дух
Свети.
–Та тридана, у стварису једанпра

зник–успоменанаустановљењесвете
тајне крштења.Она је прва света тајна
кроз коју се постаје хришћанин. Човек
тиме омогућава себи спасење. Господ
Богнамједаоовусветутајнудабисмо
кроз покајање, чишћење греха и кроз
спирањесвегалошегизнашедуше,иза
шлипредлицеБожјечистогобраза.На
тај начин спирамо и прародитељски
грех, који је наследан од Адама и Еве.
Хришћанство нам пружа и друге свете
тајне, каоштосумиропомазање, јелео
свећење,свететајнеисповестииприче
шћа, свештенства и брака, испричао је
свештеник Храма Светог Димитрија у
Сремској Митровици Радослав Радова
новић.
Крштење се представља на иконама

тако даХристос стоји у реци Јордан, а
СветиЈовангакрштававодом.НадИсу

сомлети голуб, који представљаСвети
Дух. Хришћани се од овог празника па
све до Савиндана 27. јануара, поздра
вљајуречима„Богсејави–Ваистинусе
јави“. Због тога што је Јованова најва
жнија улога у животу одиграна на дан
Богојављења, Црква је управо те дане
посветила његовом спомену. Свети
Јовансепрослављајошнеколикопутау
години, али највише свечара има 20.
јануара.
Преманародномверовању,ветаркоји

дуванаКрстовдан,најчешћећедуватии
токомостаткагодине.Унекимкрајевима

постојиобичајдасеуочипразникаста
вљакрстуводуиуносиуцркву.Акосе
крстсмрзне,верујеседаћегодинабити
родна. Бројна веровања су везана и за
Богојављење, па се тако каже да ко
сачекапоноћизмеђуКрстовданаиБого
јављења,отворићемусенебоибићему
испуњена једна жеља. Тог дана се на
отворенимводамаспроводиобичајпли
вања за Часни крст. Тада се обавља и
водоосвећење.Таводицаостављасеу
цркви,алисеједандеоделииверници
ма.

Алек сан дра Плав шић

Та три да на, у ства ри су је дан пра зник – успо ме на на 
уста но вље ње све те тај не кр ште ња. Она је пр ва све та 
тај на кроз ко ју се по ста је хри шћа нин, ка же све ште ник 
Хра ма Све тог Ди ми три ја у Срем ској Ми тро ви ци Ра до
слав Ра до ва но вић

Свештеник Ра до слав Ра до ва но вић

Све ти Јо ван Кр сти тељ

Бо го ја вље ње
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„ТЕРА ЊЕ“ МАЛОГ БОЖИ ЋА У СРЕМУ

Сремци чувају обичаје предака
– Тера мо Божић и наста вља мо тра ди ци ју пре да ка уз вино и музи ку. Испра ти ли смо 

ста ру, а доче ка ли 2022. годи ну. Поно сни смо на сво је при ја те ље из дру гих села, који 
су нам се при дру жи ли и уве ли ча ли овај дога ђај сво јим при су ством, нагла сио је 
Душко Крстић, пред сед ник Месне зајед ни це Гргу рев ци
Божић је празник за који је везан

велики број обичаја. Међу њима је и
„терање“ Малог Божића, када се 14.
јануара јашу коњи. Коњаници иду од
кућедокуће,домаћиниихнудепићем,
храном, а обичај је и да се коњаници
даривајупешкирима.
Какобисеиспоштоваообичај „тера

ња“МалогБожића, коњанициизРуме
сусеокупилинаигралиштукодГимна
зије,апотомсупројахалирумскимули
цама.Једанодокупљенихкоњаникаје
биоАлександарБрзованизРуме, који
себавиузгојемкоња.
–Окупили смо се да испоштујемо и

очувамо нашу традицију. Доста се
коњаникаокупило.Мождабиихбилои
вишеданемаепидемије.Сдругестра
не, имаљуди који данас славе славу.
„Терањем“ Божића се завршавају
божићнипразници,тојепоследњиоби
чајкојисевезујезаБожић–кажеАлек
сандар,којијевласниктрикоња.
Ондодаједајесвевишекоњаникау

Руми и да треба да се удруже да их
током божићних празника буде што
више.
ВладимирВлаховићјеуРумудошао

из Обрежа. Он се бави коњарством и
имадвакоња.Тојепородичнатрадици
ја,којујеонпреузеоодстаријих,апла
нираидаповећабројовихплеменитих
животиња.
– Све је више коњаника и у нашем

селу,неверујемдаћесетоикадугаси

ти. То преносимо млађим генерација
ма,каоитрадицијузаБожић.Имисмо
„терали“Божићдваданакакојеиоби
чај.ПозванисмодадођемоиуРумуи
другарскисмосеодазвалиовомпозиву
–кажеВлаховић.
Обичају „терања“Божићаприсуство

вала јеиЈеленаАрсеновић,етнолог–
кустосЗавичајногмузејауРуми.
Она указује да се управо оваквим

окупљањимапоказуједа јеовајобичај

уРумиживиактуеланидамладиљуди
раденањеговој ревитализацији, чува
њуипреношењумлађимгенерацијама.
–Симболика јеопход,посетадома

ћинстава,гдесепевајубожићнепесме
„Рождество“и„Витлејеме“дабисебла
гословилодомаћинствозанекинаред
нипериод.Свакидомаћин којиотвори
врата,свомдомуобезбеђујенапредак,
бољитак и здравље укућана, стоке и
живине. Овај обичај има и скривену

Вла ди мир Недељ ко вић и Душко Крстић

„Тера ње“ Божи ћа у Гргу рев ци ма
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У ЗДРА ВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ

Хра ном до
сна жног иму ни те та

Сурутка је нутритивно вредна намир
ница,којасадрживажнеминерале,ами
нокиселинеибеланчевине,збогчегаима
улогууопоравкуорганизма.Предностсе
даједомаћојсуруткиуодносунаонукоја
се добија индустријском производњом
сира.Сматра седа суњененајвредни
је компоненте протеини, који органи
змудајувишинивоенергије.Брзтемпо
животаиразвојпрехрамбенеиндустрије
довео једотогадасемањеводирачу
наоквалитетухранекојууносимо.Ипак,
сурутку многи користе свакодневно,
нарочито они који у свом домаћинству
имајукраве,аједнаодњихјеимештан
каМартинацаМиланкаМарицки.Одсре
динеседамдесетихгодинаусвомдома
ћинствуималајекраву,продаваламлеко
и друге домаће, млечне производе, а
и сама је имала прилику да се увери у
добрестранеконзумирањасурутке.
– Сурутка елиминише штетне мате

рије из организма. Утиче позитивно на
чишћење бубрега, јетре, регулише крв
нипритисак.Уњојсеналазесведобре
компонентезаимунитетиљудскиорга
низам.Ималасамкамењеужучнојкеси,
које сам на природан начин избацила
из организма, пијући редовно сурутку.
Наравно,трудиласамсеидасехраним
здраво,објаснилајеМиланка.

Сурутка обилује магнезијумом и кал
цијумом, затим витамином Б12. Има
високо искористиве и лако сварљиве
протеине.Иакојеречопроизводуживо
тињског порекла, алкализује, односно
даје базност организму. Сурутка може
битиутечномстањуилиупраху.
–Често јекористеиспортисти.У100

грамасуруткеима0,9одстопротеина,а
само 27 одсто калорија. То је најквали
тетнији деомлека који остаје приликом
прављења сира. Укус је специфичан, а
корисно јеуврстити јеуредовнуисхра
ну,поредтогаштобиииначетребалода
се хранимо здраво, сматра произвођач
сираизМартинацаСашаЖилић.
Небитребалодасезаборавеосновни

принципиздравогначинаисхране.Кори
стећи само једну од корисних намирни
ца,нијемогућесвојорганизамодржатиу
добромстању.Јакимунисистемпотреб
но је градити годинама, балансираном
и разноврсном исхраном, обогаћеном
поврћемивоћем.Здраваисхранаподра
зумевасмањењеуносамастиживотињ
ског порекла, а повећање уноса поли
незасићених масних киселина. Такође,
потребно јесмањитиуносхолестерола,
соли и шећера, те их заменити медом,
течношћуисложенимугљенимхидрати
ма. А. Плав шић

За припрему сурутке потребно је
четирилитремлека, којениједуготрај
но,лимунигаза.Ускуваноипрохлађе
но млеко, сипа се исцеђен лимун.
Поклопитипосудукрпомиоставитида
се у потпуности охлади, уз повремено
мешање.Таданаступаодвајањесурут
кеодсира.Смесујепотребнопроцеди
ти кроз газу. Оношто остане у гази је
сир,аисцеђенпроизводјесурутка,која
битребалодасечувауфрижидеру.

Рецепт за сурутку

Милан ка Мариц ки Саша Жилић

Нико ла Брзо ван

функцију.Правикоњаницикојијашуза
Божићсумлади,неожењениљудикоји
иду и опходе домаћинства у којима
живедевојкенебилинашлимладуи
добилиблагословзању–кажеЈелена
Арсеновић.
Завичајнимузејјеангажованнатоме

дасеовајобичајупишеналистунема
теријалног културног наслеђаВојводи
не, на чему је ангажована др Татјана
Бугарски, координаторка за нематери
јалнокултурногнаслеђеВојводине.
У Гргуревцимаосам година заредом

се организује такозвано терање Божи
ћа. Овог пута је уприличено на Мали
Божић, 14. јануара. Окићени пешкири
ма, прапорцима у свечаним оделима,
мушкарци и дечаци истерали су коње
на улицу, па су јашући поздрављали
комшије,којесуихдочекалеотворених
капија.Речјеостаромобичајучестита
њаиобјавеХристовогрођења.
–ТрадицијауСрбијиналажедасена

различитеначинеиспраћаМалиБожић,
а мештани Гргуреваца то чине у при
родној, свечаној и лепој атмосфери.
Младинакоњимаобилазесело,аљуди
им дарују понеки поклон, што симбо
лично приказује да је Божић прошао,
рекао је Зоран Мишчевић, заменик
начелникаГрадскеуправезакултуруи
спорт.
Код родбине и блиских пријатеља у

домаћинству, коњаници се дарују
пешкирима, а преко рамена везује им
себелоплатно.
– Терамо Божић и настављамо тра

дицијупредакаузвиноимузику.Испра
тилисмостару,адочекали2022.годи
ну.Поноснисмонасвојепријатељеиз
другихсела,којисунамсепридружили
иувеличалиовајдогађајсвојимпрису
ством,нагласиојеДушкоКрстић,пред
седникМеснезаједницеГргуревци.
Са мештанима Гргуреваца су тог

дана јахалигостиизЛаћарка,Пећина
ца,Јаска,МалеРеметеиКленка.
–Уносиморадостивесељеудомове.

Домаћининамсерадујуичастенас,а
ми им певамо божићне песме „Рожде
ство твоје“ и „Витлејем“, објаснио је
Владимир Недељковић из Удружења
љубитељакоња„Серсан“.

