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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Obele`eno 80 godina od 
stradawa rodoquba Srema

SREMSKA MITROVICA:

Odr`ani
„Bano{torski 
dani gro`|a“

Dve medaqe
Bojana Zdelara

na Svetskom {ampionatu



У МЕСНОЈ ЗАЈЕД НИ ЦИ „СУТЈЕ СКА“ МИТРОВ ЧА НИ ЋЕ ИГРА ТИ ШАХ

Умет ност, спорт и нау ка у јед ном
У Месној зајед ни ци „Сутје

ска“ покре ну та је нова шко ла 
шаха у сарад њи са митро
вач ким шахов ским клу бом 
„Сир ми јум“. Орга ни зо ва ће 
убу ду ће рад ним дани ма и 
викен дом шахов ска дру же
ња и игре, како за децу, тако 
и за одра сле. 

– Ини ци ја ти ва је дошла из 
зајед нич ке иде је да орга ни
зу је мо нешто за наше сугра
ђа не, и то не само за ста нов
ни ке наше месне зајед ни це, 
већ из целог гра да. Месна 
зајед ни ца је има ла доста 
шахов ских актив но сти и 
нека да, а сада смо поно во 
то покре ну ли и могу да нам 
се јаве људи свих годи шта, 
а ми има мо потреб не рекви
зи те и про стор за то, изја вио 
је Нико ла Тејић из Месне 
зајед ни це „Сутје ска“.

Са они ма који се тек 
сусре ћу са шахом ради ће 
иску сни шахи сти, међу који
ма је и Оли ве ра Мудрић, 
шахов ски тре нер, која је шах 
поче ла да игра пре 22 годи
не.

– Поче ла сам да играм 
шах као дете, за шахов ски 
клуб „Срем“. Шах је поно

во добио на попу лар но сти. 
Мно ги шахи сти сма тра ју да 
је та игра нау ка и умет ност, 
али и спорт. Зашто нау ка? 
У шаху се учи чита ва јед
на тео ри ја од отва ра ња до 
завр шни ца, тако ђе ту је 
при сут на ком би на то ри ка, а 
засту пље на је и стра те ги

ја. Спор том се сма тра јер 
се раз ви ја так ми чар ски дух, 
а за успе хе доби ја те пеха
ре, меда ље... Умет но шћу 
се сма тра због тога што се 
пар ти је ста ре сто ти ну годи
на и даље про у ча ва ју. Оне 
и даље пле не сво јом лепо
том и не губе на сја ју и зна

ча ју, обја сни ла је Оли ве ра 
Мудрић.

Сви заин те ре со ва ни се 
могу јави ти у месну зајед ни
цу ради дого во ра и рас по ре
да у вези са шахов ском сек
ци јом. 

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Детаљ са шахов ске сек ци је
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Ма ма је на вре ме иза шла
Пре ак ту ел не кри зе услед ра та у 

Укра ји ни, по себ но за вла сти 
кан це лар ке Мер кел,  срп ски 

пред сед ник ни је про пу штао при ли ку 
да по зо ве Ср бе да им Нем ци бу ду 
узор праг ма тич но сти. Од по чет ка кри
зе ско ро да ни је дан јав ни го вор срп
ског пред сед ни ка не про ђе без мо ли
тве за до бро бит Не мач ке, од ко је „у 
нај ве ћој ме ри за ви си еко ном ска 
до бро бит Ср би је”. По све му во де ћа 
европ ска др жа ва се са ме ста узо ра 
на ро ди ма и др жа ва ма окли зну ла на 
ме сто ко је тра жи на ше мо ли тве.

Не мач ка се до ве ла у уло гу глад ног 
де те та ко је не сме да узме хра ну јер 
му ма ће ха за бра њу је: Северниток2 
че ка за вр шен и на пу њен, и по треб но 
је са мо од вр ну ти вен тил ком фо ра и 
бла го ста ња, али Не мач ка то не сме 
да ура ди, па то не све ду бље у жи во 
бла то ту ђе по ли ти ке ко ју је ЕУ пре у
зе ла као сво ју.

Ве ли ка Бри та ни ја је на вре ме иза
шла из дру жи не пред ви ђе не да сво
јом жр твом, на кон укра јин ске жр тве, 
за мо ри ру ску вој ну моћ кроз еко ном
ско ис цр пљи ва ње. Са да се на кнад но 
се ћа мо на пе те бри тан ске „гла сач ке 
дра ме” при од лу чи ва њу о из ла ску из 
ЕУ. Чак и да ни смо ла ко вер ни след
бе ни ци те о ри ја за ве ре, а не ма до ка
за да ни смо, не мо же мо а да не ви ди
мо да је гла сач ка на пе тост са ма лом 
пре ва гом у ко рист брег зи та иза бра на 
јер се те сној по бе ди брег зи та ша лак
ше мо же ве ро ва ти не го убе дљи вој. 
Или друк чи је: да је те сну по бе ду лак
ше на ма ћи не го убе дљи ву.

Да ли су САД, то моћ но не же ље но 
де те ро ђе но из ус пут не ве зе ко ло ни
јал не по ли ти ке Евро пе и не мер љи
вих при род них ре сур са, пре по зна ле у 
Ве ли кој Бри та ни ји ро ди те ља за ко јим 
ду го тра га ју, па су је бла го вре ме но 
из ве ле из чам ца пре не го што ће га 
про бу ши ти?

Пи та ње се бе сум ње хра ни из те о
ри је за ве ре, али и без те хра не не ма 
пра вог об ја шње ња за што је ма ма 
на пре чац по жу ри ла да оде са по се ла 
и оста ви све са ме иде о ло шке исто

ми шље ни ке. Са да је ма ми бе сум ње 
лак ше не го оста вље ној Евро пи, јер 
не мо ра да сву сна гу тро ши на из ба
ци ва ње во де из про бу ше ног чам ца. 
Ма ма је на вре ме из не ла из про бу ше
ног чам ца све сво је дра го це но сти, 
мо жда гре шком и не што ту ђе, и се ди 
на остр ву, уве ре на да је че до с дру ге 
стра не оке а на не ће из не ве ри ти.

Ма ма је на вре ме иза шла, али је 
на ста ви ла да са остр ва, са би ро кра
та ма ЕУ, пре пу ште ним да то ну у бла
то не за до вољ ства на ро да, пе ва Оду 
ра до сти. „Чак и ако усле де ве ли ки 
про те сти гра ђа на”, ка же ва жна не мач
ка ми ни стар ска, „власт ће се одр жа ти 

и на ста ви ти бор бу за сло бо ду кроз 
вој ну по др шку Укра ји ни”.

Пре ко 70 хи ља да гра ђа на иза шло 
пре не ко ли ко да на на ули це Пра га са 
зах те вом да се за у ста ви су но врат 
жи вот ног стан дар да по кре нут ан ти ру
ском по ли ти ком. Про тест су са зва ли 
че шки ра ди кал ни на ци о на ли сти уз 
дру ге мар ги нал не ван пар ла мен тар не 
стран ке, па су вла ди ни пр ва ци ла ко 
на шли да на про те сту не по сто ји 
ле ги ти ми тет за ува жа ва ње зах те ва. 
Ме ђу тим, кад ма са на ра сте на 700 
хи ља да, што не за ви сни че шки ана ли
ти ча ри до пу шта ју као мо гу ће, ле ги ти
ми тет се сти че по скра ће ном по ступ

ку, па је и оп ти ми зам не мач ке ми ни
стар ке ди ску та би лан.

У чам цу ко га је ма ма бла го вре ме но 
на пу сти ла чу ју се и ра зло жна ми шље
ња да је од из ба ци ва ња во де из чам
ца па мет ни је про ме ни ти курс и при
ста ти уз оба лу. Шеф енер гет ског 
ко ми те та Бун де ста га Кла ус Ми лер 
по звао је не мач ку вла ду да при зна да 
су енер гет ске санк ци је Ру си ји би ле 
озбиљ на гре шка и да об но ви пре го
во ре са Мо сквом о енер ген ти ма. 
Ње му се при дру жио пот пред сед ник 
Бун де ста га Вол фганг Ку биц ки, упо зо
рив ши вла ду да „не по сто ји ни је дан 
до бар раз лог да не пу сти у рад 
Северниток2”. Не мо ра на род да се 
смр за ва, ка же Ку биц ки, а при вре да 
не мо ра да па ти због ова кве по ли ти
ке.

Не, „та кви пред ло зи су не при клад
ни”, ус про ти вио се не мач ки ми ни стар 
фи нан си ја Кри сти јан Линд нер. Ни је 
ва жно ко ли ко су пред ло зи ра ци о нал
ни, већ ко ли ко су иде о ло шки при
клад ни. Ни је ва жно шта је исти на већ 
шта ми хо ће мо да бу де исти на. 

И не мач ка вла да на ста вља да 
из ба цу је во ду из про бу ше ног 
чам ца. Већ је усво јен за кон 

ко јим се нај у гро же ни је со ци јал не 
ка те го ри је шти те од ве ли ких ско ко ва 
це на, али се при пре ма ју и ме ре ко је 
ће омо гу ћи ти не мач ким ко му нал ним 
пред у зе ћи ма да део тро шко ва ску
пље енер ги је пре ба це на по тро ша че.

Ви це кан це лар Ро берт Ха бек изви
ждан је на не ко ли ко јав них ску по ва, 
па без бед но сне слу жбе па жљи во 
про ра чу на ва ју  ри зи ке од ве ћих про
те ста. „По сто ји страх од про те ста, 
по сто ји страх да ће љу ди под у зе ти 
не ке ак ци је без про це са ле ги ти ма ци
је, на при мер из бо ра”, ка же се, ка ко 
ја вља Дој че ве ле, у јед ној без бед но
сној про це ни. 

Не мач ки страх од про те ста ни је 
сли чан стра ху дру гих др жа ва од про
те ста, јер ни је сва ко имао Вај мар ску 
ре пу бли ку и кр ва ве улич не су ко бе 
због хи пе рин фла ци је ко ји су до ве ли 
на власт зна се ко га. 
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Ма ма је на вре ме из не
ла из про бу ше ног чам ца 
све сво је дра го це но сти, 
мо жда гре шком и не што 
ту ђе, и се ди на остр ву, 
уве ре на да је че до с дру
ге стра не оке а на не ће 
из не ве ри ти. Са да је ма ми 
бе сум ње лак ше не го 
оста вље ној Евро пи, јер 
не мо ра да сву сна гу тро
ши на из ба ци ва ње во де 
из про бу ше ног чам ца

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ, ИГОР МИРО ВИЋ, ПОВО ДОМ ПОЧЕТ КА
ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Наста вак ула га ња у
школ ску инфра струк ту ру

Оно што данас пру жи мо нашој деци, кроз настав ни про цес и усло ве у који ма бора ве 
и уче, то ће у будућ но сти бити сли ка наше земље, њеног успе ха и мар љи во сти мла
дих људи који ће је води ти, изја вио је Игор Миро вић

Пред сед ник Покра јин ске 
вла де, Игор Миро вић, пово
дом почет ка школ ске годи не 
посе тио је Срем ску Митро ви
цу, првог сеп тем бра. Он је 
том при ли ком са гра до на чел
ни цом Срем ске Митро ви це, 
Све тла ном Мило ва но вић, 
оби шао основ не шко ле 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ у Заса ви ци 1 и „Јован 
Попо вић“ у Срем ској Митро
ви ци. Покра јин ска вла да уче
ство ва ла је зна чај ним нов ча
ним сред стви ма у про јек ти ма 
рекон струк ци је и изград ње 
школ ске инфра струк ту ре у 

овим мести ма. 
– Обра зо ва ње је један од 

нај ва жни јих сег ме на та живо
та због тога што пред ста вља 
будућ ност. Оно што данас 
пру жи мо нашој деци, кроз 
настав ни про цес и усло ве у 
који ма бора ве и уче, то ће у 

Током борав ка у Срем ској 
Митро ви ци, пред сед ник 
Покра јин ске вла де гово рио 
је о могућ но сти ма за рекон
струк ци ју позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но вић“. 
Нагла сио је да је позо ри ште 
важно за раз вој кул ту ре у 
сва ком гра ду.

– Врло је важно да ства
ра о ци и умет ни ци има ју 
добре усло ве рада, наро чи
то овде где посто ји позо ри
ште за озбиљ ном тра ди ци
јом. Спон та но се јави ла 
иде ја о рекон струк ци ји. 
Надам се да ће бити при
пре мљен про је кат у наред

них неко ли ко месе ци, а 
Покра јин ска вла да можда 
издво ји цело куп ну суму да 
при сту пи мо све о бу хват ној 
рекон струк ци ји позо ри шне 
сале. Нарав но, има и дру гих 
посло ва о који ма ћемо убу
ду ће раз го ва ра ти, каже 
Игор Миро вић.

План за рекон струк ци ју позо ри шта

Игор Миро вић у Заса ви ци 1

Игор Миро вић Све тла на Мило ва но вић
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будућ но сти бити сли ка наше 
земље, њеног успе ха и мар
љи во сти мла дих људи који 
ће је води ти, изја вио је пред
сед ник Миро вић чести та ју ћи 
поче так нове школ ске годи не 
ђаци ма, роди те љи ма и 
настав ни ци ма.

Пре ма Миро ви ће вим речи
ма, деца су наше нај ве ће 
бла го и зато су један од 
основ них при о ри те та Вла де 
Срби је, Покра јин ске вла де и 
локал них само у пра ва – њихо
во шко ло ва ње, без бед ност и 
раз вој.

На ини ци ја ти ву деце у 
Заса ви ци, са упра вом шко ле, 
дого во ре но је и уре ђе ње 
спорт ског тере на.

Након пола века од изград
ње фискул тур не сале, уче ни
ци митро вач ке Основ не шко
ле „Јован Попо вић“ школ ску 
годи ну запо чи њу у рекон стру
и са ном и догра ђе ном објек ту 
повр ши не 787 ква драт них 

мета ра, а ђаци су доби ли нај
ква ли тет ни је усло ве за 
бавље ње спор том. 

– Оно што ћемо ура ди ти у 
наред ном пери о ду је изград
ња фискул тур не сале и у 
Основ ној шко ли „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“ у 
Мачван ској Митро ви ци. Ових 
дана ће изво ђа чи радо ва 
запо че ти посао. Жели мо да 
нам деца у под руч ним оде
ље њи ма, у сели ма, има ју 
добре усло ве за рад и бора
вак у шко ли, као и деца у гра
ду. Жели мо да нам град и 
село буду јед на поро ди ца, 
изја ви ла је Све тла на Мило
ва но вић.

Дога ђа ју су при су ство ва ли 
и покра јин ски секре тар за 
спорт и омла ди ну Дане Баста 
и дирек тор Упра ве за капи
тал на ула га ња АП Вој во ди не 
Милош Мале тић

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Нова шко ла „Јован Попо
вић“, под се ћа мо, изгра ђе на 
је рани је и ово је тре ћа 
школ ска годи на од како су 
деца у новом објек ту.

– Наста ва се у шко ли 
одви ја без бед но, без обзи ра 
на про бле ме с кови дом. Сви 
су пре за до вољ ни, од уче ни
ка до настав ни ка. Пре ко рас
пу ста смо завр ши ли све 
посло ве на фискул ту р ној 
сали. То је ста ри обје кат, који 
је у пот пу но сти рекон стру и
сан. Доби ли смо моде ран 
обје кат, који пру жа мно го 
могућ но сти за спорт ске 
актив но сти, као што су сто ни 
тенис, фит нес и аеро бик, а 
има мо и тере та ну, рекао је 
дирек тор шко ле „Јован 
Попо вић“, Сло бо дан Сто јил
ко вић.

Након одр жа ва ња наста ве 

ће у спорт ским сала ма и гра
ђа ни има ти при ли ку да се 
баве спор том, одно сно да 
кори сте и сале за сто ни 
тенис, тере та ну или фит нес, 
а то зна чи након 18 часо ва.

Тер ми ни и за гра ђа не

Сло бо дан Сто јил ко вић

Фискул тур на сала ОШ „Јован Попо вић“

ВАН РЕД НА АКЦИ ЈА ДАВА ЊА КРВИ
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Дефи ци тар не
нега тив не А и 0
крв на гру па

У сре ду, 31. авгу ста у про
сто ри ја ма митро вач ког Црве
ног крста је орга ни зо ва на 
ван ред на акци ја дава ња 
крви.

– Пре ма пла ну Заво да за 
тран сфу зи ју крви Вој во ди не 
и Црве ног крста Срем ска 
Митро ви ца, за ову годи ну је 
пред ви ђе но три де сет редов
них акци ја дава ња крви. До 
сада је реа ли зо ва на два де
сет и јед на. Ово је дру га ван
ред на акци ја. Орга ни зу је мо 
је на зах тев и апел Заво да за 
тран сфу зи ју крви, јер је еви
дент но да су дефи ци тар не 
све крв не гру пе, с посеб ним 
акцен том на нега тив ну А и 0 
гру пу, изја ви ла је Татја на 
Јован че вић, секре тар митро

вач ког Црве ног крста.
Акци ји се ода зва ло 82 

лица, од којих је 68 испу ња
ва ло усло ве за добро вољ но 
дава ла штво.

– Редо ван сам дава лац 
крви од пери о да када сам 
био у вој сци. Мотив ми је 
хума ност и помоћ дру ги ма. 
Саве ту јем буду ћим дава о ци
ма да се при ја ве и дођу, јер 
ово није ништа бол но, 
сасвим је при род на и нор
мал на ствар, обја снио је 
Дар ко Ште фа но вић.

Наред на, редов на акци ја 
биће одр жа на на истом 
месту осмог сеп тем бра у 
пери о ду изме ђу 8:30 до 
13:00 часо ва. А. Дра жић

Фото: Б. Туца ко вић

Ван ред на акци ја дава ња крви

ИЗГРАД ЊА ГАСНЕ МРЕ ЖЕ У ПУШКИ НО ВОЈ 
УЛИ ЦИ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Изме њен режим
сао бра ћа ја

Од поне дељ ка, петог сеп
тем бра изме њен је режим 
сао бра ћа ја у Пушки но вој ули
ци у Срем ској Митро ви ци. 
Раз лог за изме не су радо ви 
на изград њи дистри бу тив не 
гасне мре же, које изво ди Јав
но пред у зе ће за дистри бу ци ју 
при род ног гаса „Сремгас“. 

За сао бра ћај је затво рен 
део Пушки но ве ули це, од рас
кр сни це са ули ца ма Жит ни 
трг и 28. мар та, укљу чу ју ћи и 
затва ра ње рас кр сни це са 
ули цом Све тла. Мења се јед
но смер ни режим у ули ци Све
тла у дво смер ни режим, са 

тако зва ним „сле пим“ делом 
код рас кр сни це са Пушки но
вом. Јед но смер ни режим 
Пушки но ве ули це, од рас кр
сни це са ули ца ма 28. мар та и 
Паро брод ске, тако ђе је про
ме њен са јед но смер ног у дво
смер ни. Оче ку је се да ће 
радо ви тра ја ти 15 рад них 
дана. За то вре ме неће бити 
могу ће пар ки ра ње вози ла на 
коло во зу у ули ца ма Све тла и 
Пушки но ва, а овла шће на 
лица ће регу ли са ти сао бра ћај 
за наиз ме ни чан про лаз кому
нал них и вози ла хит них слу
жби.
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ШИРОМ СРЕМА

Поче ла нова школ ска годи на

По че ла је но ва школ ска го ди на, а 
ши ром Сре ма ор га ни зо ва ни су при је ми 
за но ве уче ни ке. Сви ђа ци пра те не по
сред но на ста ву, од но сно у школ ским клу
па ма, за раз ли ку од ра ни јих го ди на, ка да 
су по је ди ни по ха ђа ли пу тем ин тер не та, 
због епи де ми је ко ро на – ви ру са. У свим 
срем ским ло кал ним са мо у пра ва ма чел
ни ци су че сти та ли и по же ле ли де ци сре
ћан по че так но ве школ ске го ди не. 

Сремска Митровица

Првог сеп тем бра у свим основ ним 
шко ла ма на тери то ри ји Срем ске Митро
ви це је упри ли чен све ча ни при јем ђака 
прва ка. Лепа вест је да је ове годи не у 
одно су на прет ход ну упи сан већи број 
деце у први раз ред.

– Ове годи не има мо 50 ђака, прва ка, 
више у одно су на про шлу годи ну и вео ма 
смо због тога задо вољ ни. Купи ли смо 

покло не за деча ке и девој чи це, у виду 
школ ског при бо ра, који су их саче ка ли на 
њихо вим клу па ма. Они са енту зи ја змом 
и радо шћу дола зе у шко лу, а те емо ци је 
су пре не ли и на одра сле, изја ви ла је 
заме ни ца начел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, Сне жа на Коње вић.

У Основ ној шко ли „Јован Јова но вић 
Змај“ у Срем ској Митро ви ци упи са но је 
чак 114 ђака у први раз ред, а у под руч
ним оде ље њи ма у Јар ку и Шашин ци ма 
по три на ест и пет на ест мали ша на.

– Нада мо се да ће нас епи де ми о ло
шка ситу а ци ја послу жи ти, да ће ђаци и 
настав ни ци дола зи ти у шко лу она ко како 
би тре ба ло и да ћемо испу ни ти настав ни 
план и про грам рада. Раду је мо се првим 
дани ма деч јег школ ског живо та, исто као 
и они сами, рекао је Миро слав Певац, 
дирек тор шко ле.

Ове годи не је у Срем ској Митро ви ци 
680 мали ша на први пут село у школ ске 
клу пе.

Рума
Међу основ ци ма и сред њо школ ци ма 

у рум ској општи ни је и 448 прва ка који 
су 1. сеп тем бра први пут сели у школ ске 
клу пе. 

Локал на само у пра ва је за све основ
це, а реч је о око 3.600 уче ни ка, обез бе
ди ла бес плат не уџбе ни ке, док су прва ци 
још доби ли и додат ни пакет са школ ским 
при бо ром  лењи ри ма, боји ца, гуми ца
ма, бло ко ви ма за ликов но...

Како про ти че први школ ски дан у ОШ 
„Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ у Пла ти че
ву, где има 27 прва ка, могла је да види 
пред сед ни ца Општи не Алек сан дра 
Ћирић, која је са заме ни цом Биља ном 
Попо вић Јова но вић посе ти ла ову шко
лу. Она је прва ци ма поде ли ла покло не, 
али и са дирек тор ком Дра га ном Крстић 
раз го ва ра ла и потре ба ма и про бле ми ма 
ове шко ле. 

– У јед ном лепом амби јен ту сам раз го
ва ра ла и са ђаци ма и са колек ти вом, сви 
се тру де да што боље раде свој посао. 
Ми се, као одго вор на

локал на само у пра ва, тру ди мо да омо
гу ћи мо што боље усло ве за шко ло ва ње, 
али и јед но без бри жно, лепо детињ ство 
и одра ста ње, иста кла је Алек сан дра 
Ћирић.

У окви ру 40 мили о на дина ра коли ко је 
опре де ље но за рекон струк ци ју школ ских 
обје ка та, пла ни ра ни су и радо ви у пла
ти че вач кој шко ли.

 – Њима је тре нут но нај ва жни је да ура
де заме ну под них пло чи ца, вели ких ула
зних вра та на спо ред ном ула зу у шко лу, 
као и кре че ње. Дошли смо да про ве ри
мо и да ли су сти гли уџбе ни ци које смо 
ми као Општи на обез бе ди ли бес плат но 
за све основ це. Посеб но смо желе ли да 
при ре ди мо добро до шли цу прва ци ма, па 
смо им тако поде ли ли при год не покло не 
у виду школ ског при бо ра, рекла је пред
сед ни ца Ћирић.

Дра га на Крстић, дирек тор ка шко ле је 
Посе та шко ли у Пла ти че ву

Све ча ни при јем прва ка у „Зма је вој“ школи у Сремској Митровици
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изра зи ла задо вољ ство што је баш њихо
ва шко ла ода бра на за посе ту. Поред 
матич не шко ле у Пла ти че ву, посто ји и 
под руч но оде ље ње у Вито јев ци ма, до 
четвр тог раз ре да. 

– Има мо 248 уче ни ка, 27 прва ка и 
што се тиче уџбе ни ка, све за ка и при
бо ра, све је спрем но, све је уче ни ци ма 
поде ље но тако да могу без про бле ма од 
првог дана да поч ну са уче њем, иста кла 
је дирек тор ка Крстић.

Она је дода ла да је згра да шко ле 
при лич но ста ра и да се уре ђу је коли ко 
може, део по део, у дого во ру са локал
ном само у пра вом. Шко ла је кре че на, а 
сада је при о ри тет упра во заме на подо ва 
у целој шко ли. 

– Дого во ри ли смо се са локал ном 
само у пра вом да у сарад њи са њима ура
ди мо и то, каже Дра га на Крстић.

У овој шко ли оче ку ју да им уско ро стиг
ну и лап топ рачу на ри за шта су сред ства 
доби ли од Мини стар ства прав де као и 
лап топ и про јек тор за шта је сред ства 
обез бе ди ло Мини стар ство про све те.

Ириг
При јем за прва ке и њихо ве роди те ље 

у ири шким основ ним шко ла ма је одр
жан 31. авгу ста.

Првом дану шезде се так прва ка у ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ у Ири гу је при су
ство вао и пред сед ник Општи не Тихо

мир Сто ја ко вић са сарад ни ци ма, док је 
при је му 28 прва ка у ОШ „Мили ца Сто ја
ди но вић Срп ки ња“ у Врд ни ку при су
ство вао Мио драг Бебић, заме ник пред
сед ни ка Општи не.

Локал на само у пра ва је про шле годи
не први пут наба ви ла бес плат не уџбе
ни ке за прва ке, док су ове годи не сви 
уче ни ци до четвр тог раз ре да основ не 
шко ле доби ле бес плат не уџбе ни ке. 
Уџбе ни ке јсу доби ла 354 уче ни ка, за 
шта је ири шка општи на у буџе ту опре
де ли ла ско ро 2,8 мили о на дина ра. 

– Сва ка ко да је ова набав ка зна чај но 
олак ша ње за кућ ни буџет, има ју ћи у 
виду да један ком плет кошта од 7.000 
дина ра па нави ше, зави сно од раз ре да, 
а ово је цена за прва ке. Тако да то сва
ка ко олак ша ва роди те љи ма при пре му 
за шко ле, пого то во ако има ју више 
деце која поха ђа ју основ ну шко лу, каже 
Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не.

Тре ба иста ћи и да су неки уче ни ци 
доби ја ли уџбе ни ке пре ко Мини стар ства 
про све те, али не ком плет не, тако да је 
ири шка општи на и за њих финан си ра ла 
купо ви ну уџбе ни ка за ликов но и музич
ко вас пи та ње, као и диги тал ни свет.

Нарав но, лет њи рас пуст је иско ри
шћен и за побољ ша ње усло ва за уче ње 
и рад у ири шким шко ла ма и под руч ним 
оде ље њи ма. Неки радо ви су реа ли зо
ва ни, у неки ма пред сто је.

– У под руч ној шко ли у Јаску ће се 
ради ти фаса да тако да ће и она бити 
ком плет но рено ви ра на. У прет ход ном 
пери о ду ура ђе на је ПВЦ сто ла ри ја, 
подо ви, пла фо ни и гре ја ње. За сле де ћу 
годи ну оста вља мо радо ве у шко ла ма у 
Нера ди ну и Кру ше до лу. Тамо пла ни ра
мо нове фаса де, јер је уну тра шњост 
шко ла у солид ном ста њу. Могу да 
кажем да смо у послед њих неко ли ко 
годи на доста ура ди ли на побољ ша њу 
усло ва за бора вак и уче ње наших уче
ни ка, исти че Тихо мир Сто ја ко вић.

Стара Пазова
Школ ско зво но је озна чи ло поче так 

нове школ ске годи не и у обра зов ним 
уста но ва ма у ста ро па зо вач кој општи ни. 
За прва ке њих 644 ово је посе бан дан и 
зато су се ста ри ји уче ни ци са настав ни
ци ма и учи те љи ма потру ди ли да им при
ре де добро до шли цу. Због вели ког бро ја 
уче ни ка првог раз ре да у Новим Банов ци
ма је све ча ност одр жа на у Дому кул ту ре, 
а нај мла ђи су с вели ком пажњом све 
пра ти ли и откри ли да су су спрем ни за 
шко лу. А спрем но је и 33 прва ка упи са но 
у ста ро па зо вач ку основ ну шко лу херој 
Јан ко Чме лик. Ново па зо вач ка шко ла 
„Раст ко Нема њић Све ти Сава“ у шест 
оде ље ња има укуп но 156 ђака прва ка.  
Добро до шли цу прва ци ма, али оним 
вели ким, поже ле ли су и у Гим на зи ји 
„Бран ко Ради че вић“ на тра ди ци о нал ном 
све ча ном при је му у Позо ри шној Сали, 
када се роди те љи ма и ђаци ма обра тио 
дирек тор шко ле Миро слав Мар ко вић 
иста кав ши коли ко му је дра го што су се 
сва та деца одлу чи ла баш за гим на зи ју и 
да је поно сан што шко ла сва ке годи не 
изне дри све више тале на та у раз ли чи
тим сфе ра ма инте ре со ва ња. Као у сва
кој гене ра ци ји, уче ни ци су поде ље ни у 
чети ри раз ре да а ова гене ра ци ја  има 
110 гим на зи ја ла ца.

Пећинци
Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 

Ђокић уру чио је 1. сеп тем бра ђаци ма 
прва ци ма у Основ ној шко ли „Сло бо дан 
Бајић Паја“ Пећин ци, под руч но оде ље ње 
у Ога ру, ран че ве са школ ским при бо ром 

При јем прва ка у Ири гу

Синиша Ђокић са првацима Основне школе „Слободан Бајић Паја“
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и том при ли ком им поже лео сре ћан поче
так новог погла вља у њихо вом живо ту, 
нагла сив ши да је ово јед на од нај леп ших 
оба ве за које има као пред сед ник, јер је 
пра во задо вољ ство, како је рекао, виде
ти испред себе насме ја ну и радо сну децу 
жељ ну зна ња.

– Сви се ви зна те још из врти ћа, тако 
да неће бити неког вели ког упо зна ва ња 
међу соб но, али ћете зато од данас има ти 
испред себе сво ју учи те љи цу, која ће вас 
води ти и учи ти наред не чети ри годи не, и 
при пре ма ти за више раз ре де. Ова учи о
ни ца је од данас ваша нова кућа, кућа у 
којој ћете сте ћи нова познан ства и нова 
зна ња. Учи те, буди те вред ни, слу шај те 
вашу учи те љи цу и роди те ље, а Општи на 
Пећин ци ће увек бити ту да вам обез бе ди 
што боље усло ве за сти ца ње зна ња и 
награ ди ваш труд и рад, рекао је пред
сед ник Ђокић.

Пре ма пода ци ма Оде ље ња за дру
штве не делат но сти општи не Пећин ци, 
ове годи не у први раз ред ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ са под руч ним оде ље њи ма 
упи са но је 79 ђака, у купин ску ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген“ са под руч ним оде ље
њи ма упи са но је 39, а у шима но вач ку ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ са под руч ним оде

ље њи ма упи са но је 73 ђака прва ка. 
Ђаци прва ци на тери то ри ји општи не 

Пећин ци, њих 191, уше та ло је 1. сеп тем
бра у сво је учи о ни це и при ми ло поклон 
добро до шли це од пећи нач ке локал не 
само у пра ве.

Инђија
Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 

Гак у сре ду, 31. авгу ста при су ство вао је 
све ча ним при је ми ма ђака прва ка у 
Основ ној шко ли „Ружа Ђур ђе вић Црна“ у 
Чор та нов ци ма а затим и у Основ ној шко
ли „22. јул“ у Крче ди ну. Том при ли ком Гак 
је иста као да је пола зак у први раз ред 
један од нај зна чај ни јих тре ну та ка у шко
ло ва њу деце те да се Општи на Инђи ја 
тру ди да сва ке годи не обез бе ди аде кват
не усло ве за обра зо ва ње.

– Ове школ ске годи не има мо шест 
ђака прва ка више у Чор та нов ци ма у 
одно су на про шлу годи ну, што нам је 
добар пока за тељ да поро ди це не напу
шта ју инђиј ска села већ, напро тив, све их 
је више због чега тре ба да буде мо задо
вољ ни, рекао је Гак и додао:

–То зна чи да Чор та нов ци има ју пер
спек ти ву, да се људи не одсе ља ва ју, да 

се деца рађа ју, то је оно што охра бру је и 
даје под стрек да више и напор ни је ради
мо. А све што ради мо, ради мо због наше 
деце, одно сно будућ но сти, како би живе
ли у општи ни којом ћемо се поно си ти  
нај бо љем месту за поро ди цу.

Пред сед ник општи не Инђи ја током све
ча ног при је ма прва ци ма у Чор та нов ци ма 
и Крче ди ну уру чио је ком плет уџбе ни ка, 
школ ски при бор, ранац, еду ка тив не књи
жи це и дру штве не игре, а такве покло не 
доби ло је укуп но 483 ђака прва ка у тој 
срем ској општи ни.

Општи на Инђи ја наста ви ће са вели ким 
ула га њи ма у обра зов не уста но ве како би 
усло ви за рад били на нивоу нај ра зви је
ни јих држа ва на све ту, додао је пред сед
ник општи не Инђи ја и наја вио да ће уско
ро рекон стру и са ти спорт ски терен у окви
ру чор та но вач ке основ не шко ле. У окви ру 
радо ва биће у пот пу но сти про ши рен 
терен, поста вље на мул ти функ ци о нал на 
под ло га, нове три би не, коше ви и голо ви.

– Терен ће бити досту пан ђаци ма али и 
свим ста нов ни ци ма Чор та но ва ца који се 
баве спор том, про фе си о нал но или рекре
а тив но. У те радо ве Општи на ће уло жи ти 
осам мили о на дина ра а сама уста но ва 
доби ће сасвим дру га чи ји изглед након 
рекон струк ци је, рекао је Гак.

Беочин
У Бе о чи ну је, тра ди ци о нал но, упри ли

чен све ча ни при јем ђа ка пр ва ка, уо чи 
по чет ка школ ске го ди не, 31. ав гу ста. У 
Основ ној шко ли „Јо ван Гр чић Ми лен
ко“ор га ни зо ва на је при ред ба на ко јој су 
пр ва ке и њи хо ве по ро ди це по здра ви ли 
пред сед ни ца оп шти не Бе о чин Би ља на 
Јан ко вић, ди рек тор шко ле Дра ган Ми тић, 
али и уче ни ци ви ших раз ре да ко ји су се 
са сво јим уче те љи ма по тру ди ли да нај
мла ђим основ ци ма по же ле до бро до шли
цу кроз пе сму, глу му и ре ци та ци је. Бе о
чин ским пр ва ци ма су уру че ни и по кло ни 
ко је је Оп шти не Бе о чин у ви ду школ ског 
при бо ра обез бе ди ла као и ва у че ри „Уни
ве рек спорт“ фон да ци је ко ји ма ће би ти 
омо гу ће но пре у зи ма ње по клон па ке та. 

Е. М. Н.

Владимир Гак уру чио уџбе ни ке и школ ски при бор прва ци ма
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Свечани пријем за ђаке прваке у Беочину
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

30. ПУДАР СКИ ДАНИ У ИРИ ГУ

Богат про грам
јуби лар не мани фе ста ци је

У Ири гу се, после пау зе због пан де
ми је коро на виру са, ове годи не орга ни
зу ју јуби лар ни, 30. Пудар ски дани који 
ће се одр жа ти 15. 16. и 17. сеп тем бра 
на лока ци ја ма у Вели ком пар ку и Вин
ској ули ци.

Отва ра ње ове нај ду го веч ни је мани
фе ста ци је у ири шкој општи ни ће се 
одр жа ти 15. сеп тем бра у Срп ској чита о
ни ци у Ири гу, уз поет ско вече „Обе ћа ла 
сам липи“ песни ки ње Јасне Милен ко
вић.

Сле де ћег дана од 15 часо ва па до 
поно ћи тра је Фру шко гор ски сајам вина 

„Пуда рев избор“, пред ви ђен је тра ди ци
о нал ни дефи ле фење ра од бун де ва и 
маскен бал са нај мла ђим уче сни ци ма из 
ири шких врти ћа, биће про гла ше не и 
нај бо ље маске и фење ри, а потом је 
пла ни ра на и дечи ја пред ста ва. 

Уве че је и наступ фол клор них ансам
ба ла, а у 21 сат почи ње кон церт „Гара
вог сока ка“.

У пре по днев ним сати ма 17. сеп тем
бра у вели ком пар ку ће се одр жа ти так
ми че ње у кува њу пудар ског папри ка ша, 
као и наста вак Фру шко гор ског сај ма 
вина и про дај на изло жба срем ских 

кола ча акти ва жена из Ири га и Сре ма. 
Одр жа ће се и дефи ле фија ке ра и 

дечи ја пија ца, а орга ни зо ва ће се и шет
ња кроз вино гра де „Walk&Wine“ од 
Рибар ског трга до Хопо ва. 

Гастро тим Срби је тре ба ло би да 
напра ви нај ве ћу пудар ску питу на све ту. 
У вечер њим сати ма при пре ма се наступ 
фол клор них ансам ба ла и пред ста ва 
„Пуда рев сан“. 

Ово го ди шња јуби лар на мани фе ста
ци ја ће се завр ши ти вели ким кон цер том 
естрад них зве зда Вики Миљ ко вић и 
Хали да Мусли мо ви ћа. С. Џаку ла

ВРД НИК: ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ЗА МЛА ДЕ ЛИДЕ РЕ СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Срби ја без бари је ра

У Врд ни ку је 30. авгу ста отво ре на Лет
ња шко лу Ака де ми је мла дих лиде ра са 
инва ли ди те том, а отва ра њу су при су
ство ва ли мини стар ка за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на пита ња проф. 
др Дари ја Кисић, помоћ ни ца у Сек то ру за 
зашти ту осо ба са инва ли ди те том Биља
на Баро ше вић и пред сед ник општи не 
Ириг Тихо мир Сто ја ко вић.

Проф. др Дари ја Кисић је ука за ла да 
сва ки гра ђа нин Срби је тре ба да има јед
на ке шан се и да инва ли ди тет не сме да 
буде пре пре ка за то. А упра во су ови 
мла ди људи, пола зни ци пока за ли коли ко 

се може пости ћи зна њем и вољом.
Она је и обе ћа ла да ће Мини стар ство 

за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња и даље подр жа ва ти актив
но сти осо ба са инва ли ди те том.

Ове лет ње и зим ске шко ле мла дих 
лиде ра са инва ли ди те том су већ тра ди
ци о нал не, а на њима сва ке годи не има 
све више пола зни ка.

Мото ово го ди шње Лет ње шко ле Ака
де ми је мла дих лиде ра са инва ли ди те
том, коју орга ни зу је Наци о нал на орга ни
за ци ја осо ба са инва ли ди те том Срби је 
уз подр шку Мини стар ства за рад, запо

шља ва ње, борач ка и соци јал на пита ња, 
је „Мла ди за европ ску годи ну мла дих“. 

Пред сед ник општи не Ириг Тихо мир 
Сто ја ко вић је иста као да је поча ство ван 
што се баш у Ири гу, који је увек уз осо бе 
са инва ли ди те том, одр жа ва ова шко ла. 

– Ми, као локал на само у пра ва, ћемо 
подр жа ти и наред не актив но сти у окви ру 
Лет ње шко ле Ака де ми је мла дих лиде ра 
осо ба са инва ли ди те том и у парт нер ству 
са држа вом и у буду ћем пери о ду ства ра
ти Срби ју без бари је ра, пору чио је Тихо
мир Сто ја ко вић.

С. Џ.

Лет ња шко ла у Врд ни ку
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СВЕ ЧА НА ДОДЕ ЛА НАГРА ДА ЂАЦИ МА ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ И НОСИ О ЦИ МА ВУКО ВИХ 
ДИПЛО МА

Ђокић: Буди те понос сво јим 
роди те љи ма и сво јој Општи ни

У Кул тур ном цен тру Пећин ци 30. 
авгу ста је орга ни зо ва на све ча на доде
ла награ да ђаци ма гене ра ци је и носи о
ци ма Вуко вих дипло ма за све три 
основ не шко ле са тери то ри је пећи нач
ке општи не, као и уче ни ци ма који су 
пости гли запа же не резул та те на школ
ским так ми че њи ма, за школ ску 
2021/2022. годи ну. Уче ни ци гене ра ци је 
су награ ђе ни са по 30.000, а носи о ци 
Вуко ве дипло ме са по 15.000 дина ра.

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини
ша Ђокић уру чио је награ де ђаци ма 
гене ра ци је, и том при ли ком иста као да 
тај дан за све лау ре а те пред ста вља 
кру ну више го ди шњег тру да и рада.

– Сте кли сте зна ње које ћете даље, 
током шко ло ва ња да шири те и уса вр
ша ва те, па се можда и сле де ће годи не 
срет не мо на истој овој бини и истим 
пово дом. Општи на Пећин ци се тру ди 
да вам обез бе ди што боље усло ве за 
сти ца ње зна ња, ту смо увек за све вас, 
да вас саслу ша мо, подр жи мо и награ
ди мо нај у спе шни је, а на вама је да 
наста ви те да пости же те ова ко добре 
резул та те. Буди те моти ва ци ја за ваше 
мла ђе дру га ре, буди те понос сво јим 
настав ни ци ма и роди те љи ма, буди те 
понос и сво јој Општи ни, пору чио је 
пред сед ник Ђокић.

Поред три ђака гене ра ци је, Општи на 
Пећин ци награ ди ла је и 18 носи ла ца 
Вуко ве дипло ме, као и 25 уче ни ка и 
настав ни ка који су оства ри ли изу зет не 
резул та те на так ми че њи ма, од којих су 
поје ди ни били успе шни у више настав
них пред ме та.

Носи о ци ма Вуко вих дипло ма награ де 
је уру чи ла начел ни ца Општин ске упра
ве општи не Пећин ци Дра га на Крстић, 
док је уче ни ци ма и настав ни ци ма који 
су пости гли запа же не резул та те на 
школ ским так ми че њи ма награ де у виду 
захвал ни це и књи ге уру чи ла начел ни ца 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти 
Зори ца Лукач.

Пећи нач ка ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
из Пећи на ца ове годи не изне дри ла је 6 
вуко ва ца и пет уче ни ка и настав ни ка 
који су оства ри ли успе хе на школ ским 
так ми че њи ма, а дирек тор ка ове обра
зов не уста но ве Мили ја на Срдић захва
ли ла се уче ни ци ма и настав ни ци ма који 
су током свог шко ло ва ња вред но ради
ли на сти ца њу зна ња.

– Похвал но је сва ка ко што наша 
локал на само у пра ва сва ке годи не води 
рачу на о уче ни ци ма и настав ни ци ма 
који су оства ри ли резул та те на так ми
че њи ма. Ова ква врста награ ђи ва ња је 
моти ви шу ћа и за гене ра ци је које дола

зе, изја ви ла је Срдић.
У име награ ђе них уче ни ка захва ли ла 

се Ана Мили ће вић из Доњег Товар ни ка, 
Ђак гене ра ци је Основ не шко ле „Сло бо
дан Бајић Паја“ Пећин ци.

– Током про те кле чети ри годи не поче
ли смо да сазре ва мо и расте мо. То је 
био пери од испу њен игром, сре ћом, 
осме си ма, поне ком сузом, так ми че њи
ма, а нај ви ше је било дру же ња. Сигур
на сам да ћемо га се са осме хом на 
лицу сећа ти када одра сте мо. Овим 
путем желим да се захва лим пећи нач
кој локал ној само у пра ви, школ ској 
упра ви, нашим настав ни ци ма и роди те
љи ма на свој подр шци коју смо доби ја
ли, рекла је Ана.

Јуче ра шњу све ча ност доде ле награ
да нај бо љи ма од нај бо љих обо га ти ли 
су сво јим насту пи ма пола зни ци Сту ди ја 
за музич ку еду ка ци ју и обра зо ва ње  
ван ред ни уче ни ци Музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“ из Срем ске Митро
ви це и уче ни ци Музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ из Руме исту ре но 
оде ље ње у Пећин ци ма, док је Вук 
Димић пола зник Лите рар не ради о ни це 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра про чи тао 
награ ђи ва ну песму „Има вели ка љубав 
у мени“, за коју је данас и добио захвал
ни цу. С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

Са доделе награда
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САОП ШТЕ ЊЕ ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ 
ПОВО ДОМ УПА ДА АКТИ ВИ СТА ДЕМО КРАТ СКЕ
СТРАН КЕ У ВРТИЋ У ПЕЋИН ЦИ МА

Неза пам ћен слу чај
„Неза пам ћен је слу чај да нека од 

поли тич ких стра на ка у општи ни Пећин
ци насил но упад не у вртић, како су то 31. 
авгу ста учи ни ли акти ви сти Демо крат ске 
стран ке у објек ту врти ћа у Пећин ци ма, 
прав да ју ћи сво ју насил ност про те стом 
роди те ља чија су деца на листи чека ња 
за упис у вртић.

Ово је вео ма забри ну ло роди те ље 
деце која већ поха ђа ју ову уста но ву и 
од јуче доби ја мо пози ве забри ну тих 
роди те ља, који зах те ва ју да локал на 
само у пра ва спре чи ова кве инци ден те у 
врти ћу.

Акте ри упа да у вртић и не поку ша ва ју 
да сакри ју поли тич ку димен зи ју про те
ста, већ сма тра ју да им то што су при
пад ни ци опо зи ци је даје за пра во да упи
шу децу пре ко реда.

Али децу не може мо жртво ва ти нечи
јим поли тич ким амби ци ја ма и дозво ли
ти да их угро жа ва сва ко ко себи даје 
за пра во да одлу чи које дете може да 
поха ђа вртић, а које не може.

Општи на Пећин ци не дели децу ни 
на који начин и због тога је прет ход них 
годи на уло жи ла вели ка сред ства у шко
ле и врти ће, како би свој деци омо гу ћи
ла упис у вртић.

Нажа лост, због оте жа ног рада услед 
пан де ми је, листе чека ња и даље посто
је и раз у ме мо да се то неко ме не сви
ђа, али не може мо да дозво ли мо да тај 
неко због соп стве ног неза до вољ ства 

упа да у вртић и угро жа ва без бед ност 
деце.

Општи на Пећин ци нема ути ца ја на 
упис деце у вртић, већ је то у над ле жно
сти струч них слу жби Пред школ ске уста
но ве “Вла да Обра до вић Каме ни”.

Једи ни који то не могу да при хва те су 
руко вод ство и акти ви сти Демо крат ске 
стран ке који желе да мимо свих над
ле жних орга на одлу чу ју о упи су деце у 
вртић, и при том не пре за ју од наси ља.

Све то иза зи ва забри ну тост и локал
на само у пра ва ће у наред ним дани ма 
пред у зе ти мере који ма ће пове ћа ти без
бед ност деце у врти ћу.”

Пред сед ник
општи не Пећин ци

Сини ша Ђокић

САОП ШТЕ ЊЕ ОО СНС ПЕЋИН ЦИ ПОВО ДОМ
НАСИЛ НОГ УПА ДА ДЕМО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ
У ВРТИЋ У ПЕЋИН ЦИ МА

Насил ни чин
„Јуче смо били ужа сну ти све до ци 

насил ног чина какав није запам ћен у 
општи ни Пећин ци. У свим поли тич ким 
пре ви ра њи ма кроз која је послед њих 
деце ни ја про шла наша земља, па 
самим тим и наша општи на, нико ника
да није пао толи ко ниско коли ко су јуче 
пали руко во ди о ци и акти ви сти Демо
крат ске стран ке, када су одлу чи ли да 
сво ју насил ност и оси о ност демон стри
ра ју упа дом у про сто ри је врти ћа у 
Пећин ци ма.

То што нису кри ли да су актив ни чла
но ви Демо крат ске стран ке и што су 
отво ре но при зна ли и да су про те сти 
пољо при вред ни ка, у који ма су уче ство
ва ли, били поли тич ки инстру и ра ни, не 
даје им за пра во да сада баца ју љагу на 
Општи ну и на неза ви сне чла но ве коми
си је за упис у вртић.

За раз ли ку од Демо крат ске стран ке, 
која на силу жели да сво јим чла но ви ма 
обез бе ди пред ност при ли ком упи са, ни 
Општи на ни пред школ ска уста но ва не 
пра ве раз ли ку међу децом и чине, и 

чини ће све да сва деца чији роди те љи 
испу ња ва ју усло ве да им дете иде у 
вртић буду и при мље на.

Демо крат ска стран ка за 12 годи на 
вла сти у општи ни Пећин ци није уло жи
ла ни дина ра у обно ву шко ла и врти ћа.

Од када општи ну Пећин ци води Срп
ска напред на стран ка, у шко ле и врти ће 
су уло же не сто ти не мили о на дина ра, а 
капа ци те ти врти ћа су зна чај но уве ћа ни.

Сада Демо крат ска стран ка жели да 
на силу одлу чу је о томе ко може сво је 
дете да упи ше у вртић, који нити су гра
ди ли, нити су обна вља ли, нити су за то 
доби ли ман дат од гра ђа на.

Њихо во нео д го вор но, насил но и оси
о но пона ша ње гра ђа ни пре по зна ју и 
кажња ва ју на избо ри ма. И поно во ће их 
казни ти. Али им се не сме дозво ли ти 
да у међу вре ме ну сво јим гре ба њем за 
јеф ти не поли тич ке пое не угро жа ва ју 
децу.”

Општин ски одбор
Срп ске напред не стран ке Пећин ци

Кон такт: 022/2435351

КУПИ НИК

Дани зма је ва
10. сеп тем бра

Под беде ми ма Купи ни ка, у субо ту, 
10. сеп тем бра, од 13.00 часо ва, биће 
одр жа ни четвр ти Дани зма је ва, у част 
Зма ја Огње ног Вука, срп ског деспо та, 
леген дар ног рат ни ка, вла да ра и 
послед њег пра вог сред њо ве ков ног 
вите за срп ске тра ди ци је.

Како нам је рекао Пери ца Одо ба
шић, пред сед ник Удру же ња „Зеле ни 
поглед“ из Купи но ва, посе ти о ци мани
фе ста ци је „Купи ник – Дани зма је ва“ 
ове годи не ће бити у при ли ци да ужи
ва ју у број ним садр жа ји ма који на раз
не начи не осли ка ва ју вите шку кул ту ру 
и сред њо ве ков ну тра ди ци ју.

– При пре ми ли смо бога ти ји и разно
вр сни ји про грам ове годи не, како би 
сви наши посе ти о ци могли да погле
да ју вите шке бор бе, чују сред њо ве
ков ну музи ку или про ба ју сред њо ве
ков ну трпе зу. Уз број не садр жа је, про
грам ће тра ја ти до вечер њих сати 
када ће посе ти о ци бити у при ли ци да 
ужи ва ју у бакља ма оба сја ним беде ми
ма Купи ни ка. И ове годи не пла ни ра мо 
да са нама буде, као поча сни гост, глу
мац Иван Вуч ко вић, који је у сери ја лу 
„Срп ски јуна ци сред њег века“ сво јом 
глу мом ожи вео лик Вука Гргу ре ви ћа 
Бран ко ви ћа, леген дар ног Зма ја Огње
ног Вука, рекао је Одо ба шић.

Манифестацију и ове године орга
низује Удружење “Зелени поглед” из 
Купинова у сарадњи са Културним 
центром Пећинци, Агенцијом за развој 
општине Пећинци, Туристичком орга
низацијом општине Пећинци, удру
жењима жена са територије општине 
Пећинци, а партнер је Удружење за 
неговање старих заната и вештина 
“Бели Орлови”. Генерални покрови
тељ је пећиначка локална самоупра
ва.„Зеле ни поглед“ из Купи но ва у 
сарад њи са Кул тур ним цен тром 
Пећин ци, Аген ци јом за раз вој општи
не Пећин ци, Тури стич ком орга ни за ци
јом општи не Пећин ци, удру же њи ма 
жена са тери то ри је општи не Пећин ци, 
а парт нер је Удру же ње за него ва ње 
ста рих зана та и вешти на „Бели Орло
ви“. Гене рал ни покро ви тељ је пећи
нач ка локал на само у пра ва.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Општи на Пећин ци подр жа ла је пре

по ру ку Вла де Репу бли ке Срби је у 
циљу штед ње елек трич не енер ги је, 
као при мер одго вор ног и раци о нал ног 
пона ша ња, како бисмо зајед нич ки 
дали допри нос у реша ва њу иза зо ва 
енер гет ске кри зе са који ма се суо ча ва 
вели ки број зема ља.

С тим у вези, Општи на Пећин ци је 
доне ла одлу ку да се искљу чи деко ра
тив на и дру га расве та на свим јав ним 
пред у зе ћи ма и уста но ва ма на тери то
ри ји наше општи не, као и деко ра тив на 
расве та на згра ди Општи не у Пећин
ци ма.

С. Ђ.
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У окви ру ком плек са срем ско ми тро
вач ког „Спо мен гро бља“ у неде љу 4. 
сеп тем бра 2022. годи не одр жан је тра
ди ци о нал ни коме мо ра тив ни скуп којим 
је обе ле же но 80 годи на сећа ња на тра
гич не дога ђа је из 1942. годи не када је 
током Дру гог свет ског рата покрај ста рог 
пра во слав ног гро бља умо ре но неко ли
ко хиља да неви них ста нов ни ка Сре ма у 
зло гла сној уста шкој акци ји Вик то ра 
Томи ћа. Тим пово дом у капе ли „Све те 
Пет ке“ на пра во слав ном гро бљу Њего
во Пре о све штен ство Епи скоп срем ски 
Госпо дин Васи ли је слу жио је Све ту 
архи је реј ску литур ги ју а потом на пла
тоу спо мен ком плек са и пара стос неви
но стра да лим жртва ма. Поми њу ћи име
на срем ских стра дал ни ка Епи скоп Васи
ли је је изме ђу оста лог рекао:

– Ево нас у похо ду вама. Ево нас на 
овом све том месту где ваша неви на крв 
вапи је ка Госпо ду сво ме и при зи ва срп
ски народ да  вас не забо ра ви ника да. 
Сва ке годи не на овај све ти дан саби ра
мо се овде. Срп ски народ не сме забо
ра ви ти сво је муче ни ке и све ту срп ску 
децу. Не сме мо никад забо ра ви ти али 
не сме мо ни да се све ти мо. Није срп ски 
народ освет нич ки, већ један божи ји 
народ, рекао је вла ди ка Васи ли је пози

ва ју ћи при сут не да негу ју сећа ње и 
узно се моли тве на мно ге неви но постра
да ле на овом и дру гим стра ти шти ма.

Почаст жртва ма којих је на овом 
месту 7950, нај пре је ода та пола га њем 

вена ца на спо мен пло чу на којој се 
нала зи епи таф са сти хо ви ма Добри це 
Ћоси ћа. Након инто ни ра ња држав не 
хим не од стра не хора „Сер би ка“ под 
руко вод ством Вла ди ми ра Опа чи ћа, при

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 80 ГОДИ НА СТРА ДА ЊА РОДО ЉУ БА СРЕ МА

Не сме мо никад забо ра ви ти,
али не сме мо ни да се све ти мо

Спо мен гро бље мора да буде под сет ник на там ни час који се десио у Срем
ској Митро ви ци и Сре му, рекла је Све тла на Мило ва но вић пози ва ју ћи сугра ђа
не да сла ве ћи живот не забо ра ве да у сва кој при ли ци ода ју почаст жртва ма на 
овом месту

Пара стос жртва ма

Све тла на Мило ва но вић и Вла ди мир Павло вић
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сут ни ма се нај пре обра ти ла Мари ја 
Мари чић из Лаћар ка, по  рође њу Неми
ца из поро ди це Маркс. Она је испри ча
ла сво ју потре сну поро дич ну при чу јер 
је као дете била при ну ђе на да са мај
ком, мла ђом сестром и бра том одбег не 
у Фру шку гору, с обзи ром ја де отац 
Јакоб прет ход но оти шао у пар ти за не. 
Бака Мари ја при ча ла је о сусре ту са 
уста шким зло чи ни ма, тешком живо ту у 
митро вач кој казни о ни, суђе њу по крат
ком поступ ку и мука ма које су као деца 
трпе ли чека ју ћи крај рата.