С. Џакула и А. Плав шић
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РУч НИ РАДО ВИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Пре но ше ње зна ња на мла де

Причеостаримзанатимаврлочесто
говоре о затварању радионица и
нестанку традиције. Ова прича није
таква.
Сигурнодасвакооднасимауорма

рупоједанпарвуненихчарапакојему
направила бака или прабака. Када је
температура ваздуха испод нултог
подеока,вероватнојенајтоплијекада
обучемо џемпер који смо добили за
рођенданодродбинеизсела.Можда
је неко наследио од мајке и тетке
ћилим и топли шал са необичним
шарамаимотивима.Светосу,углав
ном, направиле веште руке које су
цениле занате. А, онда су занати

постали„стари“...Насвусрећу,постоје
„чувари“истих.
Ткање је стари занат, a разбоји на

којимасеради,производесеиданас.
Уудружењу„Рукотворине“изСремске
Митровицеможедасеизучиоватех
ника,азасадасунајчешћиученици–
деца.Ткањенаразбојујеједноставно,
а за рад се употребљавају предива,
односно вуна, памук или неки други
природниматеријали.Собзиромнато
даразбојнетрошиструју,нијезахте
ван за одржавање, нањему семоже
радитиувек.Збогопуштањакојепру
жаткачу,врлочестосеузрадизапе
ва,каоштојетобиослучајупрошло

сти. Ткањем семожеизрадитимного
употребних предмета, гардероба,
ћебад, футроле или торбе, ћилими и
простирке.
– Сем времена које је потребно

издвојити,неопходнајеиинспираци
ја. Ткањедаје снагу организму, а кад
нематевољезарад,важноједаипак
седнете за разбој и почнете радити.
Приметићетекакоенергијасаманадо
лази. Док ткате, често мењате идеју
шта сте желели да направите или
добијатенештодругачије,уодносуна
првобитножељенипроизвод.Кадасе
он скине са разбоја, тек тада видите
коначан резултат и углавном буде
много лепше негошто сте замишља
ли.Иако често изгарамо оджељеда
видимо шта смо урадили, процес се
реткоможе убрзати, с обзиром на то
да јеупитањуфизичкирадиданије
могуће седети у месту више сати,
испричалајеМирјанаПетровић,којаје
ткањенаучилаод своје старије коле
гинице Невене, за коју кажу да је
заслужна занастанакрадионице тка
ња.
Ана Антонин, председница овог

удружења, годинама се бави ручним
радовима. У удружењу је од оснива
ња,већ16година.Њена„прваљубав“,
како сама каже, јесте украшавање
тикава, техником коју назива „посме
ђивање“.
–Татехниканајчешћесеможевиде

тиузападномСремуиисточнојСла
вонији,ауХрватскојјезаштићенакао
нематеријална културна баштина.
Поредтога,вежбамспретностпрстију
крозјошнекеручнерадове,каоштоје

Ради о ни ца тка ња

Ана Анто нин
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Раз бој
Увременастара,
насталајеовачуднасправа.
Врлојепроста.

Вратилоједно,вратилодруго,
четирирама,нинчанице,брдо.
Итоједоста!

Пећјојнијеиме,
акрајњенемазиме.

Шалове,ћебад,ћилиме
одосновеипоткествара.
Предивовуненоовцадала,
апамукмекицветакдалеки.

Окострујенематрошка,
сасвимјееколошка.

Два–триштапа
ималоканапа,
вреднеручицедве
идавидишштаможесве!

Алибезједнетете,
даткамнебихзнала,
затојојкажем:
тетаНевена,много,многоВамхвала!

Мир ја на Петро вић

Песма о тка њу

вез.Тренутноизрађујемекспонат,који
ће стајати испред нашег удружења,
као нека врста рекламе. У питању је
везнажици,којинијекомпликован,јер
је крупан, али је експонат велики, па
ће требати више времена да бих га
довршила.ЈедантакавсуМитровчани
имали прилику да виде у „Новогоди
шњојулици“,гдесмопредставилесво
јеумеће,реклајеАнаАнтонин.
Кроз радионице је прошло много

људи,атренутносеобучавајуиРуси
који живе у граду на Сави. Како би
полазницилакшенаучилида користе
разбој,насталајеипесмаоткању.

Александра Плав шић

Мир ја на Петро вић

НЕКЕ ПТИ ЦЕ СЕЛИ ЦЕ НЕ ОДЛА ЗЕ НА ЈУГ

Повре ђе на рода
оста ла у Митро ви ци

О роди која није отишла на југ, изве
штавали су и национални медији. Тако
је Ђура постао звезда. Његова прича
вратићенаснакратконапочетакјесени,
кадасусверодеотишлеутоплијекраје
ве,алиовојптицијебиламилијаСрем
скаМитровица.Ималисмоприликедага
виђамонаГрадскојпијаци,докјепосма
трао пролазнике, по киши и ветру. Са
првим ниским температурама и гушћом
маглом, догодила се незгода приликом
којејеЂурасломиокрило.Садасенала
зинаопоравкуудомуСлађанаПапића,
заменикауправникаСпецијалногрезер
ватаприроде„Засавица“.
–Ђура јепрелетаоизМачвеуСрем.

Са мачванске стране је спавао, на
нашимкућамаиуоколинишколе,адању
сехранионапијацисасремскестране.
Приликомпрелетања,ударио јеудале
ководкодшколе„ДобросавРадосавље
вићНарод“,паојеисломиокрило.Про
нашлагајемештанкаСалашаНоћајског,
која ме је обавестила о ситуацији.Шта
сам друго могао, сем даЂуру сместим
у своје двориште док траје опоравак,

испричаојеСлађанПапић.
Ђурасесадахранирибицама,којему

обезбеђујуПапићи.ХранигаАњаПапић,
домаћиновакћерка,аптицасепривика
ванановеусловеживота.Саданеможе
да лети, али радо проводи време на
отвореном,шетајућиподворишту.
– Контактирао сам Завод за зашти

туприродеидобиосамодговордаћеу
наредномпериодуродаморатидаоста
некодмене.ПланједаЂурабудепресе
љенуСуботицууЗоолошкиврт,укојем
постојирехабилитационицентар.Међу
тим,тренутнопостојиинформацијадасе
појавиоптичјигрипуоколиниСуботице,
тејезасадабезбедниједаЂураостане
јошнековремеовде,објашњаваПапић.
Ђура јемлад,апостојимогућностда

се на југ није упутио јер је неухрањен
илиму јеугинуородитељ.Чињеница је
даоддесетакјединкикојесутакомладе,
самоједнастигнедоциљатокомсеобе.
Стручњаци претпостављају да је птица
самапредвиделадајошувекнијеспрем
назатакавподухват.

А. Плав шић

Сла ђан и Ања Папић

Ђура на Град ској пија ци
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ШИД СКИ  ШУМА НО ВИ ЋИ: КАЗИ ВА ЊА САБРА НИХ ДОКУ МЕ НА ТА О ПРО ШЛО СТИ 
ЈЕД НЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ГЕНИ ЈАЛ НОГ СЛИ КАР СКОГ ТАЛЕН ТА ТРА ГИч НЕ СУД БИ НЕ

Из живо та Саве Шума но ви ћа

Радо ван Сре мац,
виши кустос

у Музе ју наив не
умет но сти „Или ја нум“,

аутор је публи ка ци је
„Доку мен тар на

гра ђа Гале ри је сли ка
„Сава Шума но вић“,

која је шид ској
публи ци пред ста вље

на 15. децем бра
про шле годи не

ВишикустосМузејанаивнеуметно
сти„Илијанум“изШидаРадованСре
мац у вишенаврата је истраживао и
писаооживотуславног сликара тра
гичне судбине Саве Шумановића и
његове породице. На срећу бројних
љубитеља прошлости и уметности,
овај свестрани хроничар наше про
шлости у сарадњи са руководством
шидске Галерије слика „Сава Шума
новић“токомпрошлегодинејесисте
матизовао најзначајнија документа
породице Шумановић, омогућавајући
истраживачимадасенаједномместу
упознајусањима.
–Осећаосамзадовољстворадећи

на књизи докумената Галерије „Сава

Шумановић“, јер је постојала потре
ба да се „дубоко“ уђе у сваки доку
менткакобисесхватиоњеговзначај
и одговарајући контекст у времену и
условима у којима је настао. Труди
лисмоседаодабирдокуменатабуде
такав да пружа сведочанство о сва
кодневном начину живота, да прати
неке „животне“  уобичајене процесе
каоштоје,например,Савинанабав
ка боја, уља, кројење платна, његов
одлазакувиноградилисампоступак
сликања и излагања слика, односно
њиховапродаја.Мислимда јевеома
важно и то што овде, изузев сведо
чанставаопрошлости једнешидске,
у суштини добростојеће домаћинске

породице свог времена, има много
докумената који сведоче о историји
самогШида.Менису,например,нај
интересантнија  документа која гово
ре о начину на који је домаћинство
Шумановића функционисало. Оно је
билосвојеврснаекономија,каопред
узеће. Водила се евиденција сваког
динаракојијепотрошенилизарађен,
каоисписковикупацањиховогпоро
дичногвина,плаћањанадничараили
евиденција куповине коња. Такође,
рачунишидскихзанатлијаитрговаца
одличнисуисторијскиизворизапро
шлостовогграда.Некадокументасмо

Фото гра фи ја Саве Шума но ви ћа поред сли кар ског шта фе ла ја.
Загреб, 1920. годи не
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РАДО ВАН СРЕ МАЦ

Неу мор ни тра гач
оти са ка про шло сти

Радо ван Сре мац се бавио зна чај ним, а наро чи то рет ким и никад виђе
ним доку мен ти ма из исто ри је Шида. Сво јим радом, као мало који хро
ни чар пре њега, дао је немер љив допри нос исто ри ји свог места
Рачунајте да ће вам бити потребно

приличновременадана„Википедији“и
сличниминтернетпорталимапажљиво
прегледатесписакдосадаобјављених
радова, чланака,монографија иизло
жби аутора Радована Сремца. Више
од осамдесетак наслова најбољи су
показатељ продуктивности и квалите
таистраживачкоградаовогШиђанина
 археолога по струци, који се година
мауспешнобавиитемамаизобласти
историографије, генеалогије, архиви
стике и музеологије. Његов интернет
сајтилиналогнаглобалнојдруштвеној
мрежи права су енциклопедија про
шлости Шида. Радио је једно време
каокустосархеологуГалерији„Сава
Шумановић“,каоиушидскојЗавичајној
археолошкој збирци.Данас јеу звању
вишегкустосазапосленуМузејунаив
неуметности„Илијанум“уШиду.Члан
јеСрпскогархеолошкогдруштваисрп
ских родословаца „Порекло“. Носилац
јетрострукогмастерзвањауобласти
ма археологије, културног туризма, а
однедавноиисторије.
Тешко је у неколико реченица оме

ђити свестрану истраживачку делат
ностРадованаСремца,алирецимода
је уширој јавностинајвишепрепозна
тљив по раду са вредним документи
манарочитостаримматичнимкњига
ма верских заједница. Већ по изласку
из студентских клупа овај истраживач
започео је детаљну  обрадуматичних
књига хришћанскихцркаваи јеврејске
верске заједнице, најпре на просто
руСрема,апотомишире.Ишчитава
ње, анализа и објављивање података
из црквених матичних књига тежак је,
алииванредновреданпосаозаисто
ријску баштину свих народа који су
живели или постоје на овом подручју.
Радованједоданасобрадиоипубли
коваоподаткеизготовосвихматичних
књигаправославаца,католика,Русина,
Словака и Јевреја са подручја Шида,
Сремске Митровице и Руме. Није се
овдезаустављаовећјепосаонаставио
за подручје Илока, Земуна, Вуковара,
БачкеПаланкеиНовогСада.Највеће
признање стигло је из државе где се
овакав трудизузетноцени–Израела.
РадованСремацу тринавратабио је
гостколевкејеврејскогнародаидобит
никтамошњихпризнања,измеђуоста
лихисамеизраелскедржаве.
Бавиосезначајним,анарочиторет