Гра до на чел ни ца Гра да Срем ске 
Митро ви це, поздра вља ју ћи мно штво 
при сут них, госте и пред став ни ке држав
них инсти ту ци ја, Све тла на Мило ва но
вић на почет ку свог обра ћа ња рекла је :

– Спо мен гро бље је све док смр ти и 
стра да ња, али је и све док живо та. Шта 
год да се деси живот се наста вља сво
јим током. Међу тим, оста је и мора да се 
пошту је сећа ње. Град Срем ска Митро
ви ца негу је кул ту ру сећа ња. Сећа ње не 
мора бити само туга, већ и радост због 

оно га што смо има ли и кога смо има ли. 
Имао је Срем тих годи на нај леп ше, нај
сна жни је, нај мла ђе, нај плод ни је што се 
може роди ти. Има и данас. Деси ло се 
Сре му те крва ве 1942. годи не оно нај го
ре што се може деси ти. Зло чи нац који је 
себи дао за пра во да у име погре шне  
иде о ло ги је оду зи ма живо те. Акци ја Вик
то ра Томи ћа одне ла је живо те, мла дост, 
полет тог лета, али и за сва дру га лета 
људи ма чије кости и даље леже овде 
где ми кора ча мо. А зашто? Без у мље је 
над вла да ло здрав разум и иза зва ло 
стра да ње неви них. Голо рук народ је 
овде стра дао. Поку пљен са срем ске 
земље и одве ден у непо зна то. И са те 
плод не земље бачен у мочвар ну јаму и 
поси пан кре чом. Зло чин ци су им уби ја
ли досто јан ство, сећа ње и на кра ју оду
зи ма ли живот. Били су то дани када је 
кукољ цве тао крва вом бојом. Не поно
ви ло се. Тешке су сли ке екс ху ма ци је из 
1945. годи не када испла ка не очи тра же 
сво је нај ми ли је. Још је тежа сли ка са 
првог пара сто са када уцве ље не мај ке 
са житом и босиљ ком чека ју да ока де 
децу. Нај го ре сли ке – то је оно што рат 
доне се, рекла је гра до на чел ни ца Срем
ске Митро ви це поми њу ћи и неви но 
стра да ње сли кар ског гени ја Саве Шума
но ви ћа. 

– Спо мен гро бље мора да буде под
сет ник на там ни час који се десио у 
Срем ској Митро ви ци и Сре му, рекла је 
Све тла на Мило ва но вић пози ва ју ћи 
сугра ђа не да сла ве ћи живот не забо ра
ве да у сва кој при ли ци ода ју почаст 
жртва ма  на овом месту.

На хум ка ма стра да лих при ре ђе но је 
драм ско изво ђе ње кома да „Непо кор ном 
Сре му“ ауто ра Уро ша Туту ли ћа из Бео
гра да коју је режи рао позна ти реди тељ 
Миро слав Бен ка из Ста ре Пазо ве. Гану
та виђе ним, при сут на публи ка је дуго
трај ним апла у зом поздра ви ла потре сну 
при чу о стра да њу срем ских сеља ка, 
лека ра, суди ја, све ште ни ка, Саве Шума
но ви ћа, народ ног херо ја Јан ка Чме ли ка 
и мно гих дру гих.

Д. Мостар лић

СПО МЕН ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ
ЛЕГЕТ СКЕ БИТ КЕ

Одр жан пара стос
за стра да ле

У сусрет обе ле жа ва њу годи шњи це 
Легет ске бит ке која је одр жа на шестог 
сеп тем бра 1914. годи не, одр жан је пара
стос и помен стра да лим бор ци ма, који су 
тада поло жи ли сво је живо те. Број не деле
га ци је поло жи ле су вен це и цве ће на спо
мен обе леж је у субо ту, тре ћег сеп тем бра.

– Овај дан све до чи о јед ном делу срп
ске исто ри је где је вели ки број срп ских 
вој ни ка изгу био живот бра не ћи сло бо ду. 
Ова мани фе ста ци ја, тако ђе, гово ри и о 
тра ди ци ји, јер, народ који нема тра ди ци ју, 
поста вља се пита ње да ли уоп ште и 
посто ји. Дола ском на Легет пока зу је мо ко 
смо, шта смо, ко су нам дедо ви, ко је 
жртва, а ко зло чи нац. Похва лио бих орга
ни за то ре, Цен тар за кул ту ру „Сир ми ју
март“ који је мислио на све дета ље. 
Захва лио бих се и свим посе ти о ци ма 
спо мен обе леж ја, изја вио је заме ник 
начел ни ка Град ске упра ве за кул ту ру и 
спорт, Зоран Мишче вић.

На зах тев саве зни ка у Првом свет ском 
рату, након доби је не бит ке на Церу, срп
ска вој ска је кре ну ла у офан зи ву пре ко 
Саве и Дри не. У окви ру тих опе ра ци ја, 13. 
пук Тимоч ке диви зи је „Хај дук Вељ ко 
Петро вић“ је уз дело ве 15. пука фор си рао 
реку Саву шестог сеп тем бра, пре шав ши 
на поље Легет код Срем ске Митро ви це. 
Иако је на почет ку пости за ла успе хе, срп
ска вој ска била је број но над ја ча на од 
стра не АустроУга ра. До мра ка су срп ске 
сна ге оста ле без муни ци је, један део се 
пре дао, а пре ко шест хиља да вој ни ка је 
изгу би ло живот. На том месту су број ни 
вој ни ци Тимоч ке Кра ји не оста ви ли живо
те зарад сло бо де Сре ма ца.

– Као и сва ке годи не дола зи мо да оби
ђе мо ово место где су Тимо ча ни стра да ли 
1914. годи не. Тимоч ку и Него тин ску Кра ји
ну је на овом месту заде си ла вели ка тра
ге ди ја. Оба ве за нам је да стал но буде мо 
ту, да пре не се мо све и мла ђим гене ра ци
ја ма. Изу зет но смо захвал ни Гра ду Срем
ска Митро ви ца што сва ке годи не на 
досто јан ствен начин обе ле жа ва овај дан, 
рекао је Дра го љуб Ристић, пред сед ник 
Суб но ра Општи не Него тин. 

Обе ле жа ва њу су при су ство ва ли и 
потом ци стра да лих  бора ца.

– Дола зим из Вели ке Дре но ве, места из 
ког су наши дедо ви и пра де до ви, тач но 
њих 70, оста ви ли сво је живо те на овом 
месту шестог сеп тем бра 1914. годи не. 
Вели ки зна чај при да је мо дола ску на ово 
место, да бисмо ода ли почаст они ма који 
су поло жи ли сво је живо те, каже Вла ди
мир Сту пља нин.  А. Д.

Сце на из игро ка за „Непо ко ре ном Сре му“
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ОДР ЖАН ФЕСТИ ВАЛ БЕСЕД НИ ШТВА ОСУ ЂЕ НИХ ЛИЦА

Нека се чује и дру га стра на

Фести вал бесед ни штва 
осу ђе них лица, под насло вом 
„Audi a tur et alte ra pars – Нека 
се чује и дру га стра на” одр
жан је по шести пут у Казне
нопоправ ном заво ду у Срем
ској Митро ви ци. Упри ли чен је 
у Хоте лу „Срем“ у уто рак, 
дру гог авгу ста. Орга ни за то ри 
су Мини стар ство прав де 
Репу бли ке Срби је Упра ва за 
извр ше ње кри вич них санк ци
ја, Казне нопоправ ни завод 
Срем ска Митро ви ца и Уста
но ва за него ва ње кул ту ре 
„Срем“.

Фести вал бесед ни штва за 
осу ђе на лица у Срем ској 
Митро ви ци пред ста вља репу
блич ко так ми че ње отво ре них 
и полу о тво ре них оде ље ња, 
свих затво ра у нашој земљи.

– За кате го ри ју аутор ских 
бесе да има мо два на ест при
ја вље них лица. Дру га кате го
ри ја је интер пре та ци ја са 
деве то ро при ја вље них, што 
зна чи да има мо укуп но два
де сет и јед ног кан ди да та за 
так ми че ње из једа на ест уста
но ва. Прет ход но смо одр жа
ли ква ли фи ка ци о но вече због 
вели ког бро ја при ја вље них, 
тако да смо у фина ле уве ли 
десет изу зет но добрих бесед
ни ка. У дого во ру са орга ни за
то ри ма Фести ва ла бесед ни
штва „Сир ми јум све тлост 
речи”, наши побед ни ци из ове 
две кате го ри је уче ство ва ће 
реви јал но на том фести ва лу 
у гра ду. Ово је само један вид 
ресо ци ја ли за ци је осу ђе них 
лица који се кори сти у свим 
нашим затвор ским уста но ва
ма уз помоћ Упра ве за извр

ше ње кри вич них санк ци ја и 
Мини стар ства прав де, изја
вио је Небој ша Дра га но вић 
заме ник управ ни ка Казне но
поправ ног заво да Срем ска 
Митро ви ца.

У кате го ри ји аутор ске бесе
де, побе ду је однео Дејан 
Илић, осу ђе но лице, на издр
жа ва њу казне у митро вач ком 
затво ру, а у кате го ри ји интер
пре та ци је, побе ди ла је 
Андри ја на Томо вић из Казне
нопоправ ног заво да за жене 
у Пожа рев цу.

– Уче ство вао сам пре три 
годи не први пут на овом 
фести ва лу и имао сам тре му. 
Тада сам упо знао девој ку која 
је дошла да бесе ди из Пожа
рев ца, а оста ли смо и после у 
кон так ту. Наред них годи ну и 
по дана смо јед но дру гом 
били све, што је заи ста за 
књи гу. Раз го ва ра ли смо теле
фо ном ско ро сва ког дана и 
пре неких пола годи не она је 
иза шла из затво ра и желим 

јој све нај бо ље. Знао сам да 
више не могу бити део њеног 
живо та, тако да сам оду стао, 
џен тлмен ски. Онда сам напи
сао ову бесе ду, не само због 
ње, него због свих девој ка 
које сам упо знао у живо ту. 
Љубав кре ће из срца, не тре
ба неко да нам каже да ли је 
нешто добро или лоше, то 
осе ћа те у срцу, рекао је Дејан 
Илић, чија бесе да носи назив 
„Сада знам шта је то љубав“. 

Андри ја на Томо вић је Бео
гра ђан ка, а тре нут но је на 
издр жа ва њу казне у полу о
тво ре ном оде ље њу у жен
ском затво ру. Гово ри ла је 
бесе ду „О про по ве да о ни ца ма 
врли не” из књи ге „Тако је 
гово рио Зара ту стра” Фри дри
ха Ничеа.

– Поку ша ла сам да при ка
жем жене у неком бољем 
све тлу. Вели ка ми је част што 
уче ству јем на овом фести ва
лу. Рани је сам се так ми чи ла у 
сли кар ству и осво ји ла дру го 

место, а мно ге осу ђе ни це су 
ме подр жа ле у све му ово ме. 
Бесе да гово ри о спа ва њу, 
тач ни је, то је нешто са чиме 
се ми суо ча ва мо у затво ру и 
са пита њи ма: Да ли сам 
добар или нисам, гри жа саве
сти... На овај начин могу да 
пре не сем све ути ске жена 
које се тамо нала зе и које нас 
бодре, а нема ју, нажа лост, 
сви тален те за бесед ни штво, 
изја ви ла је Андри ја на Томо
вић.

Одлу ку о побед ни ци ма 
доне ло је Бесед нич ко суд ско 
веће, које су чини ли Зори ца 
Мишче вић, као пред сед ник 
Одбо ра Фести ва ла Бесед ни
штва „Сир ми јум све тлост 
речи”, про то је реј ста вро фор 
Мило рад Голи јан, Сања Ста
не тић, реа ли за тор трет ма на 
КПЗ Срем ска Митро ви ца, 
Бра ни слав М. Пав ков, пра во
слав ни кати хе та КПЗ Срем
ска Митро ви ца. 

А. Дра жић

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Дејан Илић Андри ја на Томо вић

Награ ђе ни уче сни ци 

Небој ша Дра га но вић
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КИШЕ НЕКИМ КУЛ ТУ РА МА ДОБРО ДО ШЛЕ, НЕКИ МА ПРЕ ТЕ БОЛЕ СТИ

Киша добра за воћаре
Дуг сушни пери од и висо

ке тем пе ра ту ре су оста ви
ла вели ку ште ту на усе ви ма. 
Рани је засе ја на соја као и она 
из гру пе рани јег зре ња је пре
тр пе ла топлот ни удар тако 
да је при нос са тих пар це ла 
ума њен, мини ма лан и неис
пла тив. Сор та ма које касни је 
при сти жу, одно сно спа да ју у 
касни ју гру пу зре ња и које још 
има ју зеле не листо ве, кише 
које сада пада ју могу помо
ћи, јер ће боље апсор бо ва ти 
вла гу.

После пше ни це нај ра спро
стра ње ни ја ратар ска кул ту ра 
је куку руз који је у ката стро
фал ном ста њу, јер киша која је 
у јуну била потреб на за оплод
њу није пала.

 – Има мо биља ка где нема 
нијед ног зрна, а ова киша 
може само још да погор ша 
ситу а ци ју и сма њи ква ли тет 
зрна због поја ве пле сни. Кре
ну ло је и ски да ње сун цо кре та, 
доста је још оста ло да се убе
ре, а обил не и зака сне ле кише 
могу иза зва ти само ште ту на 
сун цо кре ту. Наи ме, посто ји 
опа сност од поја ве гљи ви
ца што ће ума њи ти ква ли тет 
зрна, каже за наше нови не 
Федор Пушић, члан Каби не та 
пред сед ни ка Општи не заду
жен за пољо при вре ду.

Када је реч о воћар ству 
и вино гра дар ству, по чему 
је ири шка општи на и позна
та, бре сква  некад оми ље но 
воће на њива ма Ири жа на је 

у завр шној фази бра ња и ове 
годи не је доброг ква ли те та. 
Шљи ва је доброг рода и ква
ли те та, али ове обил не кише 
оте жа ва ју бер бу.

Тре нут но је киша добра за 
оне заса де који нема ју залив
ни систем и сада биљ ке упи
ја ју вла гу и обна вља ју веге
та тив ни систем, а киша ће 
ути ца ти и на укруп ња ва ње 
воћ ки које касни је дозре ва ју. 

Сва ка ко, у воћ ња ци ма је 
ово кишо ви то и спар но вре ме 
иде ал но за раз вој гљи ви ца, 
бак те ри ја и може се поја ви ти 
тру леж. 

– Вино гра ди, понос Ири жа
на су у добром ста њу. Бит но 
ће на даљи раз вој ути ца ти 
при ме њи ва не хемиј ско тех
но ло шке мере током годи

не. Они који су при ме њи ва ли 
редов ну и ква ли тет ну хемиј ску 
зашти ту могу мир но да чека
ју бер бу гро жђа које је у фази 
зре ња, исти че Федор Пушић.

Са дру ге стра не киша која 

је ових дана обил но пада ла 
је добро до шла зато што ће 
сигур но побољ ша ти и пове ћа
ти вла жност у земљи шту која 
је потреб на за јесе њу сетву.

С. Џаку ла

Федор Пушић

ДОМ ЗДРА ВЉА У ИНЂИ ЈИ

Дра ган Ђор ђе вић нови в. д. дирек то ра
Инђиј ски Дом здра вља 

„Мило рад Мика Павло вић“ 
добио је новог врши о ца 
дужно сти дирек то ра, док то ра 
Дра га на Ђор ђе ви ћа, спе ци ја
ли сту гине ко ло ги ју. Ђор ђе вић 
је на ту функ ци ју сту пио 1. 
сеп тем бра. У првом обра ћа
њу меди ји ма, нови в. д. дирек
то ра Дома здра вља иста као је 
да ће се потру ди ти да се уна
пре ди рад и ква ли тет услу га у 
здрав стве ној уста но ви.

– У наред ном пери о ду са 
начел ни ци ма слу жби сагле
да ћу и одре ди ће мо при о ри
те те и на осно ву тога пред
у зе ти прве кора ке ка нашем 
циљу, а то је ква ли тет ни ји 
рад Дома здра вља, рекао је 
Дра ган Ђор ђе вић, в. д. дирек
тор Дома здра вља „Мило рад 
Мика Павло вић“ и додао да је 

пред њима вели ки посао.
На састан ку Систе ма 48 

одр жа ном у петак, 2. сеп тем
бра у згра ди Општи не Инђи
ја новом дирек то ру, успе шан 
рад поже лео је пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак. Он је иста као да није био 

задо во љан функ ци о ни са њем 
те здрав стве не уста но ве у 
послед ње две годи не, те да 
од новог дирек то ра оче ку је да 
ситу а ци ја буде мно го боља.

– Оче ку јем да ситу а ци ја 
буде мно го боља и да Дом 
здра вља ради орга ни зо ва ни

је како би, пре све га, гра ђа
ни били задо вољ ни, а однос 
пре ма њима на бољем нивоу. 
Већ од данас, у том погле
ду, оче ку јем вели ке про ме не 
и озбиљ не кора ке од новог 
дирек то ра, иста као је Вла ди
мир Гак, пред сед ник општи не 
Инђи ја.

Гак је под се тио на чиње ни
цу да је од 2016. годи не Дом 
здра вља уз помоћ локал
не само у пра ве пла тио више 
од три мили о на евра на име 
дуго ва ња фар ма це ут ским 
кућа ма. Данас је та уста но
ва на „пози тив ној нули“, каже 
Гак, и дода је за крај да ће 
локал на само у пра ва издва
ја ти и убу ду ће зна чај на сред
ства како би се уна пре дио рад 
ове уста но ве.

М. Ђ.

Др Дра ган Ђор ђе вић 
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МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Издво је но додат них 25 мили о на дина ра
У рум ској општи ни вла да изу зет но 

вели ко инте ре со ва ње за сред ства која се 
доби ја ју за више мера енер гет ске ефи ка
сно сти поро дич них кућа и ста но ва.

То инте ре со ва ње је знат но веће но што 
се оче ки ва ло па је доне та изме на и допу
на Пра вил ни ка о суфи нан си ра њу мера 
енер гет ске сана ци је поро дич них кућа и 
ста но ва. 

За ову годи ну локал на само у пра ва је 
прво бит но издво ји ла 15 мили о на дина ра, 
а исто толи ко и Мини стар ство рудар ства 
и енер ге ти ке.

– Има ли смо вели ки број заин те ре со ва
них гра ђа на који су се при ја ви ли на јав ни 
позив, како за заме ну ПВЦ сто ла ри је, 
тако и за котло ве, солар не пане ле, фаса
де...било је пре ко 450 при ја ва. Нажа лост, 
нису сви при ја вље ни, чија је доку мен та
ци ја била исправ на, могли да уђу у крај
ње кори сни ке чији ће про грам бити реа

ли зо ван због недо стат ка сред ста ва, исти
че Алек сан дра Ћирић, пред сед ни ца 
Општи не.

Зато је локал на само у пра ва, у дого во ру 
са над ле жним Мини стар ством, одлу чи ла 
да се издво ји додат них 25 мили о на дина
ра за ове наме не како би се могли финан
си ра ти свих 450 заин те ре со ва них гра ђа
на, нарав но који испу ња ва ју све усло ве. 

– Дакле, укуп но ће рум ска општи на за 
ове наме не опре де ли ти 40 мили о на дина
ра, као и додат них 15 мили о на које смо 
доби ли од Мини стар ства. Сло бод но могу 
да кажем да смо ми можда једи на локал
на само у пра ва која је издво ји ла толи ка 
сред ства, али нама је циљ да сви гра ђа ни 
који су испо што ва ли кон курс не усло ве и 
доби ју новац за реа ли за ци ју сво јих про је
ка та енер гет ске ефи ка сно сти, ука за ла је 
пред сед ни ца Ћирић.

С. Џаку ла
Алек сан дра Ћирић

БЕС ПЛАТ НИ УЏБЕ НИ ЦИ

Уџбе ни ци за око 3.600 осно ва ца
Тре ћу годи ну за редом рум

ска општи на обез бе ђу је бес
плат не уџбе ни ке за све уче ни
ке основ них шко ла, а ове годи
не се ради о око 3.600 ком пле
та за шта је пла ће но 32 мили
о на дина ра. Уџбе ни ци су 
наба вље ни и дистри бу и ра ни 
по шко ла ма, а пред сед ни ца 
Општи не Алек сан дра Ћирић 
је посе ти ла град ску ОШ 
„Душан Јер ко вић“ у коју су 
уџбе ни ци сти гли 30. авгу ста и 
где се одмах и при сту пи ло 
сор ти ра њу ком пле та за њихо
ве уче ни ке.

Том при ли ком је иста кла да 
се локал на само у пра ва тру ди 
да помог не свим сугра ђа ни ма, 
пре све га деци, јер тако ула
же мо у нашу будућ ност. 

– Како ми њих буде мо вас
пи та ва ли и одно си ли се пре ма 
њима, ако им омо гу ћа ва мо 
здрав начин живо та, онда 
може мо да оче ку је мо да ће 
наша земља има ти здра ви ју и 
пер спек тив ни ју будућ ност, 
рекла је пред сед ни ца Ћирић. 

Про шле годи не су уче ни ци 
има ли кори шће не уџбе ни ке из 
прет ход не годи не, али су 
купље ни сви нови рад ни 
листо ви и рад не све ске, а ове 
годи не сви доби ја ју ком плет но 
нове уџбе ни ке. 

– Нада мо се да смо овом 
мером олак ша ли роди те љи ма 
пола зак ђака у шко лу, јер су 
уџбе ни ци при лич но ску пи. 
Тре ба издво ји ти вели ка нов ча
на сред ства да би се обез бе

ди ло све потреб но, рад не све
ске, уџбе ни ке, пого то во поро
ди ца ма које има ју више ђака. 
Кроз ову меру насто ји мо

да олак ша мо поро ди ца ма 
да сво ју децу шко лу ју, а на 
инди рек тан начин под сти че мо 
мла де брач не паро ве да има ју 
децу  про сто ми смо ту да 
помог не мо коли ко може мо, 
ука за ла је Алек сан дра Ћирић.

Током школ ског рас пу ста се 
ради ло у свим шко ла ма на 
побољ ша њу усло ва за рад и 
уче ње, али је и наја вље но да 
нај о бим ни ји радо ви тек пред
сто је, за шта је реба лан сом 
буџе та опре де ље но 40 мили о

на дина ра. Кон крет но, у 
„Душа но вој“ шко ли је вели ки 
про блем био што кров про ки
шња ва, за шта су обез бе ђе на 
сред ства као и за осве тље ње 
у учи о ни ца ма. 

– Сада видим и да је 
фискул тур на сала у вео ма 
лошем ста њу, пар кет као и 
спра ве, тако да ћемо обез бе
ди ти и сред ства да ђаци у овој 
нај број ни јој шко ли доби ју 
репре зен та тив ну салу за 
физич ко, рекла је пред сед ни
ца Ћирић.

Дирек тор ка шко ле Ната ша 
Ста нић је иста кла да је око 
800 уче ни ка доби ло нове 

уџбе ни ке и да су сви сти гли, 
сада их само ваља кла си фи
ко ва ти по раз ре ди ма и поде
ли ти их свим уче ни ци ма.

Она је ука за ла и да се доста 
тога у шко ли не би могло ура
ди ти без подр шке локал не 
само у пра ве.

 – Наша шко ла је у врху по 
спорт ским резул та ти ма у Сре
му, али је сала за физич ко 
мала за толи ки број ђака. Кре
ну ће мо прво у побољ ша ње 
усло ва у сали, а можда када 
буде могућ но сти, и про ши ри
мо ову салу, рекла је дирек
тор ка Ната ша Ста нић.

С. Џаку ла

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

Ната ша Ста нић и Алек сан дра Ћирић
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На сед ни ци Општин ског већа Рума, 
која је одр жа на 29. авгу ста, доне то је 
реше ње о пре но су сред ста ва у теку ћу 
буџет ску резер ву у изно су нешто већем 
од 19 мили о на дина ра. 

У тој суми се нала зи и 13,2 мили о на 
дина ра која су опре де ље на за набав ку 
чисти ли це за чишће ње град ских асфалт
них и бетон ских повр ши на за ЈП „Кому
на лац“ које те повр ши не и одр жа ва.

Пред сед ни ца општи не Алек сан дра 
Ћирић каже да је локал на само у пра ва 
почет ком годи не наја ви ла модер ни за ци ју 
овог Јав ног пред у зе ћа и набав ку 

нове меха ни за ци је која им је нео п ход
на за ефи ка сни ји и бољи рад. 

– Неко ли ко тача ка на овој сед ни ци се 
одно си ло на пре нос сред ста ва „Кому на

ла цу“ за купо ви ну меха ни за ци је као што 
је аброл ками он, ауто сме ћар и цистер
на за пра ње ули ца. У Руми ће се поно во 
пра ти ули це она ко како се ради и у дру
гим општи на ма и гра до ви ма, на при мер 
у Бео гра ду или Новом Саду, у касним 
вечер њим и раним јутар њим сати ма, 
каже Алек сан дра Ћирић.

Она је под се ти ла да је циљ чиста и уре
ђе на Рума, а доне то је и низ мера како 
би се што пре спро ве ле јав не набав ке за 
набав ку те нео п ход не меха ни за ци је. 

– Када наба ви мо ту меха ни за ци ју, све 
ће то бити и медиј ски про пра ће но како би 
гра ђа ни виде ли зашто смо толи ко нов ца 
опре де ли ли за бољи рад „Кому нал ца“, 
каже Алек сан дра Ћирић.

С. Џаку ла

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Сред ства за
ЈП „Кому на лац“

Сед ни ца Општин ског већа Рума

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ

Ком плет на рекон струк ци ја згра де
У Зави чај ном музе ју Рума су 

у току обим ни радо ви на рекон
струк ци ји згра де која је била у 
при лич но лошем ста њу, што и 
не чуди, ако се ове годи не обе
ле жа ва 250 годи на од њене 
изград ње. Ради се о ком плет
ној рекон струк ци ји објек та, сем 
кро ва који је ком плет но мењан 
пре неко ли ко годи на и још је у 
при лич но добром ста њу.

Завр ше на је прва фаза, 
одно сно про блем капи лар не 
вла ге који посто ји неко ли ко 
деце ни ја конач но је решен. За 
реа ли за ци ју овог дела радоа 
локал на само у пра ва је издво
ји ла 12 мили о на дина ра. 

– Сад , по речи ма струч ња
ка, мора мо да саче ка мо до 
годи ну и по дана да се вла га 
ису ши из зидо ва да би могли 
да ради мо фаса ду и уну тра
шње радо ве. Сва ка ко то нас не 
спре ча ва да ради мо даље оно 
што смо пла ни ра ли у нашем 

Зави чај ном музе ју. Сле ди 
заме на сто ла ри је, рас пи са на 
је јав на набав ка и оче ку је мо да 
ће се уско ро и то реа ли зо ва ти, 
каже Алек сан дра Ћирић, пред
сед ни ца Општи не. 

Сви радо ви се изво де са 
дозво ла ма Заво да за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Срем ска 
Митро ви ца. Пла ни ра ни су и 
радо ви на елек тро ин ста ла
ци ја ма, мења се ком плет на 
елек тро ин ста ла ци ја у чита вом 
објек ту. У при зе мљу је пла ни
ра на и заме на подо ва, као и 
хобло ва ње пар ке та на спра ту. 
Када радо ви то буду дозво
ли ли кре ће се у поста вља ње 
дела стал не постав ке на спра
ту, а потом када се буде могло 
ради ти и у при зе мљу, Рума 
и Зави чај ни музеј ће има ти 
јед ну репре зен та тив ну стал
ну постав ку, али и ком плет но 
обно вље ну музеј ску згра ду.

С. Џ.
Радо ви на Зави чај ном музе ју Рума

Крај Кул тур ног лета
Послед њи вели ки кон церт у 

окви ру ово го ди шњег рум ског 
Кул тур ног лета био је онај Звон ка 
Бог да на на Град ском тргу, али је 
до кра ја авгу ста било још неко ли
ко мањих про гра ма.

Међу њима, баш послед њег 
авгу стов ског дана, а самим тим и 
послед њи про грам за ову годи ну, 
био је наступ „КЦ бен да“ са пет 
изу зет них дама које су одлич но 
отпе ва ле низ нај по пу лар ни јих 
насло ва свет ске рок музи ке, уз 
нешто мало и дома ћих рок песа
ма. Кон церт у којем су Румља ни 
ужи ва ли, а заба вља ли их тако ђе, 
њихо ви сугра ђа ни  јер су сви 
уче сни ци кон цер та из Руме, одр
жан је на пла тоу испред Град ске 
куће. Овај про стор се пока зао као 
добар избор када је реч о мањем 
бро ју публи ке, а насту пом „КЦ 
бен да“ и пет тален то ва них пева
чи ца спу ште на је заве са на ово го
ди шње вео ма успе шно рум ско 
Кул тур но лето.
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СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Радо ви на уре ђе њу шко ле и врти ћа
Пре нешто више од три деце ни је, уз 

школ ску згра ду, а од учи тељ ског ста на 
напра вљен је и вртић у Сте ја нов ци ма, а 
згра де су пове за не ход ни ком.

Радо ви на шко ли и згра ди су први 
вели ки после неко ли ко деце ни ја, а њима 
ће се учи о ни це у шко ли и врти ћу ком

плет но рено ви ра ти, сем што је пре две 
годи не заме њен део спољ не сто ла ри је.

Шко лу су 2. сеп тем бра оби шле Алек
сан дра Ћирић, пред сед ни ца и Биља на 
Попо вић Јова но вић, заме ни ца пред сед
ни це Општи не. 

– Ура ди ли смо уну тра шње ком плет но 

гле то ва ње зидо ва, кре че ње, хобло ва ње 
пар ке та, спо ља смо ура ди ли фаса ду, 
заме ни ли смо пло чи це где је било 
потреб но, тако да је сада деци лепо и 
при јат но да бора ве и да уче. Ово је мала 
четво ро го ди шња шко ла, укуп но има 
четр де се так ђака. Кре ну ли смо од ове 
шко ле, али поред ње издво је но је још 40 
мили о на дина ра, тако да ће до кра ја 
годи не бити уло же но у сва ку шко лу, а  
сва ка шко ла је пре до чи ла тре нут но шта 
им је нај по треб ни је, каже Биља на Попо
вић Јова но вић која је наја ви ла наста вак 
радо ва у шко ла ма и за сле де ћу годи ну.

Нај ве ћи про блем сте ја но вач ке шко ле 
је била капи лар на вла га у зидо ви ма, која 
није укла ња на, већ су се зидо ви само 
кре чи ли, а сада је и тај про блем решен.

Поред поме ну тих радо ва, у ход ник који 
спа ја шко лу и вртић биће поста вље на 
гасна пећ тако да ће се реши ти и про
блем хлад но ће током зиме, као и део 
кро ва над њим који про ки шња ва.

С. Џаку ла
Сте ја но вач ка шко ла

МОСТ РАЗ МЕ НЕ СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Обе ле же но 79 годи на
од раз ме не заро бље ни ка

На месту у бли зи ни Сте ја но ва ца, на 
Сте ја но вач ком путу, где је дошло до раз
ме не заро бље них пар ти за на и родо љу
ба из Беше но ва и немач ких вој ни ка, на 
спо ме ник Мост раз ме не и спо мен пло чу 
Вука ши ну Биво ла ре ви ћу Вол фу сва ке 
годи не пред став ни ци локал не само у пра
ве и борач ких орга ни за ци ја поло же вен
це у знак сећа ња на овај дога ђај из сеп
тем бра 1943. годи не. 

Ове годи не су вен це у име локал не 
само у пра ве поло жи ли Сте ван Кова че
вић, пред сед ник СО Рума и Биља на 
Попо вић Јова но вић, заме ни ца пред сед
ни це Општи не, као и деле га ци је СУБ
НОРа Рума, те вој них удру же ња.

О самом чину раз ме не заро бље ни ка  
28 немач ких вој ни ка за 62 пар ти за на и 
родо љу ба гово рио је Томи слав Милић, 
пред сед ник СУБ НОРа Рума. 

Он је под се тио да су кра јем авгу ста 
1943. годи не, 28 вој ни ка немач ке инже
ње риј ске чете заро би ли бор ци Тре ће 
вој во ђан ске бри га де, те да је раз ме на 
тих вој ни ка за пар ти за не и родо љу бе 
дого во ре на од стра не Вука ши на Биво ла
ре ви ћа Вол фа и Ада ма Фелин ге ра, пред
сед ни ка оку па ци о не општи не у Руми.

Раз ме на је оба вље на 2. сеп тем бра 
1943.годи не у 10 часо ва упра во на месту 
где сада посто ји спо ме ник.

Пред сед ник СО Рума Сте ван Кова че
вић рекао је да је раз ме на на Сте ја но
вач кој ћупри ји један од исто риј ских дога
ђа ја који је обе ле жио хро но ло ги ју Дру гог 
свет ског рата на овим нашим срем ским 
про сто ри ма. 

– Зна ча јан је јер је то први слу чај раз
ме не изме ђу Народ но о сло бо ди лач ког 

покре та и фаши стич ких оку па ци о них 
сна га које су тиме при зна ле НОП као 
ору жа ну силу са којом се мора пре го ва
ра ти. Тако ђе, вели ки зна чај је и у томе 
јер је овом раз ме ном спа ше но неко ли ко 
десе ти на живо та. Овим фаши стич ки 
терор није завр шен, он је још две годи не 
тра јао на овим про сто ри ма, рекао је 
Кова че вић. 

Он је додао да је ипак пора жа ва ју ће 
то, да завр шет ком Дру гог свет ског рата, 
нису пора же не силе зла. То нам потвр ђу
ју и савре ме ни дога ђа ји, јер ове силе 

кори сте сва ку при ли ку да иско че на исто
риј ску позор ни цу и да кре и ра ју исто риј
ску сце ну у свом уби лач ком току. 

– Упра во зато тре ба да обе ле жа ва мо 
ова кве дога ђа је и ми, као локал на само
у пра ва подр жа ва мо све орга ни за ци је и 
удру же ња која негу ју тра ди ци је осло бо
ди лач ких рато ва и сећа ње на важне 
дога ђа је из наше слав не исто ри је  да се 
нека зла из исто ри је не би пона вља ла, 
мора мо на њих стал но да ука зу је мо, 
пору чио је Сте ван Кова че вић.

С. Џаку ла
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“

Про мо ци ја награ ђе ног рома на 
„Људ ски додир“

Побед ник књи жев ног кон
кур са „Ата на си је Стој ко вић“ 
за први нео бја вље ни роман, 
који орга ни зу је Град ска 
библи о те ка „Ата на си је Стој
ко вић“ у Руми за 2021. годи
ну, је аутор Саша Гаври ло вић 
са рома ном „Људ ски додир“. 
Овај роман је про мо ви сан 17. 
авгу ста у Кул тур ном цен тру. 
Дамир Васи ље вић Тоскић, 
дирек тор Град ске библи о те ке 
је изра зио задо вољ ство што 
је одр жан кон ти ну и тет овог 
кон кур са, као и изда вач ке 
делат но сти библи о те ке. 

– Због вели ких оба ве за које 
има мо око селид бе у нови 
про стор, ми смо мало одло
жи ли про мо ци ју рома на, а 
наја вљу јем да је рас пи сан и 
нови кон курс. Нада мо се да 
ћемо, као и про шле годи не, 
има ти велик број ква ли тет

них руко пи са, те је струч ни 
жири био на „слат ким мука
ма“ да одре ди који је руко пис 
нај бо љи. Морам да кажем 
да руко пи си за нови кон курс 
већ при сти жу, рекао је Дамир 
Васи ље вић Тоскић.

Аутор рома на „Људ ски 
додир“ је про то је реј ста вро
фор Саша Гаври ло вић, из 
Сме де ре ва. 

– Ово је мој први роман 
и дра го ми је што се допао 
људи ма и веру јем да ће у 
неком наред ном пери о ду то 
бити зани мљи во шти во за 
људе, пре све га због акту
ел но сти теме. Роман ука зу је 
на могу ћи пут којим може мо 
, а надам се, неће мо поћи. 
Међу тим, због свих пока за
те ља који нас окру жу ју, ово је 
јед на визи ја будућ но сти која 
нас можда чека. Сма трам да 

је лич ни однос једи но што 
нас може сачу ва ти од деху
ма ни за ци је која са свих стра
на, и из свих пора дру штва, 
кул ту ре, или некул ту ре, пре
ти да уру ши оно нај о снов ни
је, нај е ле мен тар ни је, нај људ
ски је што смо оду век има ли 
 а то је људ ски додир, исти че 

Саша Гаври ло вић.
Он је додао да до сада има 

напи са не две књи ге при по ве
да ка, али да је ово његов први 
поман и да ова награ да сва ка
ко допри но си само по у зда њу 
да то што ради може да поде
ли са дру ги ма.

С. Џаку ла

Про мо ци ја рома на у Кул тур ном цен тру

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ

Приказано пет
архе о ло шких фил мо ва

Зави чај ни музеј Рума је 
орга ни зо вао две вече ри архе
о ло шких фил мо ва чија је 
про јек ци ја одр жа на 29. и 30. 
авгу ста у био скоп ској сали 
Кул тур ног цен тра, а рум ска 
публи ка је има ла при ли ку да 
погле да пет фил мо ва.

Пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић је иста кла 
да су и ове вече ри биле орга
ни зо ва не у окви ру Кул тур ног 
лета, а да про јек ци је архе о
ло шких фил мо ва поста ју тра
ди ци ја, буду ћи да су ове годи
не орга ни зо ва не по четвр ти 
пут.

Урош Нико лић, кустос архе
о лог је иста као да се сва ке 
годи не про јек ци је орга ни зу ју 
у сарад њи са Народ ним музе
јом и да су фил мо ви селек ти
ра ни 

са међу на род не смо тре 
која се сва ке годи не одр жа ва 
у апри лу у Народ ном музе ју. 

– Прве вече ри су била 
три фил ма: један из Хрват
ске и два из Руси је.Хрват ски 
филм се бави вуче дол ском 
кул ту ром, ене о лит ском кул
ту ром, а нај ре пре зен та тив
ни ји налаз из те кул ту ре је од 
рани је позна та „вуче дол ска 

голу би ца“, мада нова истра
жи ва ња гово ре да је то у 
ства ри, јаре би ца. Филм гово
ри о зна ча ју тог вуче дол ског 
нала зи шта који се нала зи у 
бли зи ни Вуко ва ра. Дру га два 
фил ма се баве архе о ло ги јом 
у север ном делу Руси је, бави 
се сло вен ским насе љем из 
13. и 14. века, док у дру гом 
фил му види мо како изгле да

ју ти више слој ни лока ли те ти, 
као и интер ак ци ја са мла ђом 
публи ком и волон те ри ма који 
дола зе на сам лока ли тет, 
каже Урош Нико лић.

Дру ге вече ри су при ка за на 
два вео ма зани мљи ва дома
ћа фил ма  о ново от кри ве ном 
рим ском лока ли те ту, одно сно 
лого ру на Тари код Крем на, 
док је дру ги о нашем, веро

ват но нај по зна ти јем архе о ло
гу Дра го сла ву Сре јо ви ћу. 

– Филм носи назив 
„Феликс“, што зна чи срећ ни, 
пошто често каже мо да је 
Дра го слав изу зет но сре ћан 
због сво јих нала за, као што су 
Лепен ски вир, Феликс Рому
ли ја на и мно ги дру ги, исти че 
Урош Нико лић.

С. Џаку ла

Вече архе о ло шких фил мо ва
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

У СТА РОЈ ПАЗО ВИ ОДР ЖАН ПЕТИ „ГАСТРО СРЕМ“

Тра ди ци о нал но и модер но
Дво днев на пре сти жна ста ро па зо вач ка мани фе ста ци ја доне ла је уз оби ље гастро

ном ских дога ђа ја, нај по зна ти је модер не там бу ра шке саста ве Вој во ди не и неко ли ко 
изло жби и поет ских сусре та

У петак и субо ту, 2. и 3. сеп тем бра у 
Ста рој Пазо ви је одр жан пети „Гастро 
Срем“, гастро ном ско  тури стич ки пра
зник у Ста рој Пазо ви. мани фе ста ци ја 
која про мо ви ше тра ди ци о на лан али и 
моде ран Срем. Про грам је почео у рит му 
нај леп шег вал це ра на све ту, Дунав ских 
тала са уз зву ке срем ске там бу ри це Там
бу ра шког орке стра мр Љубин ка Лази ћа. 
Упр кос неу мор ној киши на тргу Др Зора
на Ђиђи ћа саста ло се око 70 нај бо љих 
изла га ча из реги о на који осим добре 
хра не и пића про мо ви шу дру же ње и тра
ди ци ју. Уз оба ве зну шун ку и сла ни ну, 
посе ти о ци су могли да про ба ју спе ци ја
ли те те од бун де ве, од мушму ле, од зове, 
вина, раки је и оста ле пре ра ђе ви не од 
воћа, као и кола че, првен стве но ста рин
ске штру дле, кола че на куку ру зо ви ни, 
који су се пра ви ли на лицу места исто 
као и „над лац ке“.

Мани фе ста ци ја је већ при до би ла 
накло ност и посе ти ла ца и струч не јав но
сти и тако поне ла и награ ду Нај бо ље из 
Вој во ди не и допри но си очу ва њу тра ди
ци је, раз во ју тури зма и спа ја њу при вред
ни ка, нагла сио је Ради вој Паро шки, 
заме ник Покра јин ског секре та ра за реги
о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу 
и локал ну само у пра ву.

– Нама је бит но да се кроз ова кве 
мани фе ста ци је омо гу ћи уку пан при вред
ни раз вој а нај ви ше раз вој тури зма, 
пошто кроз ово ми може мо заи ста да у 
Вој во ди ни па и шире, обез бе ди мо један 
добар раз вој, рекао је Паро шки.

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи
не Ста ра Пазо ва је рекао да је „Гастро 
Срем“ је иде ал но место где се сусре ћу 
тра ди ци о нал ни и моде ран Срем и зато 
се орга ни за то ри тру де да из годи не у 

годи ну оку пе што више уче сни ка и посе
ти ла ца. 

– Општи на Ста ра Пазо ва већ је пре по
зна тљи ва по овој мани фе ста ци ји која 
ове годи не обе ле жа ва свој мали јуби леј, 
на шта су сви поно сни. Поче ли смо сти
дљи во да у окви ру при вред ног сај ма 
орга ни зу је мо „Шун ка фест“, пошто је 
овде срце Сре ма, Дуна ва, Фру шка гора 
је ту бли зу, тако да сма тра мо да ова ква 
мани фе ста ци ја заи ста при па да нама 
овде, нагла сио је Ради но вић

Орга ни за тор „Гастро Сре ма“ је Општи
на Ста ра Пазо ва а покро ви тељ Покра
јин ски секре та ри јат за реги о нал ни раз
вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну 
само у пра ву.

У про гра му све ча ног отва ра ња насту
пи ли су и при ја те љи са Косо ва и Мето хи
је, чува ри срп ске тра ди ци је, чла но ви 

КУД „Копа о ник“ из брат ског Лепо са ви ћа. 
Дво днев на пре сти жна ста ро па зо вач ка 

мани фе ста ци ја доне ла је уз оби ље 
гастр о ном ских дога ђа ја, нај по зна ти је 
модер не там бу ра шке саста ве Вој во ди не 
и неко ли ко изло жби и поет ских сусре та, 
јер су обе вече ри у Народ ној библи о те ци 
„Доси теј Обра до вић“ орга ни зо ва не поет
ске вече ри. У петак је то било вече сти
хо ва Сте ва на Видо ви ћа Бри це из збир ке 
„Из шви га ра“ а у субо ту је бити пред ста
вље на збир ка доско чи ца Дра ги ше Божи
ћа под нази вом „Село се весе ли“. Ујед но 
су отво ре не темат ске изло жбе: „Срем ска 
гастро ном ска иди ла“ Тури стич ке орга ни
за ци је Ста ра Пазо ва и „Екс по на ти из 
кухи ња наших пре да ка“. Ста рин ске посу
де је саку пио Мили вој Кова че вић, који је 
за ову при ли ку позај мио и ста ри, руком 
писан кувар Нико ле Јан ко ви ћа, бан ка ра 
из Ста ре Пазо ве. Изло жбу је при пре ми
ла Ната ша Филип, која се поста ра ла и за 
темат ски избор зани мљи вих књи га из 
библи о теч ког фон да као и за „Слат ка 
сећа ња про шло сти“ фото гра фи је ста ре 
Ста ре Пазо ве из Зави чај не збир ке.

Дру ге вече ри су у кул тур но – умет нич
ком про гра му насту пи ла локал на кул тур
но – умет нич ка дру штва. Заштит на лица 
су и ове годи не били Мари ја Мар куш из 
Голу би на ца а глу мац Алек сан дар Дуј
мић.

На осно ву одлу ке струч ног жири ја 
прво место за нај сла ђи колач осво јио је 
„Слат ки зало гајׅ“ из Ста ре Пазо ве је 
побе ди ла у кон ку рен ци ји сла ног кола ча а 
нај леп ши штанд је има ло УГ „Рузма рин“ 
из Голу би на ца. 

За сва ког ко је кро чио на глав ни трг 
кроз цвет ну капи ју оки ће ну сун цо кре том, 
било је поне што да се види, про ба и ужи
ва баш. Баш она ко како то Срем ци зна ју.

Зден ка Кожик

Пред отва ра ње „Гастро Сре ма“
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НАГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ УЧЕ НИ ЦИ И НАСТАВ НИ ЦИ
ИЗ СВИХ ШКО ЛА СТА РО ПА ЗО ВАЧ КЕ ОПШТИ НЕ

Подр шка ђаци ма
и настав ни ци ма

Општи на Ста ра Пазо ва награ ди ла је 
вред ним роб ним и нов ча ним награ да ма 
нај бо ље уче ни ке и настав ни ке из свих 
шко ла у општи ни за постиг ну те успе хе у 
прет ход ној школ ској годи ни. Уз тра ди ци о
нал не Похвал ни це општи не Ста ра Пазо ва, 
покло не од локал не само у пра ве при ми ло 
је око 250 уче ни ка и више од 60 настав
ни ка на све ча ној мани фе ста ци ји у Позо ри
шној сали. 

У про те клој школ ској годи ни било је 16 
ђака гене ра ци је, 67 вуко ва ца, док је 165 
уче ни ка осво ји ло неко од прва три места 
на међу на род ним репу блич ким, међу о
кру жним и окру жним так ми че њи ма, што у 
поје ди нач ној што у екип ној кате го ри ји.

Општи на Ста ра Пазо ва награ ди ла је и 
16 ода бра них про свет них рад ни ка и вас пи
та ча и 63 мен то ра нај у спе шни јих уче ни ка. 
По пред ло гу Акти ва дирек то ра као нај бо
љи дирек тор награ ђе на је Зори ца Јови чић, 
дирек тор ка основ не шко ле „Бошко Пал ко

вље вић Пин ки“ из Ста ре Пазо ве.
При зна ња ђаци ма и настав ни ци ма уру

чио је пред сед ник општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић са сарад ни ци ма и 
том при ли ком иста као жељу и насто ја ње 
локал не само у пра ве да мла дим људи ма 
пру же подр шку и могућ ност напре до ва ња 
у сво јој сре ди ни.

– Сва ке годи не се тру ди мо да то буде за 
ту децу нешто зани мљи во и лепо , да виде 
да Општи на води рачу на и да смо ми срећ
ни и задо вољ ни што су упра во они ти који 
ће ову Општи ну у неким наред ним годи
на ма води ти и ради ти оно што ми данас 
ради мо, нагла сио је Ради но вић.

Општи на Ста ра Пазо ва је за наме не 
тра ди ци о нал ног награ ђи ва ња шко ла ра ца, 
десе тог по реду, издво ји ла око 2,5 мили о
на дина ра у виду модер них смарт сато ва 
и нару кви ца, нов ча них поклон честит ки, 
репре зен та тив них књи жних изда ња.

Д. Г.

Додела награда

УРЕ ЂЕ ЊЕ ПУТ НЕ ИНФРА СТРУК ТУ РЕ

Ћупри је вра ће не
у прво бит но ста ње

У Вој ки су у току радо ви на асфал ти
ра њу ћупри ја, које су оште ће не при ли
ком рекон струк ци је пута који спа ја 
Поду на вље са Крње шев ци ма. Нове 
ћупри је у Ули ци Цара Душа на у Вој ки  
пред ста вља ју финал не радо ве у овом 
селу у окви ру вели ког про јек та рекон
струк ци је пут ног прав ца Ста ри Банов
ци – Крње шев ци,  са додат ним прав ци
ма Ста ра Пазо ва – Вој ка и део ни це 
Пољ ског пута у Новој Пазо ви.  Вој ча ни 
су са нестр пље њем доче ка ли меха ни
за ци ју пред у зе ћа „Срем пут“, с којом је 
дого во ре но да ћупри је вра те у прво
бит но ста ње и да се асфал ти ра ју  у 

дужи ни од 5 мета ра као и при ла зни 
путе ви из окол них ули ца. Уз допла ту од 
20 евра по ква дра ту могу ће је додат но 
уре ди ти пар кинг про стор и  тро то ар,  за 
шта се мно ги одлу чу ју у жељи да им 
окућ ни ца буде лепо уре ђе на. На овај 
начин ком плет но ће бити завр ше на 
глав на ули ца која се про сти ре целом 
дужи ном Вој ке, што зна чи пре ко 500 
ћупри ја и то је поза ма шан посао  рекао 
је Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва. Нај ин тен зив
ни ји радо ве се тре нут но изво де на тра
си изме ђу ауто пу та и Пазо вач ких базе
на. З. К.

КРЧЕДИНСКА АДА

Проб ни лет бало ном
У окви ру при прем них рад њи на реа ли

за ци ји „Срп ска Капа до ки ја“ у сре ду, 31. 
авгу ста на Крче дин ској ади изве ден је 
први проб ни лет бало ном. Како наво де у 
Тури стич кој орга ни за ци ји општи не Инђи
ја, тести ра ни су сло бо дан и веза ни лет 
како би се на лицу места могле оце ни ти 
могућ но сти лета у одно су на опште мете
о ро ло шке усло ве лока ли те та и усло ве 
тла. Сре ди ном сеп тем бра зака за ни су 
састан ци у Анка ри и Капа до ки ји како би 
се тур ским парт не ри ма пре зен то ва ли зва
нич ни мете о ро ло шки изве шта ји, усло ви 
које про пи су је цивил но вазду хо плов ство 
Репу бли ке Срби је и инфор ма ци је при ку
пље не на тере ну, а потом дефи ни са ли 
даљи кора ци у реа ли за ци ји про јек та, 
кажу у инђиј ској Тури стич кој орга ни за ци ји. 

Милан Бого је вић, дирек тор ТОО Инђи ја 
иста као је рани је да би поди за ње око 20 
бало на изнад Крче дин ске аде могло да 
буде нај ве ћа тури стич ка атрак ци ја, не 
само у Инђи ји, већ у чита вом реги о ну у 
2023. годи ни. 

– У пла ну Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја за наред ну сезо ну је и 
набав ка аде кват ног ката ма ра на којим би 
се тури сти пре во зи ли од Крче ди на до 
Крче дин ске аде. На овај начин успе ли би 
у пот пу но сти да обли ку је мо један зани
мљив излет и доби је мо пот пу но нови 
тури стич ки про из вод кон ку рен тан и на 
међу на род ном тржи шту, иста као је Бого
је вић. М. Ђ.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

Деца деци у Вој ки
У жељи да се помог не поро ди ца ма сла

би јег мате ри јал ног ста ња, у Вој ки су орга
ни зо ва ли хума ни тар ну акци ју под нази
вом „Деца деци“. Саку пље не су и поде
ље не нове све ске, олов ке, боји це, лењи
ри, тор бе...  

– Про шло го ди шње иску ство је јако 
добро и мно ги желе да помог ну сво јим 
дру га ри ма. Акци ја је први пут орга ни зо ва
на про шле годи не на ини ци ја ти ву Месне 
зајед ни це, јер већи на су роди те љи и зна ју 
да је пола зак у шко лу вели ки изда так, 
рекла је Јеле на Инђић, пред сед ни ца 
Саве та МЗ Вој ка.  

Поред поје ди на ца сада су се при дру жи
ле и поје ди не фир ме и суде ћи по инте ре
со ва њу у сусрет акци ји,  има потен ци јал 
да поста не тра ди ци о нал на а у сарад њи 
са шко лом све ће бити поде ље но првих 
дана нове школ ске годи не. З. К.
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БАНО ШТОР СКИ ДАНИ ГРО ЖЂА

Гро жђе је дар бого ва
Посе ти о ци су има ли при ли ку да ужи ва ју у дефи леу уче сни ка и вели кој изло жби 

вина, насту пи ма локал них там бу ра шких саста ва и музич ком про гра му
Мани фе ста ци ја „Бано штор ски дани 

гро жђа“, којом се тра ди ци о нал но наја
вљу је поче так бер бе на север ним пади
на ма Фру шке горе, одр жа на је по 26. 
пут про те клог викен да, тре ћег и четвр
тог сеп тем бра. Орга ни за то ри су и ове 
годи не при пре ми ли богат и разно вр
стан изло жбе ни, кул тур ни и забав ни 
про грам, који има за циљ да пред ста ви 
пону ду локал них вина ри ја, удру же ња и 
тра ди ци о нал не сре мач ке спе ци ја ли те
те. Мани фе ста ци ју су орга ни зо ва ли 
Месна зајед ни ца Бано штор уз подр шку 
Цен тра за кул ту ру, спорт и тури зам 
општи не Бео чин.

– Мани фе ста ци ја је тра ди ци о нал на, 
а на њој про мо ви ше мо про из во де 
наших вина ра. Та вина и госто прим
ство тре ба да оку се посе ти о ци. У Бано
што ру је увек лепа атмос фе ра, у духу 
наше срем ске тра ди ци је, рекла је пред
сед ни ца Општи не Бео чин, Биља на 
Јан ко вић.

Мани фе ста ци ју је отво рио Сла во љуб 
Арсе ни је вић, под се кре тар Покра јин ског 
секре та ри ја та за при вре ду и тури зам.

– Сма трам да срем ска, одно сно фру
шко гор ска вина, пред ња че у вој во ђан
ској пону ди. Држа ва је јед ну од нај ве ћих 
инве сти ци ја усме ри ла упра во у вино

гра дар ство. Из Покра јин ског секре та ри
ја та за при вре ду и тури зам су опре де
ље на сред ства за опре ма ње вина ри ја, 
изја вио је Сла во љуб Арсе ни је вић.

Посе ти о ци су има ти при ли ку да ужи
ва ју у дефи леу уче сни ка и вели кој изло
жби вина, насту пи ма локал них там бу
ра шких саста ва и музич ком про гра му. 

– Зна чај ове мани фе ста ци је је сва ка
ко вели ки, буду ћи да се на јед ном месту 
могу сре сти сви бано штор ски вина ри. 
Они су већ довољ но позна ти, те не 
мора ју на неки спе ци ја лан начин да се 
пред ста вља ју. Посто ји сигур но тржи ште 
за нас, а вели ки број ресто ра на је бира

Биља на Јан ко вић Сла во љуб Арсе ни је вић Ива на Шијач ки Мајо ро ши

Дани гро жђа у Бано што ру Традиционални дефиле

ОПШТИНА БЕОЧИН
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ло баш наша вина, као вино куће. Кроз 
такав вид пре по ру ке, људи гово ре сво
јим позна ни ци ма да дођу у Бано штор и 
да купу ју вино баш овде, испри ча ла је 
Ива на Шијач ки Мајо ро ши из вина ри је 
„Шијач ки“.

Ита ли јан ски ризлинг, силу, розе и 
хам бург пред ста ви ла је вина ри ја поро
ди це Жабић из Чере ви ћа.

– Гро жђе је дар од бого ва! Мани фе
ста ци је су нам вео ма важне, јер људи 
овде могу да про ба ју наша вина, а 
после по свом избо ру и уку су да дођу 
код оних чије им вино нај ви ше при ја, 
сма тра Весна Жабић.

Након дефи леа мешта на са гро жђем, 
који сим бо ли ше бер бу, посе ти о ци ма је 
при ка зан дета љан начин пре ра де истог, 
али на тра ди ци о на лан начин. За нај
мла ђе посе ти о це у Бано што ру је био 
поста вљен луна парк, као и нај бо љи 
лици де ри са шаро ли ким штан до ви ма и 
посла сти ца ма. 