ким и никад виђеним документима из
историјеШида.Својимрадом,каомало

којихроничарпрењега,дао јенемер
љив допринос историји свог места.
ОноштојекодРадовананајупечатљи
вије јесте његова мултидисциплинар
носткојаподразумевадасеподједнако
добросналазиуразличитимсферама
истраживањаипрезентовањапрошло
сти.Каоједногодсвојихузораураду,
наводи чувеног академика професора
ДрагославаСрејовићазакогакажеда
је„засвегаполасатаизлагањаопро
шлостисвојимогромнимзнањемумео
да „прескочи“ миленијуме“, показујући
тиме да онај који истински воли про
шлост влада различитим методологи
јама,какоистраживањатакоипрезен
товањатихподатака.
–Иако јемојаосновнаструкаархе

олошка, у историју сам ушао преко
генеалогије–истраживањапрошлости
појединацаи породица.Почео самод
свог породичног стабла а потом пре
шао на порекло шире фамилије, па
готово целог Шида. Данас се бавим
истраживањиманазнатноширемпод
ручју,кажеРадованСремац

Он наглашава значај проучавања
старих записа и остатака  прошлости
засвакинарод,његовидентитетикул
туру.
–Мислим да Срби као народ, прем

дасечестопозивамонанашудревну
историју,нисудовољносвеснизначаја
документарнеиархивскеграђеизпро
шлости.Многовишесеморалоучини
тина заштитивреднихдокуменатаод
којихсумногаупрошлостиуништенаи
не знаимсе траг.Таква јебар ситуа
цијасасведочанствимаизпрошлости
Шида.Многихцрквенихматичнихкњи
ганажалост,вишенема.Туинституци
језаштитекултурнихдобаратребада
имајуводећуулогу,алиличносматрам
даништавеликонећемопостићидоку
самогпојединцаобразовањемиедука
цијомне уградимо ту свестопотреби
очувањабаштине.Например,уИзрае
лусецениијавнопохваљујесвакодете
којебипронашломакарнекиновчићиз
прошлости, јер они знају шта значи и
најмањи „делић“  историје, каже наш
саговорник.

Радо ван Сре мац
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издвојили као део сталне
галеријске поставке и она
ће бити доступна посети
оцима редовне поставке
Савиних слика, каже аутор
ове вредне документарне
публикације.
Подсетимо, књига садр

жидокументаличнеСавине
преписке, записе о сликар
ском стваралаштву позна
тогуметника,признаницеи
рачуне, документа везана
за његову последњу изло
жбу 1939. године, парте
чланова његове породице,
Савинашколскадокумента,

новинскеисечкеидокумен
тацијуСавинемајкеПерси
де.
Како су сарджај и темат

ска структура „Докумен
тарне грађе Галерије сли
ка „Сава Шумановић“ Шид
детаљније представљени у
једномодпретходнихброје
ва„Митровачкихновина“уз
сагласностаутораидирек
торице Галерије Јоване
Лакић у овом броју нашег
листа представићемо неке
одинтересантнијихдокуме
натаифотографија.

Д. Мостар лић

Пону да цена робе  сли кар ских боја  од стра не 
Прве бео град ске фабри ке боја, фир нај са и лако ва 
„Недељ ко К. Савић“ упу ће на сеп тем бра 1932. годи
не Сави Шума но ви ћу. На пред њој стра ни је олов ком 
допи сан текст “Сети се да је Гоља саве то вао да не 
купу јеш боје у туба ма, док не потро шиш сво је, а 
чика Дра гу тин да узмем јед ну од финих”

Уз сагла сност ауто ра и дирек то ри це Гале ри је 
Јова не Лакић у овом бро ју нашег листа објављујемо 
неке од инте ре сант ни јих доку ме на та и фото гра фи ја

Текст писма са дописнице коју је Сава Шумановић 
послао својој породици из Земуна, априла 1907. 
године:

„Драги родитељи, ја сам здрав и сретно сам 
пристао.

Рукољуб од Сава“

Писмо чуве ног срп ског архи тек те и ака де ми ка 
Алек сан дра Деро ка у коме уз ски цу нове згра де Уни
вер зи те та у Бео гра ду опи су је димен зи је и рас по ред 
про сто ри ја са циљем да се у овом про сто ру орга ни
зу је изло жба сли ка Саве Шума но ви ћа.

 “Ако Вам за шта било још тре бам не устру ча
вај те се пиши те ми, радо ћу Вам учи ни ти  и то не 
због сли ке коју ми обе ћа ва те (мада се уна пред јако 
раду јем на њу јер Ваше сли кар ство од увек адми ри
рам) већ због при ја тељ ства које имам пред Вама “, 
сто ји на кра ју писма про фе со ра Алек сан дра Деро ка,  
коа у тор  про јек та Хра ма „Све тог Саве“ у Бео гра ду.
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Божић на честит ка посла та као раз глед ни ца Сави из јед ног загре бач ког ате љеа са фото гра фи јом и тек стом сле
де ће садр жи не:
“Дра ги Саво!
Хри стос се роди! Сре тан Божић жели ти тво ја Кри сти на и Вера.
 Љуби те тета Мица и уја Сте ва.“

Спи сак послу ге у дома ћин ству  Саве Шума но ви ћа и 
њего ве мај ке Пер си де са цифра ма. У вре ме боле сти 
и након смр ти оца Милу ти на они су води ли кућ ну 
еко но ми ју. Сава као дечак, око 1899. године
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САчУ ВА НО ОД ЗАБО РА ВА

Посао је био тежи,
али мно го весе ли ји него данас

Коли ко сам само кор пи куку ру за пре ба цио пре ко раме на док није било лева то ра, 
не могу ни да набро јим. Али није ми било тешко. Неза бо рав на су та дру же ња, раз
го во ри и шале. А након бра ња, оба ве зно је било поча сти ти све оне који су дошли 
да помог ну. За те при ли ке се кувао папри каш и при пре ма ле су се дома ће гужва ре с 
ора си ма и с маком. Данас, нажа лост, тога више нема, савре ме на тех но ло ги ја је учи
ни ла сво је. И више нема ни вино гра да ни „рам па ша“, без којег се није могла зами
сли ти бер ба куку ру за у нашем селу, каже Мија Дов чак из Сота

Иакојебербакукурузаодавнозаврше
на, у овим зимским данима, кака нема
посланањивама,крозпричуМијеДов
чака из Сота подсећамо се како се то
некадрадило.
Пословиупољопривредисеобављају

насавременијиилакшиначиннегошто
је то било некада. Комбајни, трактори,
елеватори, механизација која се данас
користизатенамене,увеликојмери је
олакшала пољопривредницима посао
брањакукуруза,асамимтимисмањила
број радне снаге. А некада се сав тај
посао обављао ручно уз помоћ већег
броја људи, коња и запрежних кола. У
друштву родбине, комшија, пријатеља,
мобе, посао се одвијао теже и спорије.
Алиуспркостоме,оникојипамтетавре
мена кажу,дасе тежина тогпосланије

толико осетила, јер суљуди тада били
веселијииудруштвујевремебржепро
лазило.Какојетоизгледалоикакавјето
доживљајбиозаСоћане,испричаонам
јеМијаДовчакизСота.

Посао уз „рам паш“
и чај од липе

Мијасесећавременабербекукурузау
детињству, када јесаосталомдецомиз
села истоварао кукуруз из запрежних
кола.
– Мој отац је имао велика запрежна

кола којима јеодлазионањивуубербу
кукуруза. Углавном је било четири пуне
приколицерода.Тојебиоизузетнодобар
приносзатадашњеуслове.Кадасуста

рији одлазили у бербу, ми деца смо с
нестрпљењем чекали да се врате. Како
бинасмотивисализапосао,узапрежна
кола су убацивали новац, а ми смо се
трудили још више да радимо и да што
преистоваримокукуруз,присећасеМија.
Нашсаговорникдодаједапрекукуруз

нијебиокаоданас.
– Није било хибридног кукуруза, а

његовавлажност јеизносила 28посто.
Напољимајесијаномањебиљака.Уто
време, није било прскања земљишта
негосетраваморалауклонитиузпомоћ
мотике. Пољопривредници су између
кукуруза сијали пасуљ и бундеве, како
би се боље искористио слободан про
сторизмеђуредова.Кукурузјеутовре
меикаснијесазревао.Бербајепочиње
ла тек почетком октобра. Послије пра

Берба кукуруза код Довчакових
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зникаСвихсветих,тражилисусенадни
чари. Код нас је некада било и до 15
надничара.Клиповисусебралииоста
вљалиназемљу.Саземљесеонручно
убациваоузапрежнакола,анаконбра
њасеодвозиокући.Собзиромнатода
је било хладно време, много пута смо
морали палитиљуштику на њиви, како
бисмо угрејали прсте. Али није нам то
ствараловеликипроблем.Људисууто
времебилирасположенијиивеселији,а
скоро свако домаћинство је у свом
подруму имало „рампаша“ (младогмут
ногвина),којесмодегустиралиузчајод
липеиузшалуипричу,посаојебиопуно
лакши,сећасенашсуговорник.
Пореднадничара,увремебербекуку

руза,великидеомештанајеприскакаоу
помоћ.
– У време бербе кукуруза, у нашем

двориштусеокупљаовеликибројљуди.
Они су долазили да помогну приликом
истовара,аистотакоимојапородицаи
јасмоишлинаиспомоћ,кадасекукуруз
браокодкомшија.Мушкарцисукорпес
кукурузом односили на таван, јер у то
време није било чардака.Није ни било
потребе,јеркукурузанијебилопунокао
данас, с обзиром на то да смо га тада
користили искључиво за сопствене
потребе, за узгој стоке. Свиње се нису
чувалеуоборима,негосусасвињарем
ишле у поље. Само ујутру и увече смо
имдавали кукуруз.Круниосеручно,по
корпудвезадневнепотребе.Биојевла
жан,пасемораошиломпрорезати,атек
ондаручнокрунити.

Данас је лак ше,
али нема дру же ња

 У време када се почео узгајати
хибридни кукуруз, шездесетих година
прошлогавека,људисупочеликуповати
тракторе.Пољопривредницимајесавре
менамеханизацијаувеликојмериолак
шалапосао.
– Мој отац је међу првима у селу

купио трактор. И ми смо у то време
почелисејатихибридникукуруз.Најпре
хибриде„небреску“и„канзас“.Поланцу
земље,билојеседамприколицакукуру
за.Сејалосевишебиљакапојединици
површине земље. У то време је већ
постојалапотребазаизградњомчарда

ка. Задруга је у то време сељацима
давала вештачко ђубриво, суперфос
фат и калијумову со. Ту прихрану смо
кашикомстављалинабиљкекукурузаи
приносјебиобољи,алијебилопотреб
ноивишељудизабербу.Тако јебило
доксенисупочеликориститиелеватори
иберачи,којисуувеликојмериолакша
ли посао. Најпре се кукуруз сијао уз
помоћ механичких сејалица, а касније
су се почеле користити дворедне и
четвореднесејалицескоњскомвучом,с
којом се могло постићи сејање већег
бројабиљака.Помоћдругихљудинам
је и тада била потребна. Након бербе
смо се окупљали код куће како бисмо
урадили „комушање“ (ручно скидање
љуштике), након чега смо кукуруз уба
цивалиукошаре,затимуелеваториу
чардак.Такојебилоседамдесетихгоди
на.Данасјенапредактехнологијеолак
шаосампроцесбрања,алионавреме

на када се сверучнорадило, неможе
дасепоредисданашњим.Билонамје
пунолепшеуправозбогтогдружења.
Успоменена тасретнавремена, како

накрајуразговоракаженашсуговорник,
данасчувасамоусећањима
–Коликосамсамокорпикукурузапре

бациопрекораменадокнијебилолева
тора, немогу ни да набројим. Али није
мибилотешко.Незаборавнасутадру
жења,разговориишале.Анаконбрања,
обавезнојебилопочаститисвеонекоји
судошлидапомогну. За те прилике се
кувао паприкаш и припремале су се
домаће гужваре с орасима и с маком.
Данас,нажалост,тогавишенема.Савре
мена технологија је учинила своје. И
вишенеманивиноградани „рампаша“,
безкојегсенијемоглазамислитиберба
кукурузаунашемселу,каженакрајураз
говораМија.

С. Д.

Ана и Мија Довчак

Љуштикање
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АЛЕК САН ДРА ГАРУ НО ВИЋ, ВЕРО У чИ ТЕЉ И ПРЕД СЕД НИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊА „ИРИ ДА“

Спој вере и тра ди ци је
Ми смо први хор у Срби ји који је осно ван, а да пева грч ки репер то ар. Наро чи то 

морам издво ји ти децу, који су наши чла но ви, јер у Срби ји, па и  реги о ну, не посто је 
деч ји грч ки хоро ви и то је људи ма вео ма инте ре сант но када слу ша ју

Александра Гаруновић предаје
веронауку Основној школи „Бошко
Палковљевић Пинки“ у Сремској
Митровици, а уједно је међу првим
женамавеоручитељимаутомграду.С
обзиромнатодасупредавачинајче
шћесвештеници,Александракажеда
је сасвим природно да и жене буду
вероучитељи.
–Женаимамајчинскуулогуиоднос

женеидететајеприроднији.Нежелим
да омаловажим ниједног мушкарца у
било којој професији, не само у вер
ској настави. Наравно да теолози и
свештенициимајудругачијиприступи
став.Осимтога,онисуиочеви.Пред
празнике смо обележили Материце,
Очеве и Детинце,што на неки начин
представља круну свега. Али, жене
имају за нијансу умилнији и нежнији
приступ деци. Пре неколико година
сам разговарала са колегом, који је
рекаодабиверонаукунајбољепреда
валебаке,јерсуоненадахнутеживот
нимискуством,асањиховимпристу
помдеци,неможеништадасемери,
кажеАлександраГаруновић.
Нашасаговорницанизгодинаживе

ла јеуГрчкој.ПоповраткууСремску
МитровицујеосновалаУдружењегрч
косрпскогпријатељства,којејевре
меномпосталопрепознатљивопохор
скомделовању.
–Засвеовегодиненашеграда,нај

вишесеистичерадхора„Ирида“.Ми

смопрвихоруСрбијикојијеоснован,
а да пева грчки репертоар. Нарочито
морам издвојити децу, који су наши
чланови,јеруСрбији,паирегиону,не
постоје дечји грчки хорови и то је
људимавеомаинтересантнокадаслу
шају. У тешким временима се људи
често„лече“песмом,амисетрудимо
нашим репертоаром да им у томе
помогнемо, наглашава Александра
Гаруновић.
Хорокупљаистаријеимлађепева

че. Наступају у Србији, па и региону.
Њихов циљ је да уче, развијају се и

негујутрадицију.Унаредномпериоду,
свикојисузаинтересованимогудасе
прикључетомсаставу.
Реч „ирида“ на грчком језику значи

зеница ока. Како каже наша саговор
ница,собзиромнатодасунашипре
ци кроз историју неговали  и чували
међусобнеодносе,нашајеобавезада
их одржавамо, баш као зеницу ока.
ГрчкуАлександраназиваоазомлепо
теидуховнимизвором,текроздело
вањеУдружењанастојидатопренесе
овдашњемнароду.

Алек сан дра Плав шић

Алек сан дра Гару но вић

чланови хора „Ирида“
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Шта је са жена ма и
зау зе тим мушкар ци ма? 

 Још посеб но ако нам се лик мало допа дуц као, а био 
зау зет. Тад смо се нај ви ше насла ђи ва ле и нај ви ше спу
шта ле ту јад ну Боја ну. Да, вечи то су то биле неке јад не 
Боја не које не зна ју

Ско ро ме је јед на ситу а
ци ја под се ти ла да посто ји 
овај фено мен, можда не у 
зва нич ној пси хо ло ги ји, а 
можда и да, искре но не 
знам, али у дру штву сва ка
ко да посто ји. 

Наи ме, дру га ри ца је у 
вези већ јед но две годи не 
и у послед ње вре ме осе ћа
ла је да се нешто деша ва – 
како то само жене осе ћа ју. 
Нешто јој није дало мира и 
одлу чи ла је да чач ка мало 
по теле фо ну свог деч ка, 
нарав но, док он спа ва. 
Откри ла је врло кокет не 
пору ке са коле ги ни цом и 
хте ла је да му раз би је теле
фон о гла ву, али ипак је 
одлу чи ла да оди гра ово 
мало про ми шље ни је. 

Оста ви ла је упа ље не те 
пору ке и закљу ча ла теле
фон, тако да када он ују тру 
откљу ча теле фон види да 
су отво ре не пору ке и да 
она очи глед но нешто зна. 
Ипак, на њено непри јат но 
изне на ђе ње, он се ују тру 
напра вио луд и иску ли рао. 
Тек када је касни је тог дана 
схва тио, јавио јој се и она 
му је ста ви ла до зна ња да 
је пору ке виде ла. Усле ди ла 
је сва ђа и она је поми ња ла 
јед но пита ње које ми се 
већ неко ли ко дана врти по 

гла ви: ‘Зашто баш мора да 
буде коле ги ни ца?’

Прво ми није било јасно, 
док нисам мало и ја села 
наса мо са сво јим мисли ма. 
И тотал но је била у пра ву. 
Зашто баш коле ги ни ца? 
Зашто баш та коле ги ни ца 
која личи на њего ву бив шу 
девој ку? Зашто баш та осо
ба коју ће да виђа сва ки 
бого вет ни дан? И која ће 
да се сме је на наше зајед
нич ке сли ке које он буде 
качио на свој про фил? О 
да, она ће да се сме је и да 
гово ри сво јим дру га ри ца
ма: ‘Види га овај сле пац, 
до јуче мени шаље пору ке, 
а сад је опет у љуба ви са 
рибом’  јер да, упра во ће 
то да ради. Јер смо то 
ради ле ја и моје дру штво 
када год би нас неки зау зе
ти мушка рац мувао или 
како они кажу ‘била си ми 
кул хтео сам само да се 
дру жи мо’ и те форе. 

И увек сам и ја нека ко 
ста ја ла при томе  ако већ 
хоћеш да вараш, па варај с 
тамо неким тотал ни ано ни
му си ма које нико ниг де не 
зна и за које нико ниг де 
неће чути. Тако нико неће 
зна ти у нашем окру же њу и 
нико неће у мене гле да ти 
као у буда лу. Да, у мене ће 

гле да ти, јер он ће бити 
фаца која се игра са две 
рибе, а ја ћу бити јад ни ца и 
глу па ча коју он зава ра ва. 

И ја сам то оду век тако 
мисли ла. 

Не знам ни зашто и не 
могу себи да раци о на ли зу
јем. Про сто је он у том сце
на ри ју јад ник, а ја још гора. 
И то није фер и не тре ба да 
буде фер. И једи но како то 
може да се попра ви јесте 
да се тим јад ни ци ма када 
поку ша ју нешто што не тре
ба са неком дру гом девој
ком – исти тај бед ни поку
шај и натр ља на нос. Може 
му се рећи: ‘Хало бед ни че, 
имаш девој ку мак ни се од 
мене’ и онда би мушка рац 
схва тио да се ми жене 
пошту је мо међу соб но. 

И све док се не буде мо 
пошто ва ле међу соб но, 
макар и мало се тера ле у 
почет ку – неће нас пошто
ва ти ни они. Па и зашто 
би? 

И све док буде мо ужи ва
ле у томе, насла ђи ва ле се 
што њего ва девој ка живи у 
незна њу... Још посеб но ако 
нам се лик мало допа дуц
као, а био зау зет. Тад смо 
се нај ви ше насла ђи ва ле и 
нај ви ше спу шта ле ту јад ну 
Боја ну. 

Да, вечи то су то биле 
неке јад не Боја не које не 
зна ју. 

А, када би се тек допа
дао нашој дру га ри ци... Уф!

И све док се буде мо хра
ни ле тим ства ри ма – они 
побе ђу ју. Ми јед но став но 
тре ба да држи мо до себе, 
као лич но сти, а дру го до 
жена, као колек ти ва. Они 
већ сва ка ко воде – ради 
се о њихо вом тем пу, зара
ђу ју углав ном више, 
физич ки су јачи од нас... 
Они су већ у пред но сти, 
али хај де да им не дамо 
све баш на каши чи ци, 
посеб но не оно што нама 
сва ка ко при па да. 

Ово је феми ни зам, а не 
дла ке испод пазу ха и 
мушка оде ћа. И не, не знам 
како све то изгле да из угла 
мушкар ца и како то они 
дожи вља ва ју, али ја нисам 
мушко тако да се и не 
зано сим да изно сим њихо
во мишље ње.  

То да су библиотеке посебнаместа на
којима царује машта, поготово оне које
кријулитературузадецу,потврђујеиогра
накНароднебиблиотеке„ДоситејОбрадо
вић“ у  Новој Пазови. Дечје одељење
„ПетарПетровићЊегош“нијенинајстари
јенинајвећепобројукњига,алијесигурно
једнооднајбајковитијих.Једаноднајоми
љенијихликоваизсветабајки–Алисаиз
познате књиге „Алиса у Земљи чуда“
енглескогписцаЛуисаKеролаоднедавно
красиунутрашњостовебиблиотеке.

– „АлисауЗемљичуда“јемагичнапри

ча задецу,пунафантазијеипочудности,
али је са друге стране за одрасле један
приказ друштва, људи, карактера и нас
самих, сматра ауторка мурала Анђела
Ђермановић, визуелна уметница и коау
торфилмскогсеријала„Почудиште“,обја
шњавајући зашто се определила управо
заовуилустрацију.
Новопазовачкасликаркајеосликавала

библиотечкипросторнеколикоданатоком
зимскограспустанаодушевљењенајмла
ђихчиталаца,амурал,финансирансред
ствимаОпштинеСтараПазова, донео је

новусветлостиенергијуБиблиотеци,као
ипретходниназградиОдељењазаодра
сле. Тај мурал је настао 2019. године у
сарадњи са уметницом Милицом Никол
чић.
Ускороћесвипролазницимоћидаужи

вајуиуновоммуралууцентруНовеПазо
ве,којићетакођебитиреализовануокви
ру пројектног финансирања Општине.
Полице са књигама осликане вештим
рукама Анђеле Ђермановић на улазу у
Библиотеку биће одлична позивница за
улазакусветкњига. Д. Г.

НАРОД НА  БИБЛИ О ТЕ КА „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ ИЗ НОВЕ ПАЗОВЕ

Шта пору чу ју осли ка ни зидо ви?
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О ФИЛМУ „ТОМА“: ЗАШТО СМО ПЛАКАЛИ?

Што те нема ...