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Весна Жабић

МИТРО ВИ ЦА НА „ДАНИ МА ПОРО ДИ ЦЕ“ У ПЕР ЛЕ ЗУ

Пове ља за
четвр то место

Мани фе ста ци ја „Дани поро ди це“, која 
се по дру ги пут одр жа ла у Пер ле зу, оку пи
ла је више од 40 локал них само у пра ва, 
које су на штан до ви ма дуж шета ли шта 
поред Беге ја пред ста ви ле сво ја места и 
сво је мере про на та ли тет не поли ти ке.

Мани фе ста ци ју је отво ри ла Вери ца 
Лазић, савет ни ца пред сед ни ка Репу бли
ке Срби је Алек сан дра Вучи ћа за здрав
стве на и соци јал на пита ња.

Дела га ци ју Срем ске Митро ви це, на 
челу са заме ни ком гра до на чел ни це 
Петром Самар џи ћем, чини ли су дирек тор 
Тури стич ке орга ни за ци је Душан Дрча, 
начел ник Град ске упра ве за соци јал ну 
зашти ту и зашти ту живот не сре ди не Дра
жен Риђо шић, као и пред став ни це  Удру
же ња жена „Мар ти чан ке“, „Злат но руно 
Сир ми ју ма“ и град ске тури стич ке орга ни
за ци је.

Митро вач ки штанд био је вео ма посе
ћен, а како је рекао Петар Самар џић, 

број ним актив но сти ма локал на само у
пра ва сва ко днев но ради на уна пре ђе њу 
про је ка та про на та ли тет не поли ти ке и 
уна пре ђе њу здра вих поро дич них одно са 
и поро дич них вред но сти. Самар џић је 
издво јио акци ју доде ле ауто седи шта 
свим митро вач ким беба ма рође ним 
током 2022. годи не као јед ну од актив но
сти коју спро во ди локал на само у пра ва у 
овој обла сти.

Ова кви дога ђа ји су од вели ке важно
сти, због сусре та гра до ва и општи на, 
чиме се раз ме њу ју иску ства и про на ла зе 
нове иде је, а када је у пита њу про мо ци ја 
поро ди це и про мо ци ја рађа ња, кра ђа“ 
туђих иде ја је сви ма дозво ље на, закљу
чио је Самар џић.

Заме ни ку гра до на чел ни це уру че на је 
Пове ља за осво је но 4. место на кон кур су 
„Мој град, моја поро ди ца“, на којем је 
уче ство ва ло више од 30 гра до ва и 
општи на.

Митро ви ца на „Дани ма поро ди це“
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ОДР ЖАН 10. „БЕШКА ФЕСТ“ У БЕШКИ

Јуби леј у зна ку
гастро но ми је и музи ке

Мани фе ста ци ја „Бешка фест“ одр жа
на је 2. и 3. сеп тем бра по десе ти, јуби
лар ни пут на тере ну за мале спор то ве у 
цен тру Бешке. Као и сва ке годи не, у 
спе ци фич ној вој во ђан ско  бавар ској 
атмос фе ри посе ти о ци су могли да ужи
ва ју у бога тој гастро ном ској пону ди, кул
тур но  умет нич ком и забав но  музич
ком про гра му. 

Како су иста кли пред став ни ци Тури
стич ке орга ни за ци је општи не Инђи ја 
публи ци су се пред ста ви ле гру па из 
Бавар ске, Ива на Петерс, Тија на Дап че
вић са вели ким там бу ра шким орке стром 
„Роман са“ и „Прља ви инспек тор Бла жа и 
кљу но ви“. 

– Ако је мери ло ква ли те та кон ти ну и
тет, онда смо са „Бешка фестом“ пости
гли и јед но и дру го. Тури стич ка орга ни
за ци ја општи не Инђи ја на кон кур су „Нај
бо ље из Вој во ди не“ апли ци ра ће сле де

ће годи не да ова мани фе ста ци ја поне се 
ту озна ку, иста као је Милан Бого је вић, 
дирек тор ТОО Инђи ја и додао да само у 
Бешки посе ти о ци има ју при ли ку да ужи
ва ју у мани фе ста ци ји коју могу назва ти 
мини „Окто бар фестом“.

Мани фе ста ци ја „Бешка фест“ реа ли
зу је се у сарад њи са парт нер ском 
општи ном Кар лсхулд из Бавар ске у 
циљу пре зен то ва ња и афир ма ци је тра
ди ци је, оби ча ја, кул ту ре и гастро но ми је 
Вој во ди не и Бавар ске, као и њихо вог 
дуго го ди шњег про жи ма ња на овим про
сто ри ма.

– Наше парт нер ство тра је већ 12 годи
на, а „Бешка фест“ се одр жа ва деце ни ју 
уна зад. Вео ма смо срећ ни и поно сни на 
све зајед нич ке актив но сти које смо до 
сада реа ли зо ва ли и у доме ну спор та, 
кул ту ре и обра зо ва ња. Нада мо се да 
ћемо наше парт нер ство и при ја тељ ство 

наста ви ти у истом прав цу, иста као је 
Карл Хајнц Вен дел, ини ци ја тор парт нер
ства и пред став ник деле га ци је из Кар
лсхул да.

Орга ни за тор мани фе ста ци је је Општи
на Инђи ја уз вели ку помоћ Покра јин ског 
секре та ри ја та за реги о нал ни раз вој, 
међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну 
само у пра ву као и Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Инђи ја, Месне зајед ни це 
Бешка, Кул тур ног цен тра и Зави чај ног 
дру штва „Ста ра Бешка“.

– Веру јем да ћемо захва љу ју ћи доброј 
сарад њи и парт нер ству са бавар ском 
општи ном Кар лсхулд има ти при ли ке да 
сара ђу је мо и убу ду ће на неким дру гим, 
вели ким про јек ти ма, иста као је Нема ња 
Мило је вић, шеф Каби не та пред сед ни ка 
општи не Инђи ја и захва лио се Покра јин
ском секре та ри ја ту за реги о нал ни раз
вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну 

При јем за госте из Кар лсхул да

Пово дом десе те, јуби лар не мани фе
ста ци је „Бешка фест“ у Бешки у петак, 2. 
сеп тем бра у згра ди Општи не Инђи ја 
упри ли чен је при јем за деле га ци ју бавар
ске општи не Кар лсхулд која гаји при ја

тељ ство и парт нер ство са поме ну тим 
селом инђиј ске општи не већ 12 годи на. 
Госте из Немач ке поздра ви ли су пред
став ни ци општи не Инђи ја који су им 
поже ле ли добро до шли цу. 

– Све је поче ло захва љу ју ћи енту зи ја
зму неко ли ко људи и ми данас има мо 
јед ну од нај ор га ни зо ва ни јих и нај по се ће
ни јих мани фе ста ци ја која, на пра ви 
начин, при ка зу је како изгле да при ја тељ

При јем за госте из Кар лсхул да

Разо вр сна гастро ном ска пону да Богат музич ки про грам 
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само у пра ву на помо ћи у орга ни за ци ји 
ово го ди шње мани фе ста ци је.

– Секре та ри јат је ове годи не, по први 
пут, рас пи сао кон курс за помоћ у орга ни
за ци ји вели ких мани фе ста ци ја које има
ју како локал ни, тако и међу ре ги о нал ни 
зна чај. „Бешка фест“ сва ка ко јесте јед на 
од њих јер изла зи из окви ра локал них 
сре ди на. Зашти та локал не кул ту ре и 
башти не је, тако ђе, за нас вео ма бит на 
али и могућ ност при вред не сарад ње, 
иста као је Радо мир Паро шки, заме ник 
покра јин ског секре та ра за реги о нал ни 
раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и 
локал ну само у пра ву.

Нови ца Тему но вић, пред сед ник Месне 
зајед ни це Бешка иста као је да је ове 
годи не, током два дана мани фе ста ци је, 
забе ле жен већи број посе ти ла ца у одно
су на прет ход не годи не, те да су мора ли 
да обез бе де већи про стор.

– „Бешка фест“ је одав но иза шао из 
локал них окви ра те нам у госте дола зе 
посе ти о ци из Новог Сада, Бео гра да и 
општи на у окру же њу, на шта смо вео ма 
поно сни, иста као је пред сед ник Месне 
зајед ни це Бешка и за крај додао да је за 
окто бар или новем бар теку ће годи не 
пла ни ран одла зак деце из Бешке у 
Бавар ску.

М. Ђ.

ство изме ђу два наро да, иста као је 
Живан Жива но вић, заме ник пред сед
ни ка СО Инђи ја.

Пред став ни ци Кар лсхул да и ини ци ја
то ри парт нер ства захва ли ли су се на 
топлој добро до шли ци и под се ти ли да 
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја „Бешка 
фест“ пред ста вља јед ну у низу актив
но сти које се већ деце ни ју спро во де 
кроз парт нер ство Бешке и немач ког 
места Кар лсхулд.

– Вео ма смо срећ ни јер смо поно во 
са вама након две годи не пау зе због 
пан де ми је коро на виру са. 12 годи на 
парт нер ства изме ђу Кар лсхул да и 
Бешке и 10 годи на „Бешка феста“ су 
нешто на шта сви тре ба да буде мо 
поно сни. Дошли смо са два мини бу са, 
нема нас у вели ком бро ју, али довољ но 
да пред ста ви мо бавар ску гастро но ми ју, 
оби ча је и музи ку, рекао је Карл Хајнц 
Вен дер, ини ци ја тор парт нер ства из 
Кар лсхул да

М. Ђ.

КЛЕ НАК: ОДР ЖА НА ДРУ ГА ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА

Коњи поно во каса ју

У Клен ку је 3. сеп тем бра одр жа на дру
га по реду Фија ке ри ја да, у орга ни за ци ји 
Удру же ња љуби те ља коња „Војин Пузић 
Бра ца“ и подр шку рум ске општи не. Ово 
удру же ње је осно ва но пре чети ри годи
не, у жељи да се у село вра ти тра ди ци
ја држа ња коња, која је гото во замр ла у 
селу.

– Наба ви ли смо коње, запре ге, одла
зи ли на фија ке ри ја де, тру ди ли се да 
буде мо добри гости. Сада смо се осме
ли ли да и ми сами буде мо дома ћи ни. 
Про шле годи не смо први пут у Клен ку 
орга ни зо ва ли фија ке ри ја ду, мало нас је 
тада и коро на оме ла. Међу тим, ове годи
не је то оно пра во, ода зва ла су нам се 
удру же ње из чита ве Срби је, све је лепо 
орга ни зо ва но, каже Јован Пузић, пред
сед ник Удру же ња љуби те ља коња, који 
дода је да им је у тој орга ни за ци ји помо
гла и локал на само у пра ва.

У Клен ку три де се так поро ди ца има 
коње, пре те жно су то липи ца не ри, одно
сно парад ни коњи. 

– Тру ди мо се да љубав пре ма овим 
пле ме ни тим живо ти ња ма уса ди мо у оне 
нај мла ђе, да и после нас има ко коњи ма 
да се бави. Они јесу вели ка оба ве за, али 
и радост, исти че Јован Пузић, по чијем 
се оцу Удру же ње у Клен ку и зове.

Дру гу Фија ке ри ја ду је отво ри ла Алек
сан дра Ћирић, пред сед ни ца Општи не

која је под се ти ла да је Срем оду век 
био познат и по узго ју коња, да је то тра
ди ци ја која тре ба да се одр жи и зато и 
подр шка актив но сти ма љуби те ља коња 
у Клен ку. 

– Врло лепо су то при ре ди ли, има
мо пре ко 20 уче сни ка, так ми чар ски део 
и дефи ле, и зна чај но је да се све више 
људи оку пља у ова квим мани фе ста ци
ја ма, да она зажи ви. Посеб но ме раду
је што има пуно мла дих и деце, зна чи 
да се ова тра ди ци ја пре но си на мла
ђе гене ра ци је. Општи на је покро ви тељ 
ове лепе мани фе ста ци је и наста ви ће мо 
да им актив но пома же мо. Видим да су 
се љуби те љи коња лепо орга ни зо ва ли 
и ова мани фе ста ци ја је подиг ну та на 
зави дан ниво, иста кла је пред сед ни ца 
Ћирић.

Фија ке ри ја да је има ла свој так ми чар
ски и реви јал ни део у којем су уче ство
ва ли сени о ри и јуни о ри у кате го ри ји 
дво пре га и четво ро пре га у вожњи пре
ци зно сти изме ђу чуње ва, док је у реви
јал ном делу било кате го ри ја фри зиј ски 
коњи, оста ле расе, мла ди коњи до пет 
годи на ста ро сти и зре ли коњи.

С. Џаку ла

Фија ке ри ја да у Клен ку
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Дра ма ти за ци ја и изво ђе ње 
намен ски писа ног игро ка за 
„Непо кор ном Сре му“ ауто ра 
Уро ша Туту ли ћа у режи ји 
Миро сла ва Бен ке на митро
вач ком Спо мен гро бљу по 
сво јим иде ја ма, пору ка ма и 
умет нич ким доме ти ма надо
ве за ла се на вели чан стве не 
мани фе ста ци је које су на 
овом месту, покрај хум ки 
хиља де неви но постра да лих 
ста нов ни ка Сре ма у Дру гом 
свет ском рату орга ни зо ва не 
пре више од три и по деце ни
је. Нека да шњи масов ни 
коме мо ра тив ни ску по ви и 
печа ти вели ких ства ра ла ца 
на месту вели ке људ ске тра
ге ди је оста ли су у сећа њу 
мно гих Митров ча на. Драм ски 
при каз у кре а ци ји Миро сла ва 
Бен ке достој но је упот пу нио 
осам де сет годи на сећа ња на 
стра вич не зло чи не а сам 
аутор, осе ћа ју ћи посеб ну 
част и лич ну одго вор ност, 
при хва тио је позив и у датим 
усло ви ма уло жио је ван ред
но вели ки ства ра лач ки и 
орга ни за ци о ни труд. По све
му суде ћи, у раду на овом 
про јек ту кроз сећа ње на вла
сти ту поро дич ну исто ри ју и 
осврт на лич на живот на уве
ре ња, дошло је до реди те
ље ве идеј не и емо тив не 
иден ти фи ка ци је са драм
ским лико ви ма неви ним 
срем ским жртва ма. Емо ци ју 
и сузу коју је пустио у момен
ту када се први пут нашао 
пред хум ка ма ових стра дал
ни ка, Миро слав Бен ка пре
нео је на при сут ну публи ку 
коме мо ра тив ног ску па одр
жа ног у неде љу 4. сеп тем
бра. Сце на рио и изве де на 

драм ска при ча овог недељ
ног пре по дне ва „дота кли“ су 
срца сто ти не при сут них 
људи. 

У сцен ском „ожи вља ва њу“ 
Туту ли ће вог тек ста  радио 
дра ме, под Бен ки ном реди
тељ ском пали цом уче ство
ва ло је све га неко ли ко про
фе си о нал них глу ма ца али и 
мно штво митро вач ких глу
мач ких ама те ра, ста ти ста и 
запо сле них у кул тур ним 
уста но ва ма гра да који су на 
овај начин пру жи ли свој 

допри нос годи шњи ци тра
гич ног сећа ња. Свој посао 
про фе си о нал но су одра ди ли 
и тон ски сни ма те љи из ста
ро па зо вач ке поро ди це Шаш.

– Морам искре но да кажем 
да сам био јако узбу ђен и 
поча ство ван при ли ком да 
радим ова кав про је кат јер 
сам од детињ ства вас пи та
ван упра во у духу оно га што 
се деша ва ло у тим годи на ма 
рата на овим про сто ри ма. 
Моји рођа ци са оче ве стра не 
били су пар ти за ни, иле гал

ци. Један од мојих стри че ва 
уби јен је на ста ром сај ми шту 
у Бео гра ду. Дру ги, мла ђи 
стриц који тада није имао ни 
20 годи на дожи вео је несре
ћан слу чај. Док се спре мао 
за одла зак на фронт ради 
бор бе про тив фаши ста, у 
јед ној шта ли са гру пом иле
га ла ца при пре ма ло се оруж
је, али  је нека ко акти ви ра на 
руч на бом ба. Да њего ви 
сабор ци и коњи у шта ли не 
би изги ну ли, иза шао је у дво
ри ште, бом ба је екс пло ди ра
ла а он је остао слеп, без 
руку до лака та. Када је виде
ла овај дога ђај, бака која је 
трча ла пре ко ком шиј ских 
башти, доби ла је излив крви 
од кога је умр ла. Дакле, то је 
било сећа ње и темељ мог 
поро дич ног вас пи та ња. 
Касни је, са пре се ље њем у 
Ста ру Пазо ву вас пи та ван 
сам у духу Јан ка Чме ли ка и 
њего вих пле ме ни тих наме
ра, као што је била иде ја да 
испар це ли ше земљу, вра ти 
је сеља ци ма и спре чи да она 
буде кон фи ско ва на од уста
шке вла сти. На жалост, он је 
издан и напра вље на му је 
зам ка. Том при ли ком био је 
рањен а потом нај стра шни је 
мучен како би при знао где су 
њего ви дру го ви и базе. 
Таквог изму че ног пре ба ци ли 
су га нај пре у Вуко вар а онда 
овде у Срем ску Митро ви цу, 
где је био стре љан, каже 
Миро слав Бен ка, наста вља
ју ћи сво је изла га ње о чуве
ном Сави Шума но ви ћу. 

– Сава је мој оми ље ни 
сли кар. Кад сам сазнао 
каквом звер ском смр ћу је 
завр шио, то је за мене било 

РЕДИ ТЕЉ МИРО СЛАВ БЕН КА О ДРАМ СКОМ ПРИ КА ЗУ „НЕПО КО РЕ НОМ СРЕ МУ“ НА 
МИТРО ВАЧ КОМ СПО МЕН ГРО БЉУ 

Вас пи та ван сам у духу
Јан ка Чме ли ка и њего вих 
пле ме ни тих наме ра

Када сам видео те хум ке и чуо за број овде уби је них људи  баче них у 
креч, схва тио сам да је ово за мене култ но место и са вели ким пије те том 
сам при хва тио овај зада так, због чега се пуно захва љу јем орга ни за то ри
ма, руко вод ству Гра да Срем ска Митро ви ца и дирек то ру Исто риј ског 
архи ва „Срем“ Деја ну Уме ти ћу који ми је пове рио овај одго во ран зада
так, каже реди тељ Бен ка

Миро слав Бен ка
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про сто несхва тљи во. То није 
људ ски  да могу да изло ме 
обе руке јед ном вели ком 
умет ни ку који је сту ди рао код 
Андре Лота у Пари зу и који је 
био један од нај бо љих сли ка
ра изме ђу два свет ска рата. 
Ту су и мно ги дру ги који се 
поми њу у нашем сце на ри ју. 
Мени је про сто несхва тљи во 
то вре ме. Као да се поја ви 
одјед ном и као да се про бу де 
неке зве ри у људи ма ... 
Несхва тљи во ми је шта је 
човек у ста њу да ура ди дру
гом чове ку. Зна те, ако је рат 
 па хај де, неко у неко га мора 
да пуца, тако је у рово ви ма 
увек било, али да се неко 
тако ижи вља ва над неким... 
То јед но став но не могу да 
дефи ни шем у себи. Питам се 
шта то посто ји у нама као у 
људ ским бићи ма. Када сам 
видео те хум ке и чуо за број 
овде уби је них људи  баче
них у креч, схва тио сам да је 
ово за мене култ но место и 
са вели ким пије те том сам 
при хва тио овај зада так, због 
чега се пуно захва љу јем 
орга ни за то ри ма, руко вод
ству Гра да Срем ска Митро
ви ца и дирек то ру Исто риј
ског архи ва „Срем“ Деја ну 
Уме ти ћу који ми је пове рио 
овај одго во ран зада так, каже 
реди тељ Бен ка.

– За мене је овај пред ло
жак у виду сце на ри ја Уро ша 
Туту ли ћа врло озби љан и 
добар. Он је као аутор про
сту ди рао све исто риј ске 

окол но сти и напи сао тај сце
на рио кога смо се ми у 
сушти ни држа ли. Кад сам га 
про чи тао добио сам пот пу ну 
сли ку како ово тре ба да 
изгле да, да пред ста вља јед
ну скла ду цели ну. Напра ви
ли смо нај пре јед ну радио 
драм ску фор му јер смо рас
по ла га ли рела тив но крат ким 
вре ме ном и нисмо има ли 
могућ но сти да оку пи мо вели
ке срп ске умет ни ке па смо се 
осло ни ли на дома ће изво ђа
че. Ја као реди тељ и умет
ник не бих желео да се изра
жа вам о умет нич ким вред но
сти ма тог оства ре ња. На 
публи ци је да то оце ни и 
каже да ли је то убе дљи во и 
са нестр пље њем оче ку јем 
њихо ву реак ци ју, каже наш 
саго вор ник ука зу ју ћи на 
неке, за њега нај у пе ча тљи
ви јих сце на из оди гра ног 
дела, попут тре ну та ка хап
ше ња и одво ђе ња Саве 
Шума но ви ћа из свог дома у 
Шиду или стра шне сце не 
доно ше ња изне мо глог и 
наму че ног Јан ка Чме ли ка 
који на носи ли ма бити уби
јен и бачен у креч ну јаму 
митро вач ког гро бља. 

На кра ју овог раз го во ра 
реди тељ Бен ка позвао је на 
про све ће ње људ ске душе и 
окре ну тост чове ка ка чове ку, 
али је под се тио да про шлост 
не сме мо забо ра ви ти упра во 
из раз ло га да се ова кве ства
ри више не би поно ви ле.

Д. Мостар лић

МУЗЕЈ СРЕ МА: ИЗЛО ЖБА И СПО МЕ НИ ЦА 
ПОВО ДОМ СТРА ДА ЊА СРЕ МА ЦА

Народ жртва зло чи на

Пово дом обе ле жа ва ња 
осам де се те годи шњи це стра
да ња наро да Сре ма током Дру
гог свет ског рата, Музеј Сре ма 
отво рио је изло жбу „Народ 
жртва зло чи на“ у петак, дру гог 
сеп тем бра. Реч је о изло жби 
архив ских доку ме на та и музеј
ских пред ме та, фото гра фи ја, 
уни фор ми у знак сећа ња на 
жртве које су стра да ле 1942. 
годи не. Изло жбу је отво рио 
Милан Мићић, заме ник покра
јин ског секре та ра за кул ту ру и 
спорт, а при су ство вао је вели
ки број гра ђа на, као и гра до
на чел ни ца Срем ске Митро
ви це, Све тла на Мило ва но вић 
са сарад ни ци ма. Изло жба је 
осми шље на тако да посе ти лац 
кре ћу ћи се кроз про сто ри је нај
пре наи ла зи на све тлу собу, 
где је при ка зан поче так бор бе 
про тив оку па то ра и фор ми ра
ње првих одре да. Након тога 
ула зи се у прву мрач ну про

сто ри ју у којој је пред ста вље но 
стра да ње Јевре ја и уни шта ва
ње сина го ге, затим гим на зи
јал ци који су скон ча ли јер су 
били чла но ви Саве за кому ни
стич ке омла ди не Југо сла ви је. 
Наред на про сто ри ја је при каз 
каза ма та, Кусто ди је, Флајш ма
но вог подру ма и мучи ли шта, 
као и Спо мен гро бље, где су 
погу бље ни циви ли. Спо ме
ни цу жрта ва коју је саста вио 
Јован Удиц ки, обра ди ли су и 
допу ни ли кусто си Музе ја Сре
ма Јова на Три ву но вић и Сте во 
Лап че вић. Пово дом годи шњи
це акци је Вик то ра Томи ћа, про
мо ци ја је одр жа на у неде љу, 
четвр тог сеп тем бра. Спо ме ни
ца садр жи око 700 име на, погу
бље них на Спо мен гро бљу, 
али и подат ке из био гра фи је 
тих осо ба, као и фото гра фи
је до којих су дошли накнад но 
запо сле ни у Музе ју Сре ма. 

А. П. 

Отва ра ње изло жбе у Музе ју Сре ма

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Изло жба „Есна фа“
У субо ту, тре ћег сеп тем бра, 

у Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
отво ре на је годи шња, тра ди
ци о нал на изло жба Удру же ња 
ликов них умет ни ка „Еснаф“. 

Изло жбу је могу ће погле да ти 
до 23. сеп тем бра. Ове годи не 
изло же на су дела четр на ест 
умет ни ка.

А. П.

Детаљ са отва ра ња изло жбе

Миро слав Бен ка сво јим 
доса да шњим радом заслу
жио је ста тус нашег истак
ну тог умет ни ка. Рођен је 
1956. годи не у срем ском 
селу Аша њи. Дипло ми рао 
је глу му на ака де ми ју умет
но сти у Новом Саду и глу
му на Факул те ту драм ских 
умет но сти у Бео гра ду. 
Поред режи је и глу ме Бен
ка је сце на ри ста, дизај нер 
и педа гог. Као про фе сор, 
реди тељ и умет нич ки 
дирек тор радио је у ино
стран ству, првен стве но 
Сло вач кој а био је дирек
тор вршач ког Народ ног 
позо ри шта „Сте ри ја“ и 
селек тор позна тог југо сло
вен ског позо ри шног фести
ва ла. Режи рао је пре ко 70 
позо ри шних пред ста ва, 
радио дра ма, теле ви зиј
ских еми си ја, спо то ва и 
мул ти ме ди јал них про је ка

та. Њего ве пред ста ве изво
ђе не су на нај по зна ти јим 
позо ри шним фести ва ли ма 
укљу чу ју ћи и оне у Аустри
ји, Сло вач кој, Мађар ској, 
Руму ни ји, Нор ве шкој, Фин
ској, Егип ту и Ира ну. За 
мно ге пред ста ве у овим 
земља ма добио је висо ка 
при зна ња. У Југо сла ви ји и 
мно гим земља ма ино
стран ства радио је као про
фе си о нал ни глу мац. На 
сце ну је поста вљао дела 
нај по зна ти јих писа ца 
Нуши ћа, Сте ри је Попо ви
ћа, а у мно гим пред ста ва ма 
Бен ка је ком пле тан аутор. 
Са сло вач ким позо ри штем 
„Вла ди мир Хур бан Вла ди
ми ров“ из Ста ре Пазо ве 
2018. годи не на сце ни 
срем ско ми тро вач ког Позо
ри шта „Добри ца Милу ти но
вић“ поста вио је дра му 
„Тамо дале ко“.

Све стра ни умет ник
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КАКО ЈЕ ГРАД СКА АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПОЛО ВИ НИ XIX ВЕКА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИВОТ МИТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА ? (11)

„У месту Грку има доста 
шљи ва али нема купа ца“

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

Про глас Град ског погла вар ства 
број 301 од 10. јуна 1883. годи не 
све до чи о томе да је, као и данас 

у аустро у гар ском пери о ду урба не град
ске исто ри је вође но рачу на о орга ни зо
ва ном чишће њу и одр жа ва њу дим ња ка. 
У овом слу ча ју се ради о потре би обна
вља ња уго во ра са нај по вољ ни јим дим
ни ча рем који би чистио дим ња ке на 
јав ним згра да ма целог Зему ског кота ра, 
пошто је важе ћи уго вор са дим ни ча рем 
Фра њом Хау е ром исте као а нико се није 
јавио на рас пи са ни позив.
„Пошто је концем мјесеца свибња

овегодинеизтеклавластностугово
ра склопљеног са димњачаром Фра
њомХауеромзачишћењедимњакана
обћинских јавних зградах у подручју
Земунскогкотара,тепошторазписа
ној јефтинби на Дан 21. свибња о.г
ниткоприспеоније,тесепоновораз
писује обдржавање јефтинбе на Дан
16.липња1883.у10сатипријеподне
уписарникодкотарскогуредауЗему
ну“

Про гла сом број 335 од 16. јуна 1883. 
годи не забра њу је се тргов ци ма и пиља
ри ма да на дан про сла ве пра зни ка 
Духо ва про да ју сво ју робу. Исто вре ме
но се меса ри ма дозво ља ва да месо 

про да ју само до 8 сати.
„Пошто је сутра светковање благ

данова Духова,то се од стране овог
Градскогпоглаварствадообћегзнања
ставља да трговци, кућинари, пиља
ри...несмијусутрасвојуробупродава
ти(с)томприметбомдајемесарима
до8сатимесопродаватидозвољено.“

У Про гла су број 389 од 25. јула 1883. 
годи не упо зо ра ва ју се ста нов ни ци који 
током ноћи запре жним коли ма одла зе у 
потес, (жит но поље) да је то стро го 
забра ње но и да се у жит на поља може 
ићи искљу чи во пре ко дана, што зна чи 
да чим сун це почи ње да зала зи они који 
су се нашли коли ма у пољу тре ба да  
кре ну кући.  
 „Пошто је ово Градско поглавар

стводозналодаовдашњистановници
обичавајуноћусаколимаупотесићи,
тосеовимтајпоступакподпретњом
посљедицасвакомебезразликезабра
њује.Дозвољенојепакужитнипотес
самоујутрураноаувечекадсесунце
смине,саколимаизпотесакућиићи“

Про глас  број 42 од 14. сеп тем бра 
1883. годи не  пред ста вља оглас којим 
се у селу Грку (дана шњем Вишњи ће ву) 
нуде шљи ве на про да ју, пошто су 
мешта ни овог села, прет ход но нема ју ћи 

купа ца, замо ли ли Град ско погла вар ство 
да ово про да ју под руч ју огла си на свом 
под руч ју.
„УместуГркуимадосташљиваали

немакупаца.Тогарадисеовимчасто
словно проглаварство умољава да би
тоуподручјупрогласитиизволео–да
акобихтеошљивекупити,дауГрку
коликотребадобитиможе“

Про гла сом број 672 од 18. новем бра 
1883. годи не забра њу је се пло ви ли ма 
ширим од 8 мета ра и 75 цен ти ме на та 
про ла зак кроз реч ну уста ву (обје кат за 
регу ли са ње нивоа вода) на ушћу реке 
Босут код дана шње  Срем ске Раче, јер 
је на овом месту недав но јед на товар на 
лађа наи шла на сао бра ћај ни про блем 
(зау ста ви ла се) у пло вид би.
„Поводом тим, што се је недавно

једна товарна лађа у устави, која се
ове године на ушћу Босута код Раче
гради,суставилаодређујесеовим,да
усврхуодстрањењасличнихпромет
нихзапрекахкрозсвеуставелађепло
витинесмију,којесуширеод8мета
раи75центиметара–штосеовимдо
обћегазнањатимставља,даћегра
ђевнауправа,намјештенакодуставе
над тим бдити, да се ова забрана
никаконепреступи“.