С јесени прошле године, изашла је
премијера филма „Тома“, у редитељ
ском остварењу, сад већ искусног са
друге стране камере, глумца Драгана
Бјелогрлића.
ДализбогликаиделавеликогТоме

Здравковића, да ли због врхунске
рекламе,дализбогонемрвеуживоту
ирационалногинеобјашњивог,анеиз
оставног,  овај филм је наишао на
огромно интересовање публике, које
се манифестовало у неком облику
хистерије: “како доћи до карте?” Сви
они који нису успели себи да испуне
жељу и погледају филм одмах након
премијере или они који су свесно и
искусно чекали да прође та почетна
еуфоријаокофилма,ималисуприли
ке да током новогодишњих празника
одгледајуфилмокојемсетоликопри
ча...
Овајтекстнијепокушајстручнекри

тикефилма,нитибихсебавиламање
или више успешним носевима на
маскама неких глумаца, нагласцима,
псовањем, лупањем чаша, еротским
сценама, истинама и лажима, мада
сам мишљења да има сасвим солид
нихглумачкихостварења.Оноочему
бих покушала да напишем неколико
редовајеосећањеилитибураемоција,
којејефилмуменипокренуо,асвеби
могло да стане у три речи култне
песме Јадранке Стојаковић „Што те
нема“.
Штотенема...Ипослетогаћутање.

Дуго ћутање. Само мисли, недостаја
ње, сећање и жал.Жал за временом
које је прошло.Тодође као клише.И
јестеклише,алиосимтога,налазимда
постојимеђуљудимаистинска потре
ба за правим вредностима. Великим
љубавима, великим пријатељствима,
потребазанежности,блискости,потре
базаверомуживот,усудбину.Потреб
нонамједаверујемоусрећнекрајеве
иумогућностдасиромашанмомакиз
малогселадоживиславу.Даверујемо
управичностнебаиживота.
Што те нема... Тома Здравковић,

врхунскипевачибоем.Безобзиракоји

музичкиправацдруштвослуша,Томи
непесмеувекнаилазенаодушевље
ње, дизање руку, понеку разбијену
чашуимоменаткадсесасвимсигурно
плаћа музика. Неко би рекао битанга
са покрићем, уз све симпатије према
термину битанга. Пева, свира, пише,
пати, пије, пуши, псује, воли... Живи.
Каоправибоем,којизаслужујесвако
поштовање.Ималикодаганаследи?
Ималитаквихпевачаданас?Идали
сунампотребни?Аконису,заштосмо
толико плакали кад смо гледали
филм?Заштогурамопоследњухиља
дарку музичарима кад чујемо неку
Томину?
Што те нема... Пријатељ из младо

сти који без трунке злобе и зависти
навијазатебеисасузамауочимате
испраћа у далеки свет, без трунке
завидностиштоостајеублату,апред
тобом јепут.Немаништадругода ти
да осим неког гованцета за срећу и
обојеверујтедатесрећачека.Кадга
сретнешопет,животјемождавећпро
шаоаонседечачкирадујештоможе
барнакраткодатевиди.Ипоновоти
даје оно исто гованце и ти си срећан
збогтога...
Што те нема... Песме на поклон од

срца,одкојенећештражитипроценат,
летњегданауресторануукомћемај
ка последњим парама  платити сва

твојадуговањаувеликомграду,лудач
ке посвећености потребне уметности,
песмејачеодживота.
Што те нема... Земље широм које

Сви смо пла ка ли због фил ма „Тома“, што гово
ри да нас је ту нешто јако пого ди ло и да смо 
жељ ни истих ства ри, па се онда сасвим логич но 
наме ће пита ње зашто се и не окре не мо пра вим 
вред но сти ма? Или је то био само један тре ну так 
сла бо сти у којем смо пока за ли сво ју кон тра сну 
осо би ну, попи ли на бело неко крат ко жесто ко 
пиће, обу кли сво је сиве капу те и послу шно се 
сто пи ли у сва ко днев и цу?

Што те нема... При ја тељ из мла до сти који без 
трун ке зло бе и зави сти нави ја за тебе и са суза
ма у очи ма те испра ћа у дале ки свет, без трун ке 
завид но сти што оста је у бла ту, а пред тобом је 
пут. Нема ништа дру го да ти да осим неког 
гован це та за сре ћу и обо је веруј те да те сре ћа 
чека. Кад га срет неш опет, живот је можда већ 
про шао а он се дечач ки раду је што може бар на 
крат ко да те види. И поно во ти даје оно исто 
гован це и ти си сре ћан због тога...
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свипевајунаистом језику, гдепрела
зишпрекопоља,река,планина,сведо
мора,аулазишусвакукућуакотипук
не гума или нешто слично и што би
Балашевић рекао: „И Богу је просто
билокрстимосеиликлањамо”.
Штотенема…Мајке,оца,њега,ње,

заласканакондугоглетњегдана,поља
сунцокрета, оног тренутка, или нас
каквисмобили.
Свисмоплакализбогфилма„Тома“,

што говори да нас је ту нешто јако
погодилоидасможељниистихства
ри,пасеондасасвимлогичнонамеће
питање зашто се и не окренемо пра
вимвредностима?Илијетобиосамо
један тренутак слабости у којем смо
показали своју контрасну особину,
попили на бело неко кратко жестоко
пиће,обуклисвојесивекапутеипослу
шносестопилиусвакодневицу?

V. W.

ИЗЛО ЖБА У ЗАВИ чАЈ НОМ МУЗЕЈУ РУМА

Два и по века
од доал ска Хрва та
у источ ни Срем
„Два и по века од доласка Хрвата у

ИсточниСрем/Dvaipolstoljećaoddola
skaHrvatauIstočniSrijem“јеназивзани
мљиве етнолошке изложбе, која је до
краја јануара отворена у Завичајном
музејууРуми.Тоједругипројекат,који
сузаједничкиурадилиЗавичајнимузеји
Туристичка организацијаСтареПазове
под покровитељатвом Министарства
културеиинформисања.
СобзиромнатодауСтаројПазовидо

отварања изложбе, које је било крајем
децембрапрошлегодине,нисузаврше
непросторијеукојимаћебитисмештен
сталнидеоовепоставке,румскапубли
ка јебилауприлицидапрвавидиову
изложбу.Изложбаговориодосељавању
ХрватауРумуиСтаруПазову.УРуми,
оснивањем Нове Руме, прво су били
досељениСрбииНемци,апотомбарон
Марко Пејачевић досељава и друге
народе.МеђуњимасуиХрвати,којису
додељени на такозвани хрватски Брег,
гдесудобилиплацевеисаградилисвоје
куће.
 – Хрвати су се углавном бавили

пољопривредом,иштојеинтересантно,
бавили су се повртарством. Најлепше
тезгенарумскојпијациуправосубиле
њиховетезге.Хрватисумождаданаси
једини који имају своју  производњу,
односно нису накупци, и продају своје
производенапијаци.ПоредХрвата,на
румски Брег су се доселили иСрби, а
билојеиМађара.Целаједнаулицасе
звалаМађарска,такодајеБрегпостао
једнамултикултуралнасредина,која је
одржана до данас, без обзира на сва
друштвена,политичкаиекономскапре
вирања.Свимикојисмоодрасли,живе
лиилииданасживимонаБрегу,знамо
колико смо богати тако што смо све
ималидуплокаодеца,дваБожића,два
иУскраса,ишлисмоједникоддругихна
славеиименданеитојеоноштокраси
румскиБрег–истичеБраниславаКоње
вић,директоркаЗавичајногмузеја.
Онадодаједајесличнаситуацијаиу

СтаројПазови,алијенаизложбиприка
зан и долазак Хрвата у Голубинце и
Бановце. То су два села у којима има
пунохрватскихпородица.
На изложби је приказан кратак исто

ријатдоласкаХрвата,кроздокументе,а
семожевидетиидеопокућства,каои
народног веза који се разликовао и од
мађарског, немачког и српског. Наиме,
младе Хрватице су своју спрему спре
мале посебном врстом ручног рада,
такозваномнецтехником,којајеизузет
но тешка, потом  ришељеом и белим
везом,доксуСрпкињевишевезле.
БраниславаистичедасуиХрватице

и Српкиње, за разлику од Словакиња,
брзоприхватилеевропскумоду.
–Нашли  смосамооноштосе зове

њихов национални костим, који није
свакодневнаодећаислужиојеуглавом,
за културу, фолклор, представе и тих
ношњи имамо сачуваних и приказаних
наовојизложби.Деоношњијеизфун
дуса Завичајног музеја, део је позајм
љен од приватних лица са хравтског
Брега, а део је донет из Голубинаца.
Малајеразликауношњи,српсканошња
јеималајелек,ахрватскане,јерсуоне
имале појасеве тробојке, као њихова
заставаипотомесусеношњеразлико
вале.
Идеја је била да се покаже свако

дневниживотхрватскихпородица тако
дајеприказанопунофотографијасвих
тих породица које и данас имају своје
потомке.
–Интересантнајефотографијадевој

чице са прве причести, а жена са те
фотографије јебиланаизложби.То је
тетка Ана Мајсторовић, рођена Мате
шић,којајенаизложбудошласасвојом
породицом.Цеотајсусретјебиоемоти
ван–истичеБраниславаКоњевић.
Она је захвалила и КУД – у „Матија

Губец“сарумскогБрега,алииАндреји
Ланц, која је поред мале деце, три
ношњеузвеликитруддовелаизкритич
ног у савршено стање. Ове ношње
Румљанимогувидетинаизложби.
Ауториизложбе  суМиливој Коваче

вић из Старе Пазове и кустос етнолог
ЗавичајногмузејаЈеленаАрсеновић.

С. Џаку ла

Јед на од ношњи
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84 ГО ДИ НЕ ОД СМР ТИ ПИ СЦА БРА НИ СЛА ВА НУ ШИ ЋА

До игра ња, или ти шта се
де си ло са на шом ко ме ди јом, 
го спо ди не Ну ши ћу

По не кад за ми шља мо 
да је Ну шић био је ди ни 
пи сац из ме ђу два свет
ска ра та, али због те ме 
ко ја је кри тич на пре ма 
дру штву, ко му ни сти су 

узе ли за згод но да 
Ну шић бу де део по зо
ри шног ре пер то а ра – 
ти ме су нам учи ни ли 
ве ли ку услу гу и са чу

ва ли га од за бо ра ва

Тачно јеосамдесетичетиригодине,
какоје19.јануара1938.отишаоБрани
славНушић,реч,писац,мисао.Осам
десетчетиригодинеможебитииједан
људскивек,пасенеможерачунатида
јеНушићживеобаштакодавно.Ипак,
осамдесетичетиригодинеједовољно
да Бен Акиба постане легенда са
маломдозомневеровањауњу– како
смотоимали једноггенијакоји јетако
доброизучиогенетскикодсрпскогмен
талитета.
Нушићјерођен1864.године,неколи

комесеципосмртиВукаСтефановића
Караџића.Такојесвојкњижевнирадна
народном, Вуковом језику посветио
испитивањућудинарода.Осимтегоди

не,малоштагавезујезаВука,алимно
гибиографинаводеда јенајвећиути
цајнаНушића,алиинасрпскодрамско
стваралаштво имао Јован Стерија
Поповић, чија је годишњица рођења
обележена 13. јануара. И Стерија и
Нушићосталисуупамћеникаокомеди
ографи, али околности у којима су
писали, разликовале су се временски,
просторно, језички,алииповрлинама
иморалујунака.
Нушић је још као врломладмомак,

верујући да владари воле да се умију
хладном водом од врућине своје вла
сти, осетио толеранцију обреновићев
ске Србије. Због песме „Два раба“,
краљМилан га је послао на песничко

отрежњење у Пожаревац. Помилован
јепослегодинудана,накончегасепри
кључио дипломатији. Нушић је зато
имаостраходсвојихделаисвојејуна
кејеприказиваомекше,арађејеисме
јаваоонекојиовластжеледасеогре
бу од самих властодржаца. Ако се
добропогледа,наконзатвора,рабБра
нислав је углавном целу своју списа
тељскукаријеруградиоуздипломатско
политичкирад,јерјеготовонепреста
нобиоименованнаположајимадипло
мата,управника,секретара.Акобисмо
били заједљиви,моглибисморећида
је Нушић био плодан писац, сит, без
дугова од плате коју од писања није
зарадио.