Про да ја шљи ва у Грку
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„ТУ ЖНА“ МИ ТРО ВИ ЦА НИ ЈЕ ИМА ЛА НИ ЗО РИ ЦУ, НИ БЕ КУ ТУ, НИ ДРА ГА НУ
(А НИ ЈЕ ИМА ЛА НИ СУ ЂИ ЋА, ЗА И СТА НА ВЕ ЛИ КУ ЖА ЛОСТ)?

Шта је то кул тур но
у „кул тур ним“ ле ти ма?
Ба ни ца је вр ста пи те ка рак те ри

стич на за Бу гар ску и Се вер ну 
Ма ке до ни ју, а у Ср би ји је обе леж је 

бе ло па ла нач ког и пи рот ског кра ја, 
хр ска ви ја од ги ба ни це, а пра ви се од 
си ра, бра шна, ја ја и то пле во де. Ге не
рал но, ми ју жни на ро ди во ли мо до га ђа
је ко ји су по све ће ни кул ту не ког је ла. То 
је пот пу но у ре ду! За што? За то што ми 
Ср би у ра до сти во ли мо да се оку пи мо 
око не ког лон ца, да ку ва мо или пе че мо 
не што на ва три. Та ва тра је у на шем 
ге нет ском ко ду за пи са на као ог њи ште, 
ко је је је ди но све тле ло у за и ста те шким 
ве ко ви ма под ту ђим на ро ди ма. За то, 
не мој те да ка же те ка ко се стал но ор га
ни зу ју не ке „ја де“ за ко тлић, за па суљ, 
за ро штиљ и та ко да ље. То је у ре ду. То 
мо ра да по сто ји, на род во ли да се оку
пи око је ла, јер и кад је нај ве ћа ту га и 
нај ве ћа ра дост, све се за вр ша ва 
до брим обе дом. У Ми тро ви ци у мно гим 
де ло ви ма гра да и се ли ма по сто је та кви 
не ки до га ђа ји, где се љу ди ску пе, ску ва
ју не ко ме со (али и без ме са), по је ду, па 
и по пи ју, људ ски је, а на пр вом ме сту се 
дру же. Не по сто ји раз лог да бу де те про
тив то га, са мо је пи та ње лич ног из бо ра 
да ли ће те та кве до га ђа је по се ти ти.

Ме ђу тим, шта је оно што сме та? 
По но во се ра ди о лич ном из бо ру по се те 
та квих до га ђа ја, али пре не ко ли ко не де
ља, у Бе лој Па лан ци, одр жа ни су Да ни 
ба ни це. То је до га ђај ко ји је по стао тра
ди ци ја од 2005. го ди не и као та кав има 
пред знак кул тур ног. Но, глав на ствар на 
фе сти ва лу пи те ни је пи та, већ естрад
ни из во ђач Ђа ни. Да кле, ко ји труст 
мо зго ва се ди и ка же, има мо фе сти вал 
на шег нај по зна ти јег, тра ди ци о нал ног 
је ла, али ће мо на род да на ма ми мо 
на сту пом „треш“ му зи ке. У ре ду, по шту
је мо укус пу бли ке, али љу ди би до шли 
и без Ђа ни ја  (би ло је ту још из во ђа ча 
слич ног жан ра). Ор га ни за то ри су срећ
ни, пу бли ка је срећ на, ба ни ца је по је де
на. А да ли је та квој му зи ци ме сто у 
град ским тр го ви ма? За што смо за до
вољ ни ка да на ше па ре пљу ну на на ступ 
би ло ког из во ђа ча, ко ји сво јој по ја вом 
не про мо ви ше ни ти јед ну вр сту умет но
сти, а од лич не кул ту ре је че сто да ле ко 
као од Ме се ца. Да, у ре ду је да та кви 
кон цер ти по сто је, али из во ли те ку пи те 
кар ту и за ба вљај те се за свој грош, не 
тро ши те па ре ко је су ску пље не од мог 
по ре за. 

Слич на је си ту а ци ју у не по сред ној 
око ли ни Срем ске Ми тро ви це. Део 
Ми тров ча на се на дру штве ним мре жа
ма бу ни, ка ко Град ни је ор га ни зо вао 
ни ти је дан кон церт, а та мо по ред сва ке 
не де ље гр ми Зо ри ца, па Бе ку та, па 
Дра га на Мир ко вић. У ре ду, Ру ма и Шид 

су вр ло бли зу, про во зај те се до та мо. 
Но, да ли би сте пла ти ли кар ту да слу
ша те та кве кон цер те? Шта је спор но са 
тим кон цер ти ма? Спор но је што су обе
ле же ни пред зна ком кул тур ног ле та (мо
жда је то за то што је Зо ри ца Брун цлик 
тре ба ло да бу де ми ни стар ка кул ту ре 
оно мад), али љу ди, шта је ту кул тур но? 
Оп шти на Ру ма је ор га ни зо ва ла ге ни ја
лан кон церт симфонијског ор ке стра 
ма е стра Бо ја на Су ђи ћа. Огром но бра во 
и огром на по др шка та квим до га ђа ји ма, 
то је оно што је кул тур но ле то. Ру ма је 
ме сто где је у око ли ни нај бо га ти ја и нај
бо ља ал тер на тив на му зич ка сце на. 
Град пра ве и ра зно вр сне кул ту ре. За то 

се ри ја кон це ра та по пу лар не и фолк 
му зи ке тре ба да но си пред знак за бав
ног ле та. При том, на је зе ру Бор ко вац је 
ор га ни зо ван од ли чан му зич ки фе сти
вал, ко ји је ну дио ве о ма ра зно вр сне 
из во ђа че дру га чи јих зву ко ва од го ре по
ме ну тих. Улаз се на пла ћи вао и то та ко 
тре ба да се ра ди, умет ност и кул ту ру 
мо ра ју да се пла те, на ви ка вај те се на 
то, жао ми је. 

Шта је са „ту жном“ Ми тро ви цом, ко ја 
ни је има ла ни Зо ри цу ни Бе ку ту ни Дра
га ну (а ни је има ла ни Су ђи ћа, за и ста на 
ве ли ку жа лост)? Да кле, дра ги Ми тров
ча ни, то нам ни не тре ба. Мо же мо да се 
спо ри мо око кон цер та Ба је Ма лог Книн

џе у Чал ми, али не до ла зи у об зир. То 
је кон церт где су се ула зни це на пла ћи
ва ле и сва ко ко је љу би тељ тог из во ђа
ча и те му зи ке, мо гао је да по се ти тај 
кон церт ако је то по же лео. Ту ста вља мо 
тач ку. Хај да да при ча мо шта је то ле то 
у Срем ској Ми тро ви ци?!

Ле то је сте нај ак тив ни ји пе ри од у 
Срем ској Ми тро ви ци. По гле дај те пла
жу. Је л’ ма ло што је чи ста и сре ђе на и 
бес плат на? Дру га ствар, пи та ње је про
грам ског опре де ље ња. Град се опре де
љу је да кул тур но, за бав но и спорт ско 
ле то у јед ном де лу по све ти де ци и мла
ди ма, а у дру гом де лу да одр жи тра ди
ци о нал не фе сти ва ле, „Срем фолк 
фест“, там бу ра шки фе сти вал „Да не 
умре там бу ра“ и „Вин ски парк“. У зби ру 
тих до га ђа ја, ко ји укуп но тра ју шест 
но ћи, по се ти у зби ру око два де сет до 
два де сет пет хи ља да љу ди. Ле то на 
Са ви је осми шље но као це ло ме сеч ни 
до га ђај за де цу и мла де, ра зно вр сно је 
и тра ја ло је це лог ју ла сва ког ви кен да. 
Де ца су има ла ле го из ло жбу, филм ске 
про јек ци је и упо зна ва ње са швед ском 
кул ту ром, ли ков не, му зичке, ар хе о ло
шке, драм ске и дру ге ра ди о ни це, спорт
ска так ми че ња и по ли го не. Ми мо то га, 
де ци до пе тог раз ре да је на рас по ла га
њу бес плат на шко ли ца спор та, где су 
пре ко рас пу ста би ли на ба зе ну и до три 
пу та не дељ но. Узми мо по ме ну ти „Вин
ски парк“, ко ји се одр жао пе ти пут, а 
по стао је ре пер за слич не до га ђа је ко ји 
по сто је мно го ду же. Ствар је еле ган ци
је, љу ди во ле да се осе ћа ју еле гант но и 
при јат но, да ше та ју, да их му зи ка не 
да ви и да се чу је тек то ли ко да би би ло 
при јат ни је. Са дру ге стра не, има мо 
„Срем фолк фест“, где су три би не би ле 
пу не сва ко ве че. Љу ди иза ђу до Жит ног 
тр га, то им је по ста ла на ви ка сва ког 
ав гу ста, а во ле да ви де то ша ре ни ло 
но шња и не ке ле пе, мла де љу де ка ко 
игра ју. 

Ствар је раз новрсно сти и ни је 
пи та ње ка ко ће се не ки до га ђај 
би ти „кул ту ран“ или „за ба ван“ 

не го шта је ње гов сми сао. Кон цер ти 
по пу лар них пе ва ча су у ре ду, али да ли 
су нам баш по треб ни на град ским тр го
ви ма. Ти на ши тр го ви су ле пи и гра ђе ни 
за веч ност, па хај де он да да бу де мо 
кре а тив ни ји и да на њи ма на пра ви мо 
не што што ће мо веч но пам ти ти. На кра
ју кра је ва, ово је 21. век, мо бил ни смо 
на сва ки на чин, ако же ли мо би ло ка кав 
кон церт или до га ђај, мо же мо га по се ти
ти и у дру гом ме сту. Ми смо ма ли сред
њо е вроп ски гра до ви, ко ји мо гу мно го 
ви ше и мно го кре а тив ни је од му зич ких 
ком пи ла ци ја из ве де них ужи во. Ште та је 
са мо што ле та не тра ју ду же...

Узми мо по ме ну ти „Вин
ски парк“, ко ји се одр жао 

пе ти пут, а по стао је 
ре пер за слич не до га ђа је 
ко ји по сто је мно го ду же. 

Ствар је еле ган ци је, 
љу ди во ле да се осе ћа ју 
еле гант но и при јат но, да 
ше та ју, да их му зи ка не 

да ви и да се чу је тек 
то ли ко да би би ло при

јат ни је. Са дру ге стра не, 
има мо „Срем фолк 

фест“, где су три би не 
би ле пу не сва ко ве че. 
Љу ди иза ђу до Жит ног 
тр га, то им је по ста ла 

на ви ка сва ког ав гу ста, а 
во ле да ви де то ша ре ни
ло но шња и не ке ле пе, 
мла де љу де ка ко игра ју
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Пре ва ре на же на и не вер ни ца
Пише: др Сне жа на Булат

ФЕЉ ТОН:СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (18) ЈЕ ЛЕ НА ХЛА ПЕН, ЖЕ НА КРА ЉА МАР КА
МР ЊАВ ЧЕ ВИ ЋА – КРА ЉЕ ВИ ЋА МАР КА

Мла ди краљ Мар ко, син 
Ву ка ши на Мр њав че ви ћа 
и Але не, на кон оче ве 

по ги би је у бо ју на Ма ри ци, би ва 
при ну ђен да при хва ти ва зал ни 
од нос пре ма Тур ци ма. Пре сто
ни ца Мар ко ва био је град При
леп. По ги нуо је у би ци на Ро ви
на ма, бо ре ћи се на стра ни 
не при ја те ља. Ре чи оца Ву ка ши
на: „Си не Мар ко, да те Бог уби
је! Ти не мао гро ба ни по ро да“ и 
ца ре ви ћа Уро ша: „Ку ме Мар ко, 
Бог ти по мо гао, Тво је ли це свје
тло на ди ва ну! Тво ја са бља сје
кла на мег да ну, На да те се не 
на шло ју на ка, Име ти се сву да 
по ми ња ло“ би ле су од пре суд
ног ути ца ја на Мар ко ву хе рој ску 
суд би ну. У на род ним пе сма ма 
пред ста вљен је као из у зе тан 
ју нак, не по ко ран, пр ко сан, пра
ви чан, не у стра шив, одан, над
људ ске сна ге, нат чо ве чан ског 
апе ти та, за штит ник сла бих и 
не моћ них, ва зал од ко га за зи ре 
чи та ва тур ска ца ре ви на, 
ша љив џи ја, ве се љак, али и тур
ска при дво ри ца, пи ја нац и пот
ку пљи ви сре бро љу бац. 

Оно што је за нас ин те ре
сант но, је сте на чин на ко ји је 
пе вач ка зи вао о Мар ко вој 
же нид би: 

„Ста де ма ти Мар ку бе сје ди ти:
О мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко!
Већ је тво ја остар је ла мај ка,
[…] 
Оже ни се, мој пре ми ли си не,
Да за мје ну сте чем за жи во та.”
[...]
Ма ти мо ја, у зе мљи Бу гар ској,
Ја је на ђох на во ди ча тр њи,
Кад је ви ђех, мо ја ста ра мај ко!
Око ме не тра ва окре ну се.
Ено, ма ти, за ме не ђе вој ке,
Ено за те до бра при ја те ља;
Спре ми ме не тан ке бра шње ни це“...

Де лу је за љу бље но, зар не? 
Ова ко је Мар ко Кра ље вић, нај
по пу лар ни ји еп ски ју нак у фол
кло ру на ро да Бал кан ског по лу о
стр ва, ка зи вао сво јој мај ци о 
же ни ње го вог жи во та. Ме ђу тим, 
исто риј ски из во ри от кри ва ју 
по је ди не де та ље из Мар ко вог 
љу бав ног жи во та, ко ји, при том, 
ите ка ко мо гу да по мог ну да се 
спо зна ка рак тер овог еп ског 
ју на ка. 

На и ме, Мар ко је тре ба о да 
сту пи у брак са ћер ком Ју ра ја II 
Шу би ћа. Сти ца јем окол но сти, 
рим ски па па Ур бан V по сла ће 
пи смо Тврт ку у ко јем му из ри чи
то за бра њу је да уда ка то лич ку 
плем ки њу за „си на ње го вог 

ве ли чан ства кра ља Ср би је, 
ши зма ти ка“. Па па се због „увре
де за хри шћан ску вје ру“ обра ћа 
угар ском кра љу Ла јо шу I, но ми
нал но над ре ђе ном Тврт ку, та ко 
да је вен ча ње про па ло. На кон 
ове не у спе ле ве рид бе, Мар ко ће 
оже ни ти Је ле ну, ћер ку Ра до сла
ва Хла пе на, на ме сни ка Бе ра и 
Во де на. 

Ме ђу тим, скла па ње овог 
бра ка ни је слу чај ност. 
Пре ма ре чи ма Ми хаљ чи

ће вим, Ра до слав Хла пен je био 
је дан од ве ли ка ша срп ског цар
ства, ко ји је уче ство вао у бур
ним до га ђа ји ма по сле смр ти 
Сте фа на Ду ша на, ка да су у 
пу ној ме ри мо гле да се раз мах
ну ње го ве по ли тич ке ам би ци је. 
Хла пен се од ли ко вао ути ца јем и 
бо гат ством ο че му све до че и 
по да ци Јо ва на Кан та ку зи на. 
„За и ста бе ше ме ђу ве о ма углед
ни ма, по ро ду бли зак Кра љу, a 
имао je под со бом и вој ску ко ја 
ни је за пот це њи ва ње и ве ли ко 
има ње“.

У то ку пре пи си ва ња бо го слу
жбе них књи га, ди јак До бре је 

осе тио по тре бу да за пи ше до га
ђај из при ват ног жи во та кра ља 
Мар ка. Оту да нам и по да так о 
не ве ро ват ном љу бав ном тро у
глу, Мар ко из ме ђу две же не, 
сво је су пру ге Је ле не и љу бав ни
це Те о до ре. Мар ко, шар мер и 
дон Жу ан, ко ри сти же ни но од су
ство, за во ди мла ду Те о до ру и 
сту па у ин тим не од но се са њом. 
Су ро ви тур ски на па ди, не ми ри у 
зе мљи, а Мар ко и Те о до ра ужи
ва ју у љу бав ним ча ри ма, скри
ва ју ћи се у пла нин ским двор ци
ма, шу ма ма и пе ћи на ма. Да зло 
бу де го ре, Мар ко ва љу бав ни ца 
је би ла, ни ко дру ги, већ снај ка 
Ву ка Бран ко ви ћа, же на ње го вог 
бра та Гр гу ра. Упр кос не пре ста
ном бе жа њу и овој аван ту ри је 
до шао крај. Ка ко би са чу ва ли 
сво је жи во те, Мар ко и Те о до ра, 
мо ра ли су да се пре да ју. Не срећ
ни љу бав ни ци, 1392/3. го ди не 
од ла зе у Мар ко ву та зби ну, где 
их че ка ју и Бран ко ви ћи. Они 
вра ћа ју на траг снај ку, а Мар ко 
од ла зи ку ћи са бив шом же ном 
Је ле ном. 

О овом до га ђа ју ди јак До бре 

Мар ко је тре ба о да сту пи у брак са 
ћер ком Ју ра ја II Шу би ћа. Сти ца јем 
окол но сти, рим ски па па Ур бан V 
по сла ће пи смо Тврт ку у ко јем му 
из ри чи то за бра њу је да уда ка то
лич ку плем ки њу за „си на ње го вог 
ве ли чан ства кра ља Ср би је, ши зма
ти ка“. Па па се због „увре де за хри
шћан ску вје ру“ обра ћа угар ском 
кра љу Ла јо шу I, но ми нал но над ре
ђе ном Тврт ку, та ко да је вен ча ње 
про па ло. На кон ове не у спе ле ве рид
бе, Мар ко ће оже ни ти Је ле ну, ћер ку 
Ра до сла ва Хла пе на, на ме сни ка 
Бе ра и Во де на

Краљ Мар ко Мр њав че вић: Фре ска на ју жном зи ду Цр кве
Све тог Ди ми три ја у Мар ко вом ма на сти ру код Ско пља



317. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINE

Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

је пи сао на сле де ћи на чин: „Пи
са се ова књи га у По ре чи, у се лу 
зва ном Ка лу ђе рац, у да не бла
го вер но га кра ља Мар ка, ка да 
да де Те о до ру, Гр го ро ву же ну 
Хла пе ну, а узе же ну сво ју пр во
вен ча ну Је ле ну, Хла пе но ву 
кћер. У то вре ме пи сах по пу 
То до ру на Ка лу ђе ри ци Ра да 
то ста са зе ту, ја мно го гре шни и 
не до стој ни и иза свих по след њи, 
не до сто јан на ре ћи се раб Хри
сту до бре Ди јак, Ра бов син, од 
Мар га ри та по па Стан ко врат, а 
ко јем ми је гроб ота ча ство, а 
зе мља ма ти, прах пр ва оде жда, 
цр ви веч ни го сти. За то, ако и 
бу дем са гре шио где, би ло у 
не кој цр ти, би ло што го во рих с 
дру гом, а или што се бе јах 
на пио, мо лим вам се, ја до бре 
Ди јак, не до сто јан раб Хри ста 
Бо га, но ог њу веч но ме раб, бра
ти јо ма ла и ве ли ка, про чи та ва ју
ћи пој те, а не ку ни те, но ра ди је 
по ми њи те пи сца ове књи ге и 
ро ди те ље ње го ве, а вас ће Хри
стос. О, ку ну ћи клет је, а онај 
ко ји бла го си ља, бла го сло вен је. 
Поч ни те ру ке од де ла а очи од 
су за и ум од ми сли“.

Чи тав овај слу чај, ка ко би 
ре кла То мин „Мар ко во 
вра ћа ње же не ку ћи, а усту

па ње љу бав ни це та сту, мо рао је 
има ти обе леж је ве ли ког скан да
ла, чим је ди јак До бре пре ма 
ње му, а не пре ма го ди ни, од ре
дио сво је вре ме ра да на књи зи“.

Ин те ре сант но је Ор би но во 
при ка зи ва ње по врат ни це Је ле не 
Хла пе не. Ову пре ва ре ну же ну, 
Ор бин је осли као ве о ма там ним 
бо ја ма, про го ва ра ју ћи о ње ној 
из да ји и уда ји за Бал шу Бал ши
ћа. „У то вре ме би ла је у гра ду 
Мар ко ва же на Је ле на, ко ја је 
би ла кћи Кла пе на, пр вог ве ли ка
ша у Грч кој. А ка ко се она по не

кад љу ба ка ла са дру ги ма њен 
муж Мар ко ју је мр зео. Сто га, 
по што је Бал ша до шао са на ме
ром да је пре ва ри, по че с њом 
пре го ва ра ти као да ће је узе ти за 
же ну, а от пу сти ти сво ју пр ву 
же ну, кћер бе о град ског де спо та, 
ако му пре да град. Она је на то 
при ста ла и пу сти ла га у град са 
чи та вом вој ском, та ко да је за го
спо да рио гра дом. Кад је то 
са знао Мар ко, сме ста је до шао с 
мно го Ту ра ка и сво јих по да ни ка 
под Ко стур и оп сео град, по што 
га ни је мо гао за у зе ти на ју риш. 
Оба ве штен о то ме, Бал шин брат 
Ђу рађ са ку пи што је ви ше мо гао 
вој ске, те кре не пут Ко сту ра, у 
по моћ бра ту. Ви дев ши Мар ко да 
се оно ма ло љу ди што је имао са 
со бом не ће мо ћи од у пре ти, ски
не оп са ду и оде. Та ко је био 
осло бо ђен Бал ша, ко ји је по вео 
са со бом у Зе ту но ву же ну. Али 
по што ни је мо гао под но си ти њен 
не ча стан жи вот, нај пре је ба ци у 
там ни цу, а за тим от пу сти на 
ве ли ку сра мо ту“.

Мо ра мо на гла си ти да се Је ле
ни на слич ност са не вер ном 
Ви до са вом, ње на  не мо рал ност 
и ра сип ни жи вот по ми њу са мо 
код Ор би на. Ка ко би ре кла Све
тла на То мин „сред њи век је оби
ло вао ле ген да ма о же на ма ко је 
не ви но стра да ју, не кад због све
кр ве, не кад због кра ђе, а не кад 
због не плод но сти“.

Мар ко, Мар ко, ка кав скан дал 
иза зва, а ле по ти је мај ка Је вро
си ма го во ри ла: „Не мој си не, 
го во ри ти кри во, Ни по ба бу ни по 
стри че ви ма, Већ по прав ди бо га 
исти но га, Не мој си не, из гу би ти 
ду ше; Бо ље ти је из гу би ти гла ву; 
Не го сво ју огр је ши ти ду шу“.

У сле де ћем бро ју:
Је ри на, же на де спо та

Ђур ђа Бран ко ви ћа

Оста ци Мар ко ве твр ђа ве на бр ду се вер но од При ле па

ВАТРО ГА СЦИ БОРА ВИ ЛИ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Вред на дона ци ја 
за купин ске
ватро га сце

Пред став ни ци Добро вољ не 
ватро га сне једи ни це „Деспот 
Ђурађ Бран ко вић“ из Купи но
ва, зајед но са заме ни ком 
пред сед ни ка општи не Пећин
ци Зора ном Вој ки ћем бора ви
ли су 26. и 27. авгу ста у Сло
ве ни ји у посе ти при ја тељ ском 
ватро га сном дру штву ПГД 
„Јакоб ски Дол“ у општи ни 
Песни ца и ПГД „Јаре ни на“, 
где им је уру че на дона ци ја у 
виду три ком пле та нове 
заштит не опре ме, а пот пи сан 
је и спо ра зум о уза јам ној 
помо ћи.

Како нам је рекао заме ник 
Вој кић, зна чај купин ског 
добро вољ ног ватро га сног 
дру штва је више стру ка за 
без бед ност гра ђа на пећи нач
ке општи не, те је оспо со бља
ва ње њихо ве једи ни це за 
изво ђе ње успе шних интер
вен ци ја од изу зет ног зна ча ја.

– С обзи ром на вели ку раз
у ђе ност насе ља у нашој 
општи ни, и уда ље но сти нај ју
жни јег Купи но ва од Пећи на

ца, као и зна ча ја Спе ци јал ног 
резер ва та при ро де Обед ска 
бара, од самог осни ва ња 
купин ске ДВЈ све сни смо 
њеног зна ча ја и сва ке годи не 
издва ја мо сред ства како би 
она могла да функ ци о ни ше. 
Ова кве при ја тељ ске посе те 
пред ста вља ју дра го це ну раз
ме ну иску ста ва, и увек су 
добро до шле, а током раз го во
ра са жупа ном Гре го ром Жма
ком, пред сед ни ком општи не 
Песни ца, оства ре на је и успе
шна међу оп штин ска сарад
ња, рекао нам је Вој кић.

Дона ци ју ПГД „Јаре ни на“ у 
виду три ком пле та заштит не 
опре ме  рад не уни фор ме, 
чизме, рука ви це и шле мо ви, 
као и уго вор о уза јам ној помо

ћи са ПГД „Јакоб ски Дол“, 
при мио је и пот пи сао коман
дир ДВЈ „Купи но во“ Жељ ко 
Јев тић.

– Пот пи са ли смо изу зет но 
дра го цен мемо ран дум о уза
јам ној помо ћи у слу ча ју ван
ред них ситу а ци ја, што зна чи 
да у слу ча ју да нам се поно ви 
2014. годи на и попла ве или 
деси нека дру га еле мен тар на 
непо го да, може мо рачу на ти 
на њихо ву помоћ на нашој 
тери то ри ји. Тако ђе, дома ћи ни 
су нас упо зна ли са радом 
њихо вог добро вољ ног ватро
га сног дру штва, као и начи
ном сарад ње са про фе си о
нал ним ватро га сним једи ни
ца ма. Упо зна ли смо се и са 
висо ким ниво ом опре мље но
сти добро вољ них ватро га
сних дру шта ва, али и про фе
си о нал не ватро га сне једи ни
це, с обзи ром да смо посе ти
ли про фе си о нал це у Мари бо
ру, рекао је Јев тић и додао да 
је сарад ња ДВЈ „Купи но во“ са 
оба ватро га сна дру штва из 

Сло ве ни је од изу зет ног зна
ча ја, јер су до сада оба дру
штва дони ра ла купин ским 
ватро га сци ма укуп но 13 ком
пле та заштит не опре ме.