Бра ни слав Ну шић (Ау тор: Ми лан Јо ва но вић)
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Билоби товеомаповршно гледање
наНушићевликидело.Биојеизузетно
вишеслојна личност, што се одразило
нањеговвишенегокомплетанкњижев
нирад.Писао јепесме,романе,коме
дије, мелодраме, сатире, а његова
„Реторика“јеиданданасуџбеникора
торскихвештина.Одтроје,сахраниоје
двоједеце, једнућеркицусасвегадве
године, а сина Страхињу је изгубио у
Првом светском рату. Сину је касније
подигаоспоменик,онакокакојеоннај
боље умео, написавши „Деветстопет
наесту“.Делиојесудбинусвогнародао
чијимјеманамаписао,прешаојеАлба
нију.Послесвегатога,нијеписаодевет
година.
Своју „Аутобиографију“ је написао

онакокакојенајбољеумео,креирајући
комичансветсебеисвојеоколине,гле
дајућиизочијудетета.Јошједанроман
јебиоизузетнонаписангласомдетета
у писцу, били су то „Хајдуци“.Мало је
познатодајебиосавршенмелодрама
тичар са прецизним мелодрамским
заплетомонеузвраћенимосећајимаи
поноримаљудскепатње,ноипак,уте
заплетејеунеомали„зачин“,некакосу
тијунациочајавалиуследдоброгживо
та.
Оно по чему највише асоцијативно

знамо и ценимо Бранислава Нушића
јесукомедије.Да,писанесуподСтери
јинимутицајем,ализаразликуодСте
рије, Нушић своје комедије може свр
стати више у водвиље. Ако се томе
додајумелодраме,Нушић јебиотипи
чан представник позоришног укуса
Европе у међуратном периоду. Треба
узетиуобзирдасуНушићевикомади,
који су позоришним кућама и публици
омиљенинасталиутомпериоду,увре
мевеликихратнихрепарацијаиенорм
ногсливањановцауСрбијуиондашњу
Краљевину. Зато су Нушићеви јунаци
увекизвишегслоја,алиникакодапре
тачу тај новац, па да башка олижу
прсте. Оно што Нушићеве комедије
изузимаодтогадасемогузвативодви
љимајестепрекопотребанбројликова
којејеуводио.Понекадсечинидајето
радионебилиописаобашсвакусулу
ду анегдоту из чаршије коју је негде
начуо.Нијепревишепратиотиполошко
одређивањекарактера,алијесавршео
погађаосвеонеболестидруштва,које
настају опијеношћу краткотрајним
богатствомиславом.
Вероватно прво дело на које поми

слимо када чујемо име Бранислав
Нушић јесте „Госпођа министарка“.
Комад са одличном моралном преми
сом, антагонизмом и сјајним заплети
ма,можедаимауправотуједнуману,
велики број појава, које све то само
коче. Понеки драмски теоретичари
закулисне позоришне историје често
наводекакојеНушићписао„Министар
ку“заЖанкуСтокићјерсубилиљубав
ници, те је тако већ остарела Жанка
добила улогу младе жене какве би
Живкаминистарка требало да буде.
Истина једаЖанкаималасвегачетр
десет две године, те је и по годинама
улога била савршено скројена за њу.
Идеја да старије глумице треба да

играјуовујунакињупотеклајеодинтер
претацијеЉубинкеБобић,којаје,исти
на,ипрославилаовајкомад.
Понекад замишљамо да је Нушић

био једини писац између два светска
рата, али због теме која је критична
премадруштву, комунистисуузели за
згоднодаНушићбудедеопозоришног
репертоара – тиме су нам учинили
великууслугуисачувалигаодзабора
ва.Осимтога,доброгкомедиографадо
појавеАцеПоповића(којијесакомуни
стимабиоусукобу)иДушанаКоваче
вића,усуштиниинијебило.Билисуту
НовакНовакиРадивојеЛолаЂукић,
алињиховрадјезначајнијинателеви
зији. Иако верујемо да смо духовит
народ,намајенајдопадљивијибритан
скихумор,асвојсмопотиснули.Упозо
риштима се осети недостатак доброг
комедиографа, осим Биљане Србља
новић, која је у назнакама умела да
насмејеусвојимипактешкимтемама,
комедијесевишепрактичноинепишу.
ТојејошједанразлогдаНушићбудена
репертоарима,увекактуелан,аискон
скеболестиљудскедушесуусуштини
иданас,каоипрестотинугодинаисте
(иакосусепојавилеонеопаснеинима
лодуховите).
Нушић је у свом животу спојио два

века, две династије, четири рата, пет
држава. Кроз све то је увидео нашу
наравипосрнућеврлинекадасечовек
докопазеленијетраветуђегдворишта.
Умројетригодинепреокупације,ада
га је здравље послужило могао је да
доживи и крај Другог светског рата.
Можемо да маштамо и размишљамо
какобисеНушићдржаоуратуикакав
би однос имале нове власти, које су
редом стрељале на стотине његових
колега,глумацаиуметника,збогсарад
њесаокупатором (истини завољу, те
сарадњејебило).Хајдедаверујемода
би се Нушић држао ван политике и
догађаја,алидалибиокупаторидозво
лилиданајвећисрпскиписацтогвре
менанеподржињиховпоредак.Нажа
лостилинасрећу,БраниславНушићје
навремеумро. чи тан ка

Ну шић је у свом жи во
ту спо јио два ве ка, 

две ди на сти је, че ти ри 
ра та, пет др жа ва. Кроз 
све то је уви део на шу 

на рав и по ср ну ће 
вр ли не ка да се чо век 
до ко па зе ле ни је тра ве 
ту ђег дво ри шта. Умро 
је три го ди не пре оку
па ци је, а да га је здра
вље по слу жи ло мо гао 

је да до жи ви и крај 
Дру гог свет ског ра та

Сво ју „Ау то би о гра фи
ју“ је на пи сао она ко 

ка ко је нај бо ље умео, 
кре и ра ју ћи ко ми чан 

свет се бе и сво је око
ли не, гле да ју ћи из 
очи ју де те та. Још 

је дан ро ман је био из у
зет но на пи сан гла сом 
де те та у пи сцу, би ли 

су то „Хај ду ци“

Бра ни слав Ну шић и Жан ка Сто кић
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

СТК „ПОД РИ ЊЕ“ 
По бе дом у дру ги 
део пр вен ства 
У наставку такичења у оквиру

шестогколаВојвођанскеАстонотени
ске лиге, екипа СТК „Подриње“ из
МачванскеМитровице забележила је
првупобедуикаодомаћинсавладала
гостујућуекипуСТК„Апатин“резулта
том 4:0. У првом мечу, Влада Чупић
савладао јеЖељка Стрибера резул
татом3:0.ДраганГрујанићјеудругом
мечу био бољи од Дејана Божичића
резултатом3:1,докјеутрећемсусре
туМиланШарићмаксималнимрезул
татомсавладаоЖељкаАрамбашића.
ЧетвртидублмечкојисуВладаЧупић
и Зоран Ђокић добили идентичним
резултатом против гостујућих играча
Божичића и Арамбашића само је
потврдиоукупнудоминацију стоноте
нисера из Мачванске Митровице у
овомсусрету.Унаредномколу,„Под
риње“ гостује шидском „Партизану“,
што ће бити још једна прилика за
побољшање тренутног пласмана и
бегиздоњегделатабеле.

СТК „СРЕМ СПИН 2“

Бо љи од ком ши ја 
из Ру ме
У протеклом колу Сремске лиге у

стоном тенису одиграном у четвртак,
13.Јануара,Стонотенискиклуб„Рума
2“угостиојесремскомитровачкуекипу
„Срем Спин 2“. Гости су забележили
убедљивтријумфукупнимрезултатом
4:0пасусеизРумевратилисановим
првенственимбодовима.ИскусниНе
надДинићупрвоммечумаксималним
резултатом 3:0 савладао је румског
стонотенисера Лазара Стефановића.
Вељко Ђуровић, играч „Срем Спина
2“,повећаојепредностгостијутријум
фомод 3:1 надРаткомПавловићем.
Победнички низ Митровчана наста
ивио је Лазар Рајаковић победивши
НиколуМудрићарезултатом3:2,даби
дублгостију,спојмладостииискуства
когасучинилиНенадДинићиВељко
Ђуровић резултатом 3:1 славио над
РумљанимаСтевомМињинимиРат
комПавловићем.То је значилои ко
начних4:0уовоммечу.Преосталоје
да се одиграју још неки мечеви овог
кола,атренутноје„СремСпин2“дру
гопласиранитимтабеле.Уследећем
колу,митровачки клуб јеслободан,а
потом гостује екипи шидског „Парти
зана“.
Када је реч о наступу прве екипе

„Срем Спина“ у Војвођанској А сто
нотенискојлиги,онисупротеклогви
кендаушестомколупоражениодква
литетне екипе СТК „Ћурић“ из Новог
Сада резултатом 4:2. За сремскоми
тровачкуекипуигралисуМладенНе
дељковић,ЖиванЈовановићиХамид
Токић.За „СремСпин“нијенаступио
један од најбољих играча Радојица
Гламочак.

Кад Све ци мар ши ра ју
Фа ли ти је дан па пир

Ијебига,кол’когодсеНовактрудиода
буде аполитичан, и истицао то сваком
приликом,постадеонсветскаполитичка
вестбројједан.Реално,усветлудогађа
јакојинасзаокупљујупоследњихгодина,
авезанихзакоронавирус,оваконешто
се могло и очекивати приликомњегове
посетеАустралији.
Нашнајбољитенисердепортованјеиз

земље кенгура, иако су му првобитно,
изгледизаостанакиучешћенатурниру
били прилично велики. Преломио је
аустралијски министар за имиграцију,
који је био чврсто решен да педалира
најбољегтенисераизсвојеземље.
Можемоунедогледполемисатикојеу

праву. Тема је преширока и осетљива.
Свакакодајеогромандогађајкадаједан
од најбољих спортиста на свету проба
да упадне невакцинисан на острво које
јепелцовалопреко90постосвогстанов
ништва.Притом,аустралијскинародсе
већдвегодинепатисаоштримрестрик
тивним мерама, а његово курчење са
невиним раменом свакако је изазавало
револт код већег броја тамошњег ста
новништва.
Ђоковићнежелидасевакцинишеиту

сесвапричазавршава.Коликоћетоути
цати на његову каријеру, остаје да се
видиунаредниммесецима.Оношто је
забрињавајуће, јесте беспоговорна и
улизичкаподршкавећинеСрба,начелу
самедијимаиполитичарима,иакопосто
јиреалнашансадајенашасманипули
сао и можда фалсификова документ о
прележаној корони.Реткокоћеповеро
вати да је Новак све до 16. децембра
седео код куће помирен са чињеницом
данећеићиуАустралијујернеиспуња
ва медицинске услове и није прележао
корону у последњих шест месеци. А
онда,напрасно,сазнаједајепозитиван,
пакујекофере,узимапотврдуипалина
Гренслем.
Тужнојетоштојевећинаљудиуовој

земљисвеснадајетакавсценариомало
вероватан, али ипак, и поред тога, даје
мубезрезервнуподршку.Аондахоћете
дамењатедруштвоисистемвредности.
Пакренитеодсебе.Започетак,постави
тепитање.Себиилињему.