Он дода је да су сви чла но
ви ДВЈ „Купи но во“ на овај 
начин у пот пу но сти опре мље
ни и да могу пот пу но без бед
но да помог ну, при ли ком 
интер вен ци ја, Про фе си о нал
ној ватро га сно спа си лач кој 
једи ни ци у Пећин ци ма. Потре
ба за новим чла но ви ма купин
ског добро вољ ног дру штва је 
и даље на сна зи, а по речи ма 
Јев ти ћа, пред сто ји им уре ђе
ње и опре ма ње про сто ри ја и 
оспо со бља ва ње новог ками о
на.

С. Ђ.
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СВЕ ТЛА НА ГЛИ ГО РИЋ РАНИ ТО ВИЋ ИЗ НИКИ НА ЦА ГАЈИ ЕГЗО ТИЧ НЕ ВРСТЕ ПАПРИ КЕ

Нај љу ће и нај ску пље
папри ке све та

У Никин ци ма се, 
поред оста лих, гаји 

и свет ски позна та 
врста „Аји чара пи

та“ поре клом из 
Перуа, нај ма ња 

папри ка на све ту, 
али и нај ску пља. 

За кило грам се 
може доби ти и 

20.000 евра

Вео ма је мало људи у Срби ји који се 
баве узго јем егзо тич них врста љутих 
папри чи ца, али је један од про из во ђа ча је 
баш из Сре ма и то из Ники на ца. Реч је о 
Све тла ни Гли го рић Рани то вић, која у свом 
пла сте ни ку има чак осам де сет врста 
папри ка из целог све та. Све је поче ло 
када се оду ше ви ла изгле дом љутих 
папри ка које је про на ла зи ла путем интер

не та. Међу осам де сет врста су се нашле и 
свет ски позна те, нај ску пље, али и нај љу
ће папри ке.

– Чита ла сам на интер не ту о њима и 
виде ла како су инте ре сант ног обли ка и 
карак те ри сти ка. Оду ше ви ла сам се са 
боја ма и обли ци ма и одлу чи ла сам да их 
имам и ја. Мало по мало, наба вља ла сам 
семе из Шпа ни је, Немач ке, ма, где год 

сам сти гла... Тако сам запо че ла про из
вод њу љутих папри чи ца, из чисте радо
зна ло сти, каже Све тла на Гли го рић Рани
то вић.

Она каже да је инте ре со ва ње за ове 
папри ке одлич но. 

– Јавља ју нам се људи из Срби је, Маке
до ни је, Хрват ске и Босне и Хер це го ви не. 
Међу тим, ми нисмо у могућ но сти да то 
шаље мо пре ко гра ни це. Они који желе 
већу коли чи ну, дођу и сами, каза ла нам је 
Све тла на.

У Никин ци ма се гаји и свет ски позна та 
врста „Аји чара пи та“ поре клом из Перуа, 
нај ма ња папри ка на све ту, али и нај ску
пља. За кило грам се може доби ти и 20.000 
евра. Али је за то потреб на озбиљ на про
из вод ња на вели кој повр ши ни, те се наша 
саго вор ни ца одлу чи ла за поче так да про
из во ди само за потре бе истин ских љуби
те ља. За њих још каже и да су због сво је 
вели чи не, вео ма зах тев не за бра ње.

– Ми се не бави мо масов ном про из вод
њом „Аји чара пи те“. Она је на тржи шту 
ску па, купу ју је ресто ра ни и хоте ли са пет 
зве зди ца, раде деко ра ци је са њом. У 
Срби ји још увек нисмо дошли до тог нивоа 
и овде то не може мо да про да мо. За сад 
може мо само да ужи ва мо у њеном уку су, 
обја шња ва Све тла на. 

У Све тла ни ном дому поред про да је на 
мало, љуби те љи ма љутог, пра ве се и раз
не сала те, тур ши је, ајва ри и дру ги спе ци
ја ли те ти од папри ка, што је тако ђе доступ
но за купо ви ну. 

Папри чи це воле топло ту и висо ке тем
пе ра ту ре, тако да њихо вим узга ји ва чи ма 
ово сушно лето није тешко пало. 

А. Дра жић

Пре ма Гини со вој књи зи рекор да нај
љу ћа папри ка на све ту се зове „Каро ли
на рипер“ са више од два мили о на скол
ви ла. Ина че, скол вил пред ста вља једи
ни цу којом се опи су је љути на у папри ка
ма. Поре ђе ња ради, дома ћа фефе ро на 
има чак сто пута мање скол ви ла од 
„Каро ли не рипер“, а љуби те љи љутог су 

нада ле ко чули за папри чи це из Сре ма. 
Ове папри чи це дуго и тешко суше, али 
од њих наста ју уку сни сосо ви које је 
потреб но спре ми ти опре зно, јер су 
испа ра ва ња врло јака, са интен зив ним 
мири сом. „Каро ли на рипер“ се бере до 
окто бра, а зиму нај че шће доче ка ју у 
тегли ца ма.

„Каро ли на“ нај љу ћа на све ту 

Све тла на Гли го рић Рани то вић

Нај љу ће и нај ску пље папри чи це све та
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КАТА РИ НА ШКО РИЋ И ИВА БЕЖА НО ВИЋ ДОКА ЗА ЛЕ ДА СУ ПЕР СПЕК ТИ ВА
СКА КАЧ КИХ АТЛЕТ СКИХ ДИСЦИ ПЛИ НА

Ста са ва ју буду ће шам пи он ке

Са недав но одр жа них атлет ских Првен
ста ва Срби је за мла ђе и ста ри је пио ни
ре и пио нир ке, витри не Атлет ског клу ба 
„Срем“ из Срем ске Митро ви це бога ти је 
су за два вред на тро фе ја. У про шлом 
бро ју „М нови на“ обја ви ли смо вест да је 
Ката ри на Шко рић у гру пи мла ђих пио нир
ки узра ста до 14 годи на поста ла држав на 
прва ки ња у ско ку у даљ из зоне одско
ка, док је њена клуп ска дру га ри ца Ива 
Бежа но вић почет ком јула ове годи не на 
так ми че њу у кон ку рен ци ји ста ри јих пио
нир ки до 16 годи на осво ји ла дру го место 
у ско ку у вис, пости гав ши исти резул тат 
као и прво пла си ра на, али уз већи број 
поку ша ја. Обе атле ти чар ке поста ви ле су 
нове лич не рекор де. Под се ти мо, Ива је 
на про шлој школ ској олим пи ја ди Вој во
ди не осво ји ла прво место. У АК „Срем“ 
пре за до вољ ни су оства ре ним резул та ти
ма и чиње ни цом да у мла ђој кон ку рен
ци ји ста са ва ју так ми чар ке  ква ли тет не 
више бој ке, од којих се оче ку ју одлич ни 
резул та ти у будућ но сти.

– Ово су за Ката ри ну и Иву била нај зна
чај ни ја атлет ска так ми че ња и оне су очи
глед но дале све од себе и дока за ле да 
су тре нут но на врхун цу фор ме. Уоп ште 
у ова ко јакој кон ку рен ци ји није лако узе
ти меда љу. Посеб но је зна ча јан пода так 
да су обе мла де атле ти чар ке све стра не 
и потен ци јал но успе шне у мно гим дисци
пли на ма. Каћа може да трчи на 200 и 800 
мета ра а тако ђе да добро баца копље и 
куглу. Могу ће је и да трчи са пре по на ма, 
док је Ива поред ско ка у вис успе шна и 
у баца њу копља. То су так ми чар ке које 

вред но тре ни ра ју већ седам или осам 
годи на и има мо похва ле дру гих тре не ра 
са стра не који посма тра ју њихо ве насту
пе. Тален то ва не су и вред не. Иако је 
још увек рано за ула зак у репре зен та ци
ју, Ива је недав но доби ла позив за уче
шће на кам пу репре зен та ци је одр жа ном 
у Кра ље ву, па не тре ба сум ња ти да ће 
кроз две годи не кад буде мла ђа јуни ор ка 
про на ћи сво је место у селек ци ји Срби је. 
Каћа је увек била тале нат и пер спек ти
ва нашег клу ба јер је од нај мла ђих дана 
добро трча ла и баца ла вор текс, док је 
Ива знат но напре до ва ла и спрем на је за 
врхун ске резул та те. Морам да их похва
лим јер су заи ста редов не на тре нин зи ма 
и у мојој гру пи су међу пет нај пер спек тив
ни јих атле ти чар ки, каже Бојан Комле нић 
тре нер у Атлет ском клу бу „Срем“.

Ката ри на је 2009. годи ште и уче ни ца 
је сед мог раз ре да „Баји ће ве“ основ не 
шко ле. У послед њем, шестом ско ку на 
држав ном првен ству дала је свој мак
си мум и ско чи ла даљи ну од 5,20 мета
ра. Обја шња ва ју ћи зна чај тог резул та
та Бојан Комле нић напо ми ње да је ова 
даљи на пре неко ли ко годи на пред ста
вља ла држав ни рекорд. Каћа је успе шан 
тркач на 200 мета ра, баца чи ца кугле, а 
како сама каже, могла би се так ми чи ти 
у гото во свим атлет ским дисци пли на ма. 
Ката ри на каже да овај резул тат код ње 
ства ра добар осе ћај и жељу да га вре
ме но побољ ша, као и резул тат у трча њу. 
Инте ре сант но је да држав на пио нир ска 
шам пи он ка у ско ку у даљ поред атле ти ке 
тре ни ра и одбој ка шки спорт.

Ива се атле ти ком бави од првог раз ре
да основ не шко ле. Ове годи не поста ла 
је уче ни ца спорт ског сме ра „Митро вач
ке гим на зи је“. Од мно штва дисци пли на 
у који ма је добар потен ци јал, чини се да 
су ско ко ви у вис оно на чему би тре ба ло 
инси сти ра ти. Њен резул тат са послед њег 
држав ног првен ства изно си 1,64 мета ра, 
што је даљи на вред на пошто ва ња код 
дево ја ка овог узра ста. Тре нер Комле нић 
твр ди да је скок у вис постао све попу
лар ни ја и успе шни ја дисци пли на, не 
само у АК „Срем“ већ и чита вој Срби ји. 
Нај у спе шни ји срп ски ска кач Дра гу тин 
Топић, који често дола зи на митро вач ки 
атлет ски ста ди он у више навра та хва лио 
је насту пе Митров чан ке Иве Бежа но вић, 
због чега тре нер Комле нић тра жи нај бо
ље реше ње за струч ни рад са њом. Ива 
која има тале нат и фан та стич не физич ке 
пре ди спо зи ци је не кри је да пра ти и цени 
резул та те седам на е сто го ди шње Анге ли
не Топић која је недав но за Срби ју узе ла 
европ ску брон зу у ско ку у вис.

– На послед њем држав ном првен
ству је била јака кон ку рен ци ја, па искре
но нисам оче ки ва ла да ћу пости ћи тако 
добар резул тат. Насту пи ла сам и у копљу 
али сам ту била четвр та. Виси ну од 164 
пре ско чи ла сам из тре ћег поку ша ја и 
то је чита вих девет цен ти ме та ра више 
од мог дота да шњег резул та та. Нарав
но да имам амби ци ју да наста вим даље 
и оства рим што боље резул та те, каже 
Ива Бежа но вић која ће и сле де ће годи ни 
оста ти у пио нир ској кон ку рен ци ји.

Д. Мостар лић

Каћа је увек била 
тале нат и пер спек

ти ва нашег клу ба 
јер је од 

нај мла ђих дана 
добро трча ла и 

баца ла вор текс, 
док је Ива знат но 

напре до ва ла и 
спрем на је за 

врхун ске резул та
те. Морам да их 
похва лим јер су 
заи ста редов не 

на тре нин зи ма и у 
мојој гру пи су 

међу пет нај пер
спек тив ни јих атле

ти чар ки, каже 
Бојан Комле нић 
тре нер у Атлет

ском клу бу „Срем“ Ката ри на Шко рић (лево) и Ива Бежа но вић са тре не ром Боја ном Комле ни ћем
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ШАХ: ЗОН СКА ЛИГА СРЕМ
Шахи сти „Сир ми у ма“ 
први на табе ли

У неде љу 4. сеп тем бра оди гра но је 
6. коло Зон ске лиге Срем у шаху и еки
па Шахов ског клу ба „Срем“ побе ди ла је 
у Шиду фаво ри зо ва ну еки пу „Рад нич ког 
АС 1948“ са убе дљи вих 4,5  1,5. Побе де 
су оства ри ли Јова на Ерић, Мари на Гај
чин, Милан Жутић и Дра ган Лазић, док је 
Зве здан Радо вић реми зи рао. После шест 
кола еки па из Срем ске Митро ви це са свих 
шест побе да зау зи ма чел ну пози ци ју на 
табе ли испред еки пе из Пла ти че ва. До 
кра ја првен ства оста ла су још три кола. 
Наред не неде ље у Митро ви цу дола зи 
неу год на еки па „Поду нав ца“ из Беле ги ша. 
Уко ли ко из овог сусре та иза ђу непо ра же
ни, чла но ви ШК „Сир ми ум“ биће надо мак 
пла сма на у виши ранг. Д. М.

СТО НИ ТЕ НИС
Два пеха ра сти гла
у Митро ви цу

Сто но те ни ска сезо на још није поче
ла али су игра чи срем ско ми тро вач ког 
„Срем – спи на“ и „Поди ри ња“ из Мачван
ске Митро ви це овог лета били актив ни 
на мно гим међу на род ним и вете ран ским 
тур ни ри ма. Послед њи у низу био је међу
на род ни тур нир у Хрват ској  „Илок опен 
2022“ који пре десе так дана оку пио око 70 
игра ча из реги о на. Вла да Чупић из „Под
ри ња“ био је први у кате го ри ји так ми ча ра 
од 4560 годи на док је Живан Јова но вић 
из „Срем – спи на“ био тре ћи у вете ран
ској кате го ри ји игра ча пре ко 60 годи на. У 
међу вре ме ну Живан Јова но вић је изгу био 
у фина лу ква ли тет ног тур ни ра у Вин ков
ци ма где је уче ство ва ло 187 игра ча из 24 
гра да и 4 држа ве. Д. М.

MOZ ZART BET ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ

„Рад нич ки“ заслу же но 
укњи жио прва три бода
ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца – ФК „Мачва“ Шабац 1:0 (1:0)

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Мио дра го
вић, Про тић (од 39. мин. Ристић), Ивић, М. 
Кова че вић (од 82.мин. Петро вић), В. Илић, 
С. Кова че вић (од 46. мин. Гајић), Мар ја но
вић, Милин ко вић, Илић (од. 63. мин Чара
пић) , Грбо вић. Тре нер : Дејан Нико лић

ФК „Мачва“: Саму ро вић, Попо вић (од 87. 
мин. Нешко вић), Јев тић, Пешић, Вра шта
но вић (од 80. мин. Павић), Белић (од 59. 
мин. Арам ба шић, од 80. мин. Мија и ло вић), 
Мар ја но вић (од 59. мин. Сав ко вић), Ристи
во је вић, Ада мо вић, Раду но вић, Пејо вић. 
Тре нер: Иван Кур ту шић

Стрел ци: Сте фан Илић, 21. минут
Жути кар то ни: Грбо вић, Ивић, Илић, 

Милин ко вић, Дра ги ће вић, Петро вић („Рад
нич ки“), Раду но вић, Ада мо вић, Пешић, 
Павић („Мачва“)

Црве ни кар тон: Ристи во је вић („Мачва“)
Глав ни суди ја: Павле Илић, помоћ ни ци : 

Тубић, Радо ва но вић.
У утак ми ци 6. кола Moz zart Bet Прве 

лиге Срби је послед њег дана авгу ста, 
пред гото во 500 гле да ла ца на „Агро па
пук аре ни“ у Срем ској Митро ви ци еки па 
„Рад нич ког“ уго сти ла је шабач ку „Мачву“ 
и у тра ди ци о нал ном ком шиј ском дер би ју 
забе ле жи ла мини мал ну побе ду, укњи жив
ши прва три првен стве на бода. Обе еки пе 
анга жо ва но су ушле у овај сусрет, па је већ 
у 8. мину ту играч „Рад нич ког“ Сте ван Кова
че вић имао шан су после сло бод ног удар
ца са леве стра не. Шап ча ни су запре ти ли 
недо вољ но пре ци зним и сна жним удар
ци ма Павла Раду но ви ћа и Луке Пејо ви
ћа. Дома ћа еки па казни ла је про пу ште ну 
Раду но ви ће ву сто по стот ну при ли ку иде ал
ним напа дом који је резул ти рао погот ком 
у 21. мину ту. Игра чи „Рад нич ког“ пре ву кли 
су лоп ту са сво је поло ви не и након неко
ли ко успе шних дода ва ња у завр шни ци, 
Сте фан Илић који је и сам уче ство вао у 
овој акци ји, захва тио је на лини ји петер ца 
пре ци зан пас саи гра ча Мар ка Кова че ви ћа, 
сме стив ши лоп ту иза леђа гол ма на Шап
ча на. Реак ци ја гости ју били су изглед ни 
шуте ви Мило ша Ада мо ви ћа и Луке Пејо
ви ћа после кор не ра у 30. мину ту, да би 
пред крај првог дела игре „три на е сти ца“ 
Шап ча на Лазар Мар ја но вић лоше одре а
го вао „изне на ђен“ што се уса мљен са лоп

том нашао пред гол ма ном Митров ча на. 
У настав ку игре први је запре тио играч у 
црве ним дре со ви ма Нико ла Милин ко вић 
лепим шутом из окре та али је „Мачва“ који 
минут касни је има ла иде ал ну при ли ку, 
када је при хва тив ши дубин ску лоп ту нека
да шњи играч „Рад нич ког“ Лука Пејо вић у 
шесна е стер цу дома ћи на упо слио Раду но
ви ћа који је шути рао директ но у гол ма на 
Дра ги ће ви ћа. Митро вач ки фуд ба лер Нико
ла Милин ко вић извео је добар сло бо дан 
уда рац у 77. мину ту са гото во 40 мета ра по 
сре ди ни гола, али је резул тат остао непро
ме њен. Гости су неу спе шно „при ти ска ли“ 
до послед њег судиј ског зви жду ка, када је 
због нер во зе „пао“ и црве ни кар тон игра
чу„Мачве“. Еки па из Срем ске Митро ви це 
може бити задо вољ на оства ре ним резул
та том. Већи на игра ча заслу жи ла је висо ке 
оце не, док су у редо ви ма Мачва на нај о па
сни ји били напа да чи Пејо вић и Раду но вић.

– Ово је можда било и наше нај сла би је 
изда ње у про те клих шест кола а забе ле
жи ли смо побе ду. У прет ход них пет кола 
игра ли смо боље и има ли доми на ци ју али 
нисмо награ ђе ни голом и добрим резул та
том. Данас смо дали тај гол, одбра ни ли се 
и забе ле жи ли три бода, рекао је тре нер 
„Рад нич ког“ Дејан Нико лић под се ћа ју ћи да 
је њего ва еки па у новом саста ву и је њихо
ва игра неки начин још увек „у грчу“. 

Шеф стру ке „Рад нич ког“ освр нуо се и 
на нео че ки ва ну повре ду Радо ша Про ти ћа 
и чиње ни цу да Садик Абу ба кар није имао 
пра во насту па у овој утак ми ци. Изра зио је 
уве ре ње да ће прва побе да њего вој еки пи 
мно го зна чи ти у пси хо ло шком сми слу. Тре
нер Нико лић сло жио се са кон ста та ци јом 
да је брзо но ги Сте фан Илић заслу же но 
награ ђен голом после неко ли ко одлич них 
изда ња у прет ход ним утак ми ца ма.

Тре нер „Мачве“ Иван Кур ту шић сма тра 
да је њего ва еки па по шан са ма и игри коју 
је при ка за ла заслу жи ла макар један бод, 
али је упу тио честит ке дома ћи ну, сма тра
ју ћи да су Митров ча ни успе ли да сачу ва ју 
мре жу и тако оства ре прву првен стве ну 
побе ду.

„Рад нич ки“ је у поне де љак 5. сеп тем бра 
госто вао у Лозни ци. 

 Д. Мостар лић

Сте фан Илић (у левом доњем углу), стре лац побе до но сног гола „Рад нич ког“
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Поде ла бодо ва у Инђи ји
ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“  ФК „Рад“ Бео град 0:0 (0:0)

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“: Чупић, 
Бојо вић, Десан чић, Срби ја нац, Ђурић, 
Сто ја но вић М., Мија и ло вић, Ста но је
вић, Радо са вље вић, Кукољ, Ризнић. 
Игра ли су још: Недељ ко вић, Јањић, 
Ђурич ко вић и Вук че вић.

ФК „Рад“ Бео град: Ђур ко вић, 
Гашић, Михај ло вић, Мар ко вић, Ман
дић, Савић, Арсић, Митро вић, Јова
но вић Н, Сте вић, Ђ. Јова но вић. Игра
ли су још: Ада мо вић, Мило са вље вић, 
Нена до вић и Радло вач ки.

У окви ру шестог кола Прве лиге 
Срби је пред око 500 гле да ла ца на 
„Тојо Тајерс Аре ни“ дома ћи Фуд бал
ски клуб „Инђи ја Тојо Тајерс“ уго стио 
је бео град ски ФК „Рад“. 

Прву шан су да дођу до гола има ли 
су гости у 9. мину ту меча. После кор
не ра лоп та дола зи до Мар ко ви ћа, он 
шути ра иско са са седам мета ра али 
поред гола гол ма на Чупи ћа. Мар
ко вић је имао још јед ну шан су у 30. 
мину ту после још јед ног пре ки да. Лоп
ту шути ра гла вом, али Чупић одлич но 
интер ве ни ше. Почет ком дру гог полу
вре ме на шан су за про ме ну резул та та 
имао је Радо са вље вић. Срби ја нац је 
извео добар цен тар шут, лоп ту шути ра 
Радо са вље вић а она про ла зи зама ло 
поред гола. У 65. мину ту одлич на при
ли ка за дома ће, Срби ја нац цен три ра 
а Радо са вље вић на гол лини ји пога ђа 
јед ног од игра ча гости ју. У 71. мину ту 
Радо са вље вић шаље лоп ту у пете рац 
гости ју, али Ђурић не сти же да је пла

си ра у гол Ђур ко ви ћа. Седам мину та 
касни је виђе на је сјај на акци ја Десан
чи ћа и Ђури ћа, али напа дач дома ћих 
шути ра пра во у гол ма на гости ју. Ни 
резер ви ста Вук че вић није успео да 
иско ри сти шан су у 81. мину ту меча. 
Шути ра лоп ту из окре та али зама ло 

пре ко гола. До кра ја меча није било 
озбиљ ни јих при ли ка које би дове ле 
до про ме не резул та та, те је на сема
фо ру ста ди о на „Тојо Тајерс Аре на“ 
након зви жду ка глав ног суди је Јек ни
ћа оста ло 0:0. 

 М. Ђ.

ЖКК „СРЕМ“ НА ТУР НИ РУ У САРА ЈЕ ВУ

Сре бро и вели ки успех Митров чан ки
У вели ком фина лу међу на род ног кошар ка

шког тур ни ра „Сара је во Kуп 2022“ који се играо 
у Сара је ву у кон ку рен ци ји кошар ка ши ца до 15 
годи на, ЖКК „Срем“ је про те клог викен да пора
жен од прва ка Босне и Хер це го ви не еки пе ЖКК 
„Бано ви ћи“ резул та том 72:77 (21:27, 19:22, 15:15, 
17:13).

Обе еки пе пока за ле су сав свој ква ли тет и 
пока за ле зашто су се нашле у фина лу. Лавов ска 
бор ба вође на је на пар ке ту, а еки па „Бано ви ћа“ 
успе ла је да сло ми отпор Сре ма и осво ји тро феј.

ЖКК „Срем“ је осва ја њем сре бр не меда ље 
оства рио вели ки успех на вео ма јаком тур ни ру 
реги о на. Дру го место и сре бр не меда ље осво ји
ле су кошар ка ши це ЖКК „Срем“ у саста ву: Мили
ца Ђор ђић, Анге ла Лади нек, Тео до ра Мило ше
вић, Ири на Андри ја ше вић, Нико ли на Попо вић, 
Ања Бој ко вић, Мила Цвет ко вић, Лана Вуче тић, 
Мила Родић. Еки пу „Сре ма“ сјај но је водио током 
целог тур ни ра тре нер Нико ла Мило ше вић.

ЖКК „Срем“ је пре фина ла побе дио у гру пи све 
три еки пе: ЖКК „Коњиц“ из БиХ, ЖКК „При мор
је“ из Црне Горе и ЖКК „Загреб“ из Хрват ске. На 
тур ни ру су уче ство ва ле још и еки пе: ЖКК „Крка“ 
из Сло ве ни је, ЖКК „Арт Баскет“ из Срби је и ЖКК 
„Игман“ из Б иХ.  Д. М.

Мла де кошар ка ши це „Сре ма“ на тур ни ру у Сара је ву
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ПРО МО ВИ СА НА ТРЕ ЋА КЊИ ГА „ИСТО РИ ЈЕ СПОР ТА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ“

Све о исто ри ји спор та на јед ном месту
У субо ту 3. сеп тем бра у све ча

ној сали „Митро вач ке гим на зи је“ 
про мо ви са на је тре ће књи га у 
окви ру моно граф ске публи ка ци
је „Исто ри ја спор та у Срем ској 
Митро ви ци“ у изда њу Исто риј
ског архи ва „Срем“ и Спорт ског 
саве за Гра да. Пред ста вља ње 
књи ге орга ни зо ва но је у скло пу 
обе ле жа ва ња 30 годи на аики до 
спор та у Срем ској Митро ви ци 
уз при су ство углед них гости
ју, пред сед ни ка Аики до саве за 
Срби је Мир ка Јован ди ћа, интер
на ци о нал ног мај сто ра и носи о
ца црног поја са 7. дана и првог 
чове ка Аики до саве за Црне Горе 
Пре дра га Бури ћа.

Дома ћин про мо ци је је био 
аики до мај стор Дра ган Кузма
но вић из Аики до клу ба „Сир ми
ум“ који је и аутор погла вља о 
исто ри ји овог спор та у Срем ској 
Митро ви ци. Тре ћу књи гу пред
ста ви ли су њен редак тор, исто
ри чар проф. др Ненад Лема јић 
и Нема ња Црнић, суи зда вач и 
секре тар град ског Спорт ског 
саве за. 

Пре ма речи ма про фе со ра 
Лема ји ћа који је уре дио ово 
изда ње и напи сао добар део 
садр жа ја све три књи ге, вре
дан посао писа ња исто ри је 
митро вач ког спор та запо чео је 
2016. годи не, а послед ња, тре
ћа књи га, иза шла је пре годи ну 
и по дана. У раду на изра ди ове 
публи ка ци је уче ство ва ло је два
де се так ауто ра. Како је спорт у 
модер но вре ме постао битан 
сег мент дру штве ног живо та у 
Срем ској Митро ви ци учи њен је 
напор да се про у чи и систе ма
ти зу је исто ри ја спор та у гра ду, 

почев ши од нај ста ри јих спорт
ских актив но сти с кра ја 19. века 
који се раз ви ја ју у окви ру Сокол
ских дру шта ва или редов них вој
них актив но сти на овим про сто
ри ма. 

Гово ре ћи о мето до ло ги ји 
истра жи ва ња и писа ња исто ри
о граф ских дела Ненад Лема јић 
при ме ћу је да спорт као област 
има изве сне спе ци фич но сти 
јер је углав ном сачу ва на мала 
коли чи на реле вант них изво ра 
и писа не архив ске гра ђе, па је 
мно го чиње ни ца сакри ве но или 
похра ње но у сећа њи ма људи. 
Циљ ове публи ка ци је штам па не 
у три тома био је да се на јед ном 
месту од забо ра ва сачу ва ју сва 

сећа ња и рас по ло жи ви пода ци. 
Про фе сор Лема јић је нагла
сио да врло мали број гра до ва 
у дана шњој Срби ји рас по ла же 
моно гра фи јом о исто ри ји локал
ног спор та. Он је дао кра так 
садр жај књи ге и исто риј ски пре
глед раз во ја спор та, нагла ша
ва ју ћи зна чај аики да као инте
ре сант ног спо ја вешти не, ума и 
фило зо фи је живо та о коме се 
пише у тре ћој књи зи. Додат не 
подат ке о иску стви ма и мето до
ло ги ји рада пру жио је Нема ња 
Црнић који је и сам уче ство вао у 
ства ра њу овог капи тал ног дела. 
Црнић је детаљ но опи сао све 
тешко ће са који ма су се уред ник 
и ауто ри сусре та ли, апо стро фи

ра ју ћи чиње ни цу да су сви пода
ци изне ти у књи га ма поу зда ни и 
про вер љи ви. 