Гло бал но се ло
ДанамјенекојучерекаодаћеСрбин

бити власник једног фудбалског клуба
којииграуПремијерлиги,помислилиби
данасзајебава.Овако,укратко,изгледа
осећањекодвећинељубитељафудбала
саовихпросторапослевестидајеједан
српски богаташ пазарио Саутемптон.
Таманпомислишдазанасниконезнаи

да смо небитни, а онда схватиш да је
читавсветједноглобалносело,укојем,
ето,ипредставник једногмалогнарода
имановацадасетакмичисапребогатим
Арапимауенглескомфудбалу.
ДраганШолак, човек чије име се већ

годинамапровлачипонашимтаблоиди
маи који јевећосуђен код једногдела
јавности, успео је да за 100 милиона
фунтикупиклубкојибимогаовишестру
кодамувратиуложененовце.Наравно,
ситуацијаможедаодеиудругомправцу,
а колики су дугови клуба, то не знамо.
Оноштознамо, јестедаћесеунаред
номпериодууСрбијимноговишепажње
посветити овом стабилном премијерли
гашу захваљујући Телекому, који је за
правапреносаПремијерлигеуследећих
шест година издвојио скромних 600
милионаевра.

Ула зак у 21. век
УтокујеЕвропскопрвенствоурукоме

ту,амногиуСрбијисуизаборавилиза
овајспорт.Наширукометашисуотишли
на овај турнир скромно и без велике
медијскепомпе,алисуизненадилисво
јом игром и понашањем на терену. У
тренутку писања овог текста остала је
јошједнаутакмицапротивмоћнихФран
цузазапролаздаље.
НашисунабилиУкрајину,паизгубили

од Хрвата у препуној хали у Сегедину.
Шта год да се деси, овакво издање
нашихрукометашауливанадудаћемоу
нареднимгодинамамоћидасерадујемо
резултатиманавеликојсцени.Општије
утисак да коначно играмо смислен и
модеран рукомет, а најзаслужнији за то
јеселекторТониЂерона, који је,изгле
да,успеодауведенашрукомету21.век.
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Припреме за завршни део сезоне у
Првој лиги Србије фудбалери сремско
митровачког „Радничког“ започели су
предвођениновимшефомстручногшта
ба Дејаном Николићем пошто је у зим
скојпаузиокончанасарадњасадосада
шњим тренером Драганом Перишићем.
Прозивкафудбалера,којиконкуришуза
наступ у наставку сезоне извршена је
12.јануара2022.године.Томприликом,
нови шеф струке митровачких „Хесне
раца“ обратио се представницима ме
дија, најављујући квалитетаннападачки
и дисциплинован фудбал своје екипе у
циљу пласмана у плеј  оф завршницу
овогодишњегпрвенства.Напочеткусвог
обраћања,ДејанНиколићјеизнеозапа
жањеодосадашњемтокупрволигашког
такмичења уз констатацију да тренутни
пласман екипа сведочи о неизвесном
такмичењуукомесеготоводветрећине
екипаборизаулазакуплејоф.
–Сигурнонасочекујетежакпролећни

деопрвенства,алисенадамдаћесви
играчи дати свој максимум како бисмо
испунилиамбицијуклуба–дасенађемо
уплеј  офуи удобромритму,мирније
уђемоузавршницупрвенства.Првули
гу као тренерприличнодобропознајем
исматрамда јеуовомтренутку битно
даодрадимодобрепипреме,узсвакако
неопходнапојачањакојаћенамдонети
квалитеткакобинапролеће„Раднички“
изгледаоонако какохоћемоиостварио
добарпласман,рекаојетренерНиколић
којијепослеуводнихтестирањанајавио
квалитене припреме и седам до осам
контролнихутакмица.
Кадајеречоиграчкомкадру,прелазни

рокјошјеутокуирадисенадовођењу
играчачијибипрофилодговараозахте

вимаклуба.Приликудасенаметну,до
биће и младифудбалери који су већ у
клубуилисунапроби.Добићешансуда
пружедодатниквалитетовојекипи.Нови
шефструкемитровачкогпрволигашаиз
разиојежељудаекипадокрајапрвен
стваодиграатрактивноинападачки,при
чему ће он као тренер инсистирати на
одговорностиидисциплиницелогтимау
борбизасвакипрвенственибод.
ТренерДејанНиколићусвојојбогатој

каријери јерадио,измеђуосталогулу
чанској „Младости“, крагујевачком „Рад
ничком“исадашњемсуперлигашу„Колу
бари“.Последњетренерскоангажовање
имаојеуОФК„Жарково“–екипикојуће
ФК „Раднички“дочекати у наредном ко
лу наставка првенства, 26. фебруара
2022.године.Митровчанисутренутнона
осмомместу првенствене табеле са 27
освојенихбодова. Д. Мо стар лић

ПРО МЕ НЕ У ФК „РАД НИч КИ“ 

Са но вим тре не ром
у на став ку се зо не

Дејан Николић

КУ ГЛА ЊЕ

Ми тров ча ни се пла си ра ли
на Др жав но пр вен ство
На сениорском појединач

ном Првенству Војводине у
куглању, које је протекле
недеље одржано у Бачкој
Тополи трочлана екипа так
мичара КК „Срем“ из Срем
скеМитровицекојусучинили
Предраг Ковачић, Борислав
Бајић и Марио Ружецки
остварила је запажен резул
тат.Наовомтакмичењу,које
јеуједнојоднашихнајбољих
куглана – „Фанк арени“, оку
пило најбоље куглаше из
свих зонских такмичења у
покрајини,МариоРужецкије,
срушивши605чуњевапости
гаоодличанрезултатизавр
шио на петој позицији.

Ружецки се ту нашао у дру
штву наших најбољих кугла
ша и репрезентативаца.
Нешто слабији резултат са
604 оборена чуња бележи

Предраг Ковачић, који је на
крају такмичења заузео
шесту позицију. Свега шест
играчаодукупно16изВојво
динепрешлојецифруод600

оборенихчуњева.Оба „Сре
мова“ такмичара пласирала
сусенадржавноПрвенство
Србије у појединачној конку
ренцији.Реч јеопрвомпла
сману митровачких куглаша
на најзначајније национално
такмичењеодоснивањаклу
ба. Млади Борислав Бајић,
недавнопојачање„Срема“из
београдског „Партизана“,
остварио је нешто лошији
резултатзбогчегамујеизма
каодаљипласманнаДржав
но првенство. После овог
надметања, очекивања и
спортски„апетити“митровач
ких куглаша оправдано су
већи.

ПИ О НИР КЕ ЖОК „СРЕМ“
НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

По бед ни це
ква ли фи ка ци о ног 
так ми че ња 
Завршена су такмичења квалифи

кација пионирки за овогодишње
одбојкашко првенство Војводине. У
групи, која обухвата Западни Срем,
такмичилесусеекипеизРуме,Срем
ске Митровице и Шида. Убедљиво
најбоља јебилаекипаГЖОК „Срем“
из Сремске Митровице, актуелне
првакињеСрбијеиВојводине.Онесу
оствариле максималних шест побе
да.Наставактакмичењазаказанјеза
фебруар.

1.Срем 6 6 0 18:0 (450:134) 18
2.Макс 6 4 2 12:10(425:444) 11
3.Рума 6 1 5 8:15 (385:500) 5
4.Старс 6 1 5 4:17 (329:511) 2
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КАКО ЈЕ МИТРО ВИ ЦА ПОСТА ЛА НАЈ БО ЉА СРЕ ДИ НА ЗА РАД СА МЛА ДИМ
КОШАР КА ШИ ЦА МА

Нове зве зде
на кошар ка шком небу

У кон ку рен ци ји мла ђих пио нир ки, еки па „Сре ма“ прва је у срем ској реги о нал ној гру
пи, док је у дру штву пио нир ки узра ста до 15 годи на срем ско ми тро вач ка еки па тако
ђе лидер табе ле. У сва ка ко нај ква ли тет ни јем кадет ском так ми че њу на нивоу Срби је 
 „Три глав“ жен ској кадет ској лиги, ЖКК „Срем“ на почет ку 2022. годи не нала зи на 
десе тој пози ци ји са циљем да се пла си ра у осам нај бо љих еки па. Сени ор ке су у овом 
момен ту на четвр тој пози ци ји Прве жен ске реги о нал не лиге Кошар ка шког саве за Вој
во ди не, гру пе Б

У Сремској Митровици постоји тра
диција успешних женских колективних
спортова, попут одбојке или рукомета. У
последњихнеколико годинанаспортској
мапи градапојавиосе још један клубса
амбицијомдасвојимквалитетомпривуче
пажњуисимпатијемногобројнеспортске
публике.УпитањујеЖенскикошаркашки
клуб„Срем“.Потврдаовојконстатацијии
очигледнодобромспортскомиорганиза
циономраду,јестеипризнањезанајбољи
женски кошаркашки клуб замлађе кате
горијенаподручјуВојводине.Оваласка
ва титула за 2021. годину званично је
председникуклубаииграчицамауручена
на новогодишњем коктелу Кошаркашког
савезаВојводине.

Иако се ради о млађем спортском
колективу основаном тек 2014. године,
седамдесетакмитровачких кошаркашица
разврстанихуразличитеузрасне катего
рије од најмлађих до сениорки, бележе
резултатевреднепажње.Уминибаскету
који под окриљем покрајинског кошарка
шког савеза окупља девојчице узраста
до11 година „Срем“ је тренутнопрвина
табелиапрошлогодишњатитулаизмакла
им је за свега два поена. У конкуренци
ји млађих пионирки, екипа „Срема“ прва
је у сремској регионалној групи, док је у
друштву пионирки узраста до 15 година
сремскомитровачка екипа такође лидер
табеле. У обе конкуренције младе Сре
мицесубезиједногпораза.Усвакаконај

квалитетнијем кадетском такмичењу на
нивоуСрбије„Триглав“женскојкадетској
лиги,ЖКК„Срем“напочетку2022.године
налазинадесетојпозицијисациљемда
сепласирауосамнајбољихекипа.Сени
оркесууовоммоментуначетвртојпози
цијиПрвеженскерегионалнелигеКошар
кашкогсавезаВојводине,групеБ.
ПредседникЖенскогкошаркашкогклу

ба „Срем“ и један од његових оснивача
Никола Будошан поносан је на досада
шњиспортскиучинакичињеницудакон
тинуиранипосвећенрадуклубу наро
чито са младим играчицама, није остао
непримећен. Напротив, тај рад је награ
ђен и представља подстрек за даље
резултате.

Пио нир ке ЖКК Срем са тре не ром Нико лом Мило ше ви ћем и пред сед ни ком клу ба
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–Годинамасмовреднорадилиибеле
жилисвебољерезултате,такодајепре
лепосећајпримитиоваквопризнање.То
је велика ствар за наш клуб али и град
Сремски Митровицу која се по квалите
ту кошаркашког рада са младим такми
чаркамауженскојконкуренцијииздвајау
односунамногевећеградовеисредине.
Резултати су само последица преданог
рада свих тренера и играчица у нашем
клубу. Протекле године наше најмлађе
такмичаркебилесунадругомместууВој
водини у мини баскету. Млађе пионирке

биле су прве у покрајини а пионирке су
освојиле треће место. Кадеткиње су на
крају такмичења заузеле другу позицију
у Војводини и шесту на подручју Срби
је.Желим да истакнем и то да је током
прошлегодинезанајбољегтренерапро
глашеннашНиколаМилошевићанајбо
ља играчица код млађих пионирки била
јеАнгелаЛадинек.Многе од „Сремових“
кошаркашицаумеђувременусунапусти
леовусредину,отишлеувећеградовеи
успешноиграјууквалитетнимклубовима,
нека чак и у иностранству, представља

јући „Сремову“ спортску школу. Посебно
смопоносниинаподатакдасмопрошле
године изнедрили једну репрезентативку
Србије–ЈеленуЈанковић,кажепредсед
никБудошанинајављујенаставакборбе
заштобољепласманетоком2022.годи
неалиимогући„искорак“,првенственоу
такмичењиманарепубличкомнивоу.
Оннијежелеодакаопосебноуспешну

издвојиниједнуселекцијусвогклуба,али
смосесложилисачињеницомдакадет
киње„Срема“играјуунајтежојконкурен
цијиквалитетнихекипаизСрбије.
Интересовање за женску кошарку на

подручјуградаиоколнихселапоследњих
годинајесвевеће,мождаизахваљујући
одличним резултатима репрезентативне
селекције.Изуправеклубаипакнајављу
ју„ширењеприче“ираднадаљојпромо
цији овог спорта у салама митровачких
основних школа. Клупско чланство чине
деца из готово свих градских и сеоских
школаасвегадвеиграчицеудошлесуиз
другихсредина.
НиколаБудошанзадовољанјеразуме

вањем и сарадњом са локалним самоу
правомуСремскојМитровицикојаиздва
јасредствазафункционисањеклуба.
Тренерски посао у клубу поверен је

Татјани Узелац која ради са најмлађим
такмичаркама, каоиНиколиМилошеви
ћу који тренирапионирке.Председники
управаклубауказалисуодтекућесезоне
поверењемладомтренеруНемањиСта
менковићу.Онсаклупепредводикадет
киње и сениорке. Немања је у Сремску
Митровицу дошао из Ћуприје. Завршио
је високу спортску и здравствену шко
луистекао „црвену“профикошаркашку
лиценцу. Једно време је играо и радио
у роднојЋуприји и као помоћни тренер
у београдском ЖКК „Раднички“ и еки
пи „Вршца“.КажедасумуМитровицаи
младикошаркашкиклубвећ„прираслиза
срце“.Своје утискеорадусамитровач
кимкошаркашицамаизложиојеунеколи
кореченица.
– Могу да кажем да је заиста дивно

радити са овим талентованим младим
играчицама и бити део клуба као што
је „Срем“. Надам се да ћемо временом
бити све бољи ишто је можда и најва
жније, да ћемо и даље стварати много
добрих играча, али под претпоставком
дарезултатнебудеудругомплану,јеру
данашњемспортурезултатјејаковажан
иутиченамногестварииположајсамог
клуба. Осећам велику одговорност пре
маклубуидошаосамовденедагубим
већсажељомдаправимодобререзул
татеиданадостојанначинрепрезенту
јемокошаркуСремскеМитровице.Овом
приликомжелеобихданагласимнешто
веома важно  да ми имамо убедљиво
најмлађусениорскуекипуулиги,рекаоје
тренерСтаменковић.
По његовом мишљењу кадетска лига

СрбијеиПрвасениорскалиганесумњи
восудванајквалитетнијаженскакошар
кашка такмичења код нас. Стаменковић
сматрадајеисамоиграњеове„Триглав“
кадетске лиге успех сам по себи. Први
стручњак „Сремових“ кадеткиња и сени
оркипозваојеовомприликоммитровач
ке девојчице и девојке да се окушају у
кошарци као спорту веома корисном за
физичкиименталниразвојспортубрзи
не,окретностиибрзогразмишљања.

Дејан Мостра лић

Пове ре ње и зајед нич ки рад на добрим резул та ти ма:
Пред сед ник клу ба Нико ла Будо шан и један од тре не ра Нема ња Ста мен ко вић 
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ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријумаиуслова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поузданепоказатељеоуспеху.У
свомемотивномзаносуспремни
сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралисвог
партнера.

БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохватруке.Највише

ће вас обрадовати финансијско
побољшање и бољи материјал
ни стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијатеиновибројпристалица
такодаувећиниситуацијапро
лазитебољеоддругих.Осећате
дасеналазитенапрекретниции
радоприхвататеразнеизазове.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко
вам даје корисне
сугестије које лако
можетедапримените

приликом решавања озбиљних
питања.Потрудитеседаправил
но дозирате свој стваралачки
импулссазаједничкиминтереси
макакобистенанајбољиначин
ускладилиразликекојепостојеу
мишљењу или искуству. Имате
утисакдавампартнерускраћује
одређене информације из вама
потпунонепознатихразлога.

РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превишедаризикује
теупословнофинан

сијским преговорима. Ипак,
мораћетедасесуочитесанеким
изазовима који нису по вашој
вољи. Затражите на време
добар савет од једне старије
особе.Прижељкујетевишеразу
мевањаинежностиуљубавном
односу.

ЛАВ:Обратитепажњу
нановепрофесионал
не могућности, како
бисте проширили

сазнањеипобољшалисвојуукуп
ну позицију. Ако препустите да
ствари саме иду својим током
некодругиизненадаможедавас
предухитри.Светокосебепосма
трате другачијим очима или у
ведрим тоновима. Осећате се
задовољноузвољенуособу.

ДЕВИ ЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме

планаипроцененеманизначај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
јеврлоподстицајно.

ВАГА: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљујусрећанрасплет.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те позитивно и анга
жованистенаразли
читимстранама.Уме

те да пренесете стваралачки
импулс и креативну енергију на
својуоколинуштовамолакшава
остварење многих планова које
имате.Немапотребеда се упу
штатеунекеновчанеризикеили
да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате
одблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ:Пролазите
кроз различите фазе
стваралачког распо
ложења и стало вам

једасебиобезбедитеоптималне
услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те критику. У односу са љубав
нимпартнеромчестопреузимате
активну улогу и спремни сте да
променитенекезаједничкенави
кекојевасспутавају.

ЈАРАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фазиспровођења,посебнокада
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Накондужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист,
алимораћетедаостанетеупор
ниидоследни.Преплављенисте
различитим емоцијама тако да
пажљиво одмеравате прилику у
којојможетедаизразитежеље.

ВОДО ЛИ ЈА: Све
корисне информације
могудавамолакшају
успешно решавање

неких пословних питања која
имате.Немаразлогадаодбацује
тенекеидејесамозатоштовам
звуче сувише апстрактно.  Ако
вамјесталодапобољшатеоднос
савољеномособомондапокажи
тевишеразумевањазакритери
јумекојекористидругастрана.

РИБЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
текрозфазуосцилација,склони
стечестимпроменамаупонаша
њу. Повремено вам је тешко да
правилноускладитесвојритаму
односусаблискомособом.

VREMEPLOV
19. ја ну ар

1916. На грчко острво Крф у
Јонскомморупочелесудасти
жупрвејединицесрпскевојске
после повлачења преко Алба
нијеуПрвомсветскомрату.До
априла на Крф је пребачено
око140.000српскихвојника.
1938. Умро је Бранислав
Нушић, највећи српски и југо
словенски комедиограф, члан
Српске краљевске академије.
УзорисумубилиГогољирани
јисрпскикомедиографиСтери
јаиТрифковић.

20. ја ну ар
1945. Френклин Делано
Рузвелтинаугурисанјечетврти
пут запредседникаСАД, једи
ниуисторијиСАДкојијечети
рипутабиранзапредседника.
1945. Умро је српски војвода
ПетарБојовић,учесникусвим
ратовима од 1876. до 1912,
кадајеунапређенучингенера
ла. Од 1915. био је начелник
Генералштаба, а у септембру
1918.командоваојејесрпским
снагама у пробоју Солунског
фронта, после чега је добио
чинвојводе.

21. ја ну ар
1793. На гиљотини погубљен
францускикраљЛујXVI.Рево
луционарниКонвентсвргнуога
јеспрестолаусептембру1792,
апотомјеосуђеннасмртзбог
велеиздаје.
1911. У Монте Карлу одржан
првиауторели.

22. ја ну ар
1894. Умро песник Војислав
Илић, који се сматра оснива
чем модерне српске лирике и
творцемверистичкогизраза.
1901.Умрлабританскакраљи
цаВикторија.

23. ја ну ар
1783. Рођен је француски
писацМариАнриБејл, познат
под псеудонимом Стендал
(“Црвено и црно”, “Пармски
картузијански манастир”,
ЛисјенЛевен”).
1928. Рођена је француска
филмскаглумицаЖанаМоро.

24. ја ну ар
41. У завери Сената, војске и
преторијанаца, припадници
преторијанске гарде убили су
римскогцараКалигулу.
1847. Рођен је српски војвода
РадомирПутник,великивојско
вођаистратег,начелникштаба
Врховне команде (19121916),
заслужан за српске победе у
Балканским ратовима. Успе
шно је организовао одбрану
земље 1914, а после слома
српскевојскеузиму1915,због
болести јесмењен.Умро јена
лечењууНици1917.

25. ја ну ар
1904. У Београду почео да
излазидневнилист“Политика”,
чији јеоснивачипрвиуредник
биоВладиславРибникар.
1919. Основана Лига народа,
претечаУједињенихнација.

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) јану ар  
Богојављење

четвр так, 20. (7) јану ар  
Сабор Светог Јована Крстите
ља–Јовањдан

Петак, 21. (8) јану ар  
Светимуч.ЈулијаниВасилиса;
Преп.ГеоргијеХозевит;Св.Гри
горијеОхридски

Субо та, 22. (9) јану ар  
СветимученикПолиевкт;Свети
Филип,Митрополитмосковски

Неде ља, 23. (10) јану ар  
Свети Григорије Ниски; Препо
добниДометијанМитилински

Поне де ак, 24. (11) јану ар  
Преподобни Теодосије Велики;
ПреподобниМихаилоКлопски

Уто рак, 25. (12) јану ар  
Света мученица Татијана; Ико
наМлекопитатељица

Crkveni 
kalendar

• Лак ше је раз би ти атом 
него пред ра су де. 
• Лудост: ради ти исту 
ствар изно ва икс пута и 
оче ки ва ти дру га чи је 
резул та те.
• Људ ска глу пост и све
мир су бес ко нач ни, али 
за ово дру го нисам 
сигу ран.

Пужеви
са сиром

Са стој ци:корезагибаницу500
г,крављисир500г,киселапавла
ка6кашика,пармезанзапосипа
ње70г,4јајета,млеко1,5дл,со.

Фил:3јајетаумутитисасиром
и4кашикекиселепавлаке,дода
тисопоукусу.

Раздвојитипо5кора.Првукору
намазати уљем и млеком, преко
њеставитидругукору,премазати
уљем,млекомифилом.Кодтре
ће,четвртеипетекоре,поновити
поступаккаоикоддруге.Филова
не коре чврсто савити у облик
савијачеисећикомадедодебљи
неодједногцентиметра.Ређатиу
подмазан плех. На свако парче
ставитикашичицумешавинејаје
та и две кашике павлаке. Сваки
комадић посути пармезаном и
пећиупретходнозагрејанојрерни
на200степени.Служититоплеуз
јогурт.