Дра ган Кузма но вић је у име 
Аики до клу ба „Сир ми ум“ гово
рио о сво јим иску стви ма у писа
њу дела књи ге о аики доу. Овај 
рела тив но млад град ски клуб 
може се похва ли ти сачу ва ном, 
бога том и уред ном архи вом. 
Орга ни за то ри су позва ли при
сут не да при су ству ју демон стра
ци ји ове бори лач ке вешти не и 
јав ном пола га њу за дан сте пе не 
аики да које је пред сен се и јем 
Мир ком Јован ди ћем и чла но ви
ма коми си је орга ни зо ва но у гим
на зиј ској фискул тур ној сали. 

 Д. Мостар лић

Уред ник, ауто ри и уче сни ци про мо ци је тре ће књи ге о исто ри ји 
спор та у Митро ви ци са углед ним гости ма из аики до спор та

МИР ЈА НА ДАСО ВИЋ НА МЕДИ ТЕ РАН СКИМ ИГРА МА У ИТА ЛИ ЈИ

Сигур ним кора ком до европ ске нор ме
Након што је у про те кле две 

неде ље успе ла два пута, на два 
так ми че ња да пре ба ци нор му 
(13,90 м) хици ма од 14,18 м у 
Срем ској Митро ви ци баца ју
ћи ван кон ку рен ци је, одно сно 
побе див ши на првом  пре ми
јер ном „Сер биа опен“ међу
на род ном митин гу у Бео гра ду 
са 14,13 м, Мир ја на Дасо вић, 
чла ни ца Атлет ског клу ба „Сир
ми ум“ и уче ни ца тре не ра Сло
бо да на Маца но ви ћа доби ла је 
позив и нала зи се на спи ску пут
ни ка Срп ског атлет ског саве за и 
Олим пиј ског коми те та Срби је за 
пред сто је ће Меди те ран ске игре 
за мла ђе сени о ре и сени ор ке 
(У23) које ће се одр жа ти 9. и 10. 
сеп тем бра у Песка ри (Ита ли ја).

– Ови резул та ти нису изне на
ђе ње ни слу чај ност, јер Мир ја на 
већ тре ћу годи ну за редом од 
када и баца куглу, напре ду је за 
по један метар. Поче ли смо са 

даљи на ма од 12 м прет про шле 
годи не, да би про шле оне биле 
пре ко 13 м, а ево ове годи не и 
пре ко 14 м. Искре но се надам и 

веру јем да ће иду ће сезо не, већ 
на зиму, током дво ран ских так
ми че ња, Мир ја на баци ти нор му 
за Европ ско првен ство мла ђих 

сени о ра У23 које се одр жа ва у 
Фин ској (Еспоо). Нор ма за ово 
так ми че ње изно си 14,50 м, те 
је Мир ја на већ бли зу исте. Уко
ли ко здра вље послу жи, те буде
мо има ли аде кват не усло ве за 
тре на жни про цес и спро во ђе ње 
пла на рада, наро чи то у зим
ском пери о ду, искре но оче ку јем 
даљи не на 15 м, можда и више. 
Ко зна, са овим резул та том, ако 
се коц ки це покло пе, Мина може 
можда ући и у фина ле поме
ну тог Европ ског шам пи о на та, 
али за сада је бит но да иде мо 
корак по корак, нај пре насту
пом на Меди те ран ским игра
ма и репре зен то ва њем Срби је, 
Гра да Срем ске Митро ви це и АК 
„Сир ми ум“, напо ми ње тре нер 
Сло бо дан Маца но вић, који је 
код Мине пре по знао тале нат за 
баца ње кугле, иако је до дола
ска код њега годи на ма баца ла 
копље. Д. М.

Мир ја на Дасо вић (Фото: Срп ски атлет ски савез)
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Рума је била један од гра до ва у Срби
ји у којој је одр жа на „ДДОР Олим пиј ска 
ста за“ коју су орга ни зо ва ли Олим пиј ски 
коми тет Срби је и ком па ни је ДДОР оси гу
ра ње, уз подр шку локал не само у пра ве.

Овај спорт ски дога ђај има за циљ да 
про мо ви ше олим пи зам и олим пиј ске 
вред но сти и кроз еду ка ци ју деци и роди
те љи ма при бли жи олим пи зам и олим пиј
ске сим бо ле, да нау че нешто о олим пиј
ским игра ма, али и резул та ти ма које су 
на њима пости гли наши олим пиј ци.

Петар Уба вин, дирек тор фили ја ле 
ДДОР у Руми каже да посто ји дуго го ди
шња сарад ња ове ком па ни је са Олим
пиј ским коми те том Срби је.

 – Ми смо поно сни спон зо ри Олим пиј
ског коми те та, неке вред но сти које гаји 
ДДОР се поду да ра ју са вред но сти ма 
олим пиј ског духа: толе ран ци ја, истрај
ност, бор бе но дух је нешто што нас 
карак те ри ше. Вре ме нас је послу жи ло и 
дра го ми је што се доста деце ода зва ло 
овом дога ђа ју, рекао је Уба вин.

Рум ска општи на је подр жа ла ову ини
ци ја ти ву јер је ово исто вре ме но еду ка
тив ни, забав ни и спорт ски дога ђај. 

– Уче сни ци ће пока за ти шта и коли
ко могу, али ће исто вре ме но и нешто 
нау чи ти, а све то зајед но допри но си 
шире њу основ них олим пиј ских вред но
сти и спорт ског, здра вог живо та. То су 

оне вред но сти за које се зала же и наша 
општи на и зато нам је дра го да смо 
дома ћин ово го ди шње мани фе ста ци је, 
иста као је Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума који је отво рио мани фе ста
ци ју.

Он је ука зао и да се на тек завр ше но 
Кул тур но лето сада надо ве зу ју и спорт
ске актив но сти, јер ће се у наред ном 
пери о ду одр жа ти неко ли ко, међу који ма 
ће бити и Рум ски полу ма ра тон.

Обез бе ђе не су биле и вред не награ
де у три кате го ри је: нај бо љи поје ди нац, 
нај бо љи пар и нај бо ља еки па која може 
бро ја ти до пет чла но ва.

С. Џаку ла

ГРАД СКИ ТРГ РУМА

Одр жа на „ДДОР Олим пиј ска ста за“

Уче сни ци ДДОР Олим пиј ске ста зе

КАЈАК: ШАМ ПИ О НА Т СВЕ ТА ЗА ЈУНИ О РЕ И МЛА ЂЕ СЕНИ О РЕ У СЕГЕ ДИ НУ

Бојан Зде лар осво јио
две свет ске брон за не меда ље!

Бојан Зде лар нај бо љи каја каш Срби је у јед но се
ду, осво јио је две брон за не меда ље на шам пи о на ту 
све та за јуни о ре и мла ђе сени о ре у Сеге ди ну, чиме је 
постао нај у спе шни ји срп ски репре зен та ти вац на овом 
так ми че њу.  Зде лар је до брон зе у А фина лу олим
пиј ске дисци пли не К 1 1000 м дове слао у вре ме ну 3 
мину та 31 секун ду 15 сто тин ки. Зао ста так каја ка ша 
из Срем ске Митро ви це за побед ни ком трке Мађа рем 
Ада мом Вар гом (3:29,31) изно сио је 1,84 сто тин ке, 
док је до дру гог места и сре бр не меда ље на побед
нич ком посто љу дошао Аустра ли ја нац Томас Грин 
(3:30,24).Зде ла ру осво је на брон за у Сеге ди ну пред
ста вља прво одлич је на Свет ском првен ству у дисци
пли ни К1 1000 м у кате го ри ји мла ђих сени о ра а доса
да шњи нај бо љи резул тат био му је про шло го ди шње 
4. место у Пор ту га лу (СП Мон те мо ро) на истој дис
тан ци. Послед њег так ми чар ског дана Бојан је осво
јио и дру гу брон за ну меда љу, овог пута у дисци пли ни 
јед но се да на 500 мета ра са вре ме ном 1:39,10. Д. М.

Бојан Зделар (десно) са бронзом у трци
на 1000 метара (фото Кајакашки савез Србије)
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По чи ње бит ка
за европ ско про ле ће

Са да је и зва нич но по чео да се пи ка 
фуд бал у це лој Евро пи. Кре ну ла 
су сва три европ ска так ми че ња, и 

ове го ди не без на ших пред став ни ка у 
нај ја чем – Ли ги шам пи о на. Али до бро, и 
то ће се про ме ни ти. До го ди не.

Зве зда је, већ смо ап сол ви ра ли, про
шла не слав но у дво ме чу пле јо фа Ли ге 
шам пи о на са изра ел ским Ма ка би јем. 
Ја сно је да ће ви ше ак ци је би ти у Ли ги 
Евро пе, са ри ва ли ма про тив ко јих се 
мо же игра ти. Јер, ни је баш не ко ужи ва
ње гле да ти ка ко не ки та мо Си ти пу ни 
мре жу твог во ље ног клу ба. Ма да би уче
шће у Ли ги шам пи о на би ло атрак тив но 
из мно го раз ло га. По себ но фи нан сиј
ских.

Елем, Зве зда је у Ли ги Евро пе и ове 
го ди не, у гру пи са Мо на ком, Траб зо ном 
и Фе рен цва ро шем. На пр ви по глед гру па 
не из гле да та ко стра шно, али има ју ћи у 
ви ду ка ко се наш тим про вео про тив 
Ма ка би ја не дав но, тре ба за др жа ти 
ре зер ву и ићи ко рак по ко рак.

Пре све га, до шао је но ви тре нер и 
тре ба ви де ти ка ко ће се ње го ва фи ло зо
фи ја угра ди ти у еки пу. На рас по ла га њу 
има до бар тим, до ду ше без де сног бе ка. 
Тр ча ње ће би ти став ка на ко јој тре ба да 
се ра ди, јер ако се бу ду ву кли као пре би
је не мач ке по те ре ну, би ће чу па во.

Мо на ко је сва ка ко пр ви фа во рит у гру
пи. До вољ но је са мо ре ћи да до ла зи из 

јед не од топ пет европ ских ли га. Ни кад 
нам Фран цу зи ни су ле жа ли, па и не тре
ба по ла га ти ве ли ке на де у ду е ле са 
њи ма. Зве зда је на ве ли ком ис пи ту већ у 
пр вом ме чу про тив њих у Бе о гра ду.

Тур ски Траб зон ни је оду ше вио у ква
ли фи ка ци ја ма за Ли гу шам пи о на. Без 
об зи ра на фа на тич но на ви ја ње и сјај ну 
ат мос фе ру, ни су ус пе ли да из ба це дан
ски Ко пен ха ген. Али опет, до ла зе као 
шам пи о ни пр вен ства ко је је сва ка ко ја че 
од на шег, и то не тре ба за бо ра ви ти.

Фе рен цва рош је аут сај дер у овој гру
пи. Наш клуб би мо рао да тра жи бо до ве 
у оба ме ча про тив овог ри ва ла. Олак ша
ва ју ћа окол ност је то што је Бу дим пе шта 
бли зу, па мо же мо оче ки ва ти не ко ли ко 
хи ља да Де ли ја на го сто ва њу. Ако ни шта 
дру го, ето при ли ке да се опа ли не ки 
до бар гу лаш или лан гош у ма ђар ској 
пре сто ни ци.

Пар ти зан је у Ли ги кон фе рен ци је из ву
као те шку гру пу. С об зи ром на то ка ко су 
по че ли се зо ну, сва ка гру па би им би ла 
па кле на. Оста је да се ви ди да ли ће 
но ви тре нер Гор дан Пе трић ус пе ти да 
из ву че се зо ну и вра ти еки пу на пра ви 
ко ло сек. Де лу је да би не ка зна чај на 
по бе да мо гла да их трг не из овог пре у
ра ње ног зим ског сна. Има ли су при ли ку 
у дер би ју про шле сре де, али је ни су 
ис ко ри сти ли.

Келн, Ни ца и Сло вач ко у овом мо мен

ту за Пар ти зан де лу ју као Ре ал, Бар са и 
То тен хем. Али не тре ба за бо ра ви ти да 
су утак ми це у евро ку по ви ма пре пу не 
из не на ђе ња. По себ но у Ли ги кон фе рен
ци је, јер мно ги ве ћи клу бо ви да ју при о
ри тет ме че ви ма у до ма ћим пр вен стви ма 
у од но су на ово так ми че ње.

Ни ца, као и Мо на ко у Зве зди ној гру пи, 
до ла зи из Фран цу ске и то је све што тре
ба да се ка же. Сва ка ко да су пр ви фа во
ри ти у гру пи.

Келн је до бро по знат до ма ћој јав но сти 
јер је оно мад био у гру пи са Зве здом у 
Ли ги Евро пе. Има ју сјај ну по др шку са 
три би на, али ни су не по бе ди ви. По го то во 
ка да игра ју на стра ни.

Сло вач ко је шан са Пар ти за на да 
мо жда и спа си се зо ну и на пра ви пре о
крет евен ту ал ним по бе да ма про тив њих. 
Има ће шан су већ у пр вом ко лу у го сти
ма.

Ка ко то обич но би ва, на по чет ку сва
ког европ ског пу те ше стви ја, тре ба 
по же ле ти сре ћу на шим клу бо ви ма. 

Ко ли ко год би ли скеп тич ни, и ко ли ко год 
жи ва ца из гу би смо сва ке го ди не, тре ба 
им ода ти при зна ње, јер већ го ди на ма 
уна зад би ју бит ке у Евро пи са се би рав
ни ма. Пар ти зан и Зве зда су ус пе ли да 
на крц ка ју до вољ но бо до ва за наш клуп
ски фуд бал и да нам обез бе де си гур но 
ме сто у Ли ги шам пи о на сле де ће го ди не. 
Ма ло ли је?  

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 50179/2022IV02
Да на 07.09.2022.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561322

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не 
Ин ђи ја, у скла ду са чла ном 25. и 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 
135/04 и 36/09 ) об ја вљу је:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве 

и за шти ту жи вот не сре ди не, на зах тев но си о ца про јек та 
„ТОYO TI RE SER BIA“ д.о.о из Ин ђи је, ул. Ин ду стриј ска 3 
број 5,  до не ло је ре ше ње ко јим је да та са гла сност на 
Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про
је кат из град ње ком плек са со лар не елек тра не „Toyo 
Ti re Taiyo po wer plant “ сна ге 8,4 МWp на де лу ка та стар
ске пар це ле број 7949 КО Ин ђи ја, на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја, ко ја је из ра ђе на од стра не „ECO lo gi ca UR BO“ 
д.о.о. из Кра гу је ва ца, Ули ца Са ве Ко ва че ви ћа број 1.

У спро ве де ном по ступ ку утвр ђе но је да је Сту ди ја о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је
кат из ра ђе на у скла ду са За ко ном о про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 

36/09) и да са др жи де фи ни са не од го ва ра ју ће ме ре за 
спре ча ва ње, сма ње ње и от кла ња ње мо гу ћих штет них 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Ре ше њем о да ва њу са гла сно сти утвр ђе на је оба ве за 
но си ца про јек та да пред мет ни про је кат, из ве де у све му у 
скла ду са усло ви ма и ме ра ма за шти те жи вот не сре ди не 
утвр ђе ним у Сту ди ји о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди
ну.

Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти мо гу по кре ну ти 
управ ни спор пред над ле жним Управ ним су дом, у ро ку од 
30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

Оде ље ње за ур ба ни зам,    
ко му нал но стам бе не по сло ве

и за шти ту жи вот не сре ди не
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Ма чва – ОФК Вр шац 2:1; Рад 
– Ме та лац 0:0; Зла ти бор – Сло
бо да 4:1; ИМТ – Ин ђи ја (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Ло зни
ца – Рад нич ки СМ (су би ли од и
гра ли у по не де љак); Но ви Сад 
1921 – Гра фи чар (су би ли од и
гра ли у по не де љак); Же ле зни
чар – Рад нич ки НБ (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Тра јал 
– Је дин ство (су би ли од и гра ли 
у по не де љак).

Ру ма: Пр ви Мај – Тек сти лац 
0:1; Бе чеј: ОФК Бе чеј 1918 – 
Ди на мо 1945 4:1; Ку ла: Хај дук 
1912 – ОФК Бач ка 1:0; Зре ња
нин: Рад нич ки – Наф та гас 0:0; 
Но ви Сад: Ка бел – Омла ди нац 
0:1; Бе ле гиш: По ду на вац – 
Рад нич ки 1912 1:0; Шај каш: 
Бо рац – Је дин ство 3:0; Адор
јан: Ти са – Ста ни шић 1920 4:2.

01. Бо рац 4 3 1 0 10:2 10
02. ОФК Бе чеј 4 3 0 1 9:2 9
03. Рад нич ки 4 3 0 1 7:2 9
04. Хај дук 4 2 1 1 3:2 7
05. Тек сти лац 4 2 1 1 4:4 7
06. Је дин ство 4 2 0 2 6:9 6
07. По ду на вац 4 1 2 1 3:3 5
08. Омла ди нац 4 1 2 1 2:2 5
09. Рад нич ки 4 1 2 1 3:4 5
10. Наф та гас 4 1 2 1 4:6 5
11. Ка бел 4 1 1 2 3:3 4
12. Пр ви Мај 4 1 1 2 5:6 4
13. ОФК Бач ка 4 1 1 2 2:3 4
14. Ти са 4 1 1 2 7:9 4
15. Ста ни шић 4 1 0 3 3:8 3
16. Ди на мо 4 0 1 3 3:9 1

Ко лу ба ра – Пар ти зан 1:5; Вој
во ди на – Во ждо вац 2:1; Цр ве на 
Зве зда – ТСЦ 1:1; Рад нич ки 
1923 – Но ви Па зар (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Мла
дост – Ја вор Ма тис (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); Рад ник 
– Чу ка рич ки (су би ли од и гра ли 
у по не де љак); Рад нич ки Ниш – 
Мла дост ГАТ 1:1; Спар так ЖК – 
На пре дак 1:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 4 3 1 0 6:1 10
02. Сло бо да 4 3 0 1 8:3 9
03. Ин декс 4 3 0 1 9:6 9
04. Је дин ство 4 2 2 0 9:1 8
05. Же ле знич. 4 2 1 1 9:3 7
06. Мла дост 4 2 1 1 7:4 7
07. Сло га (Т) 4 2 1 1 2:1 7
08. Сло га (Е) 4 2 0 2 5:8 6
09. Ду нав 4 1 2 1 2:2 5
10. До њи Срем 4 1 2 1 3:4 5
11. Радн. (НП) 4 1 1 2 6:6 4
12. Ве тер ник 4 1 1 2 2:7 4
13. Сла ви ја 4 1 0 3 10:11 3
14. ГФК Сло вен 4 1 0 3 4:6 3
15. Радн. (Ш) 4 0 2 2 4:6 2
16. Шај каш 4 0 0 4 1:18 0

01. РФК Гра ф. 6 5 1 0 19:5 16
02. ИМТ 6 5 0 1 12:5 15
03. ОФК Вр шац 7 4 1 2 10:8 13
04. Ме та лац 7 3 2 2 10:5 11
05. Же ле знич. 6 3 1 2 7:7 10
06. Ма чва 7 3 1 3 8:10 10
07. Ин ђи ја 6 2 3 1 9:5 9
08. Зла ти бор 7 2 2 3 10:12 8
09. Рад 7 1 4 2 4:6 7
10. ГФК Сло б. 7 1 4 2 6:9 7
11. Је дин ство 6 1 3 2 5:6 6
12. Траyал 6 2 0 4 8:10 6
13. Радн. (СМ) 6 1 3 2 2:4 6
14. Радн. (НБ) 6 2 0 4 4:8 6
15. Но ви Сад 6 1 2 3 5:10 5
16. Ло зни ца 6 1 1 4 4:13 4

01. Ц. Зве зда 8 6 2 0 27:4 20
02. Вој во ди на 9 5 4 0 16:5 19
03. Но ви Па зар 9 6 0 3 13:8 18
04. ТСЦ 10 4 5 1 13:3 17
05. Во ждо вац 10 5 2 3 10:11 17
06. Чу ка рич ки 8 5 1 2 14:10 16
07. Пар ти зан 8 4 3 1 15:6 15
08. Ко лу ба ра 10 4 3 3 12:18 15
09. Ј. Ма тис 9 3 2 4 11:16 11
10. Спар так 9 2 4 3 9:9 10
11. Рад нич ки 9 2 3 4 4:8 9
12. Рад нич ки 10 2 3 5 13:23 9
13. На пре дак 9 2 2 5 8:12 8
14. Мла дост 9 1 3 5 12:17 6
15. Мла д. ГАТ 10 1 2 7 5:17 5
16. Рад ник 9 0 3 6 6:21 3

Но ћај: Змај – На пре дак 1:1; 
Бе ше но во: БСК – ОФК Би кић 
2:0; Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – 
Фру шка Го ра 4:1; Ер де вик: 
Ер де вик 2017 – Бо рац (ВР) 6:0; 
Ру ма: Је дин ство – Срем 1:0; 
Ада шев ци: Гра ни чар – Оби лић 
1993 5:0; Ла ћа рак: ЛСК – Бо рац 
(Р) 7:0.

01. БСК 3 3 0 0 12:3 9
02. Гра нич. 3 3 0 0 12:3 9
03. Зе ка Буљ. 3 3 0 0 11:3 9
04. ОФК Би кић 3 2 0 1 8:3 6
05. Је дин ство 3 2 0 1 6:4 6
06. ЛСК 3 1 1 1 8:3 4
07. Ер де вик 3 1 1 1 7:5 4
08. Оби лић 3 1 1 1 3:6 4
09. Срем 3 1 0 2 5:3 3
10. Ф.Го ра 3 1 0 2 2:8 3
11. На пре дак 3 0 2 1 3:5 2
12. Змај 3 0 1 2 1:7 1
13. Бо рац (Р) 3 0 0 3 5:17 0
14. Бо рац (ВР) 3 0 0 3 4:17 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Кр че дин: Фру шко го рац – 
Љу ко во 2:2; Бу ђа нов ци: Мла
дост – Хај дук 1932 0:3; Чор та
нов ци: ЧСК – Ру дар 3:1; Жар
ко вац: На пре дак – Ка ме ни 2:3; 
Ни кин ци: По лет (Н) – По лет 
(НК) 0:3; Обреж: Гра ни чар – 
Сре мац 9:0; Кру ше дол: Кру ше
дол – Цар Урош 2:1.

01. Хај дук 3 3 0 0 11:0 9
02. По лет (НК) 3 3 0 0 11:2 9
03. Кру ше дол 3 3 0 0 6:2 9
04. По лет (Н) 3 2 0 1 10:5 6
05. Ка ме ни 3 2 0 1 8:6 6
06. Мла дост 3 2 0 1 6:5 6
07. Фру шко гор. 3 1 1 1 5:7 4
08. Гра ни чар 3 1 0 2 10:4 3
09. На пре дак 3 1 0 2 12:8 3
10. Цар Урош 3 1 0 2 6:6 3
11. ЧСК 3 1 0 2 6:8 3
12. Љу ко во 3 0 1 2 3:8 1
13. Ру дар 3 0 0 3 2:9 0
14. Сре мац 3 0 0 3 0:26 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ма чван ска Ми тро ви ца: 
Под ри ње – Хај дук (В) 1:0; 
Бе шка: Хај дук (Б) – Фру шко го
рац 1:1; Деч: Сре мац (Д) – Сре
мац (В) 1:0; Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност – Срем 1:2; Огар: 
Шу мар – Гра ни чар 6:1; Го лу
бин ци: Ја дран – Пар ти зан 1:4; 
Мар тин ци: Бо рац 1925 – 
На пре дак Ме ри ди ан 0:6; Ириг: 
Рад нич ки – Сло га 3:0.

01. Шу мар 4 3 1 0 16:5 10
02. Бу дућ ност 4 3 0 1 7:5 9
03. Хај дук (Б) 4 2 2 0 4:2 8
04. Рад нич ки 4 2 1 1 9:2 7
05. На пре дак 4 2 1 1 9:5 7
06. Пар ти зан 4 2 1 1 8:5 7
07. Ја дран 4 2 1 1 8:5 7
08. Срем. (Д) 4 2 1 1 5:4 7
09. Срем 4 2 0 2 9:7 6
10. Гра ни чар 4 2 0 2 7:10 6
11. Фру шко гор. 4 1 1 2 12:8 4
12. Под ри ње 4 1 0 3 3:5 3
13. Хај дук (В) 4 1 0 3 4:7 3
14. Срем. (В) 4 1 0 3 3:7 3
15. Сло га 4 0 2 2 3:10 2
16. Бо рац 4 0 1 3 2:22 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Шид: Рад нич ки (Ш) – Же ле
зни чар 0:0; Ер де вик: Сло га (Е) 
– Ин декс 3:0; Те ме рин: Сло га 
(Т) – Је дин ство 0:0; Но ва Па зо
ва: Рад нич ки (НП) – ГФК Сло
вен 3:4; Но ви Сад: Сла ви ја – 
Шај каш 1908 6:0; Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – Мла дост 2:1; 
Ве тер ник: Ве тер ник – Ду нав 
0:0; Ди вош: Хај дук – Сло бо да 
2:0; 

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ги ба рац: Син ђе лић – Брат
ство 6:1; Бер ка со во: Сре мац – 
Омла ди нац 1:1; Ја ме на: Гра ни
чар – Јед но та 0:2; Илин ци: 
Бо рац – Је дин ство 3:1; ОФК 
Бин гу ла је би ла сло бод на.

Сте ја нов ци: Бо рац (С) – Хрт
ков ци 2:3; До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци – Је дин ство (К) 
6:1; Пла ти че во: Је дин ство (П) 
– Гра ни чар (24.окт); Фру шко го
рац је био сло бо дан.

1. Син ђе лић 1 1 0 0 6:1 3
2. Бо рац 1 1 0 0 3:1 3
3. Јед но та 1 1 0 0 2:0 3
4. Сре мац 1 0 1 0 1:1 1
5. Омла ди нац 1 0 1 0 1:1 1
6. ОФК Бинг. 0 0 0 0 0:0 0
7. Је дин ство 1 0 0 1 1:3 0
8. Гра нич. 1 0 0 1 0:2 0
9. Брат ство 1 0 0 1 1:6 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Јар ков ци: Бо рац – Пла ни нац 
1:4; Но ви Слан ка мен: Ду нав – 
Сло га (М) 0:0; Не ра дин: Вој во
ди на – 27.Ок то бар 0:6; Сло га 
(К) је би ла сло бод на.

1. 27.Ок то бар 1 1 0 0 6:0 3
2. Пла ни нац 1 1 0 0 4:1 3
3. Ду нав 1 0 1 0 0:0 1
4. Сло га (М) 1 0 1 0 0:0 1
5. Сло га (К) 0 0 0 0 0:0 0
6. Бо рац 1 0 0 1 1:4 0
7. Вој во ди на 1 0 0 1 0:6 0

1. Д. Пе тров ци 1 1 0 0 6:1 3
2. Хрт ков ци 1 1 0 0 3:2 3
3. Фру шко гор. 0 0 0 0 0:0 0
4. Је дин.(П) 0 0 0 0 0:0 0
5. Гра ни чар 0 0 0 0 0:0 0
6. Бо рац (С) 1 0 0 1 2:3 0
7. Је дин. (К) 1 0 0 1 1:6 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

СУПЕР КУП СРБИ ЈЕ

Руко ме та ши це 
„Јаго ди не“ 
осво ји ле тро феј

Руко ме та ши це „Јаго ди не“ 
осво ји ле су тро феј „Супер ку
па Срби је“ пошто су у субо ту, 
3. сеп тем бра у хали ,,ЈАС СА” 
савла да ле еки пу „Желе зни ча
ра“ из Инђи је, акту ел ног прва
ка држа ве, резул та том 36:28 
(19:15). Осва ја чи це Купа Срби је 
за сезо ну 2021/22. пру жи ле су 
сјај ну пар ти ју, а чак две игра
чи це из редо ва „Јаго ди не“ меч 
су завр ши ле са дво ци фре ним 
учин ком. Мари ја Кој чић пости
гла је 12 пого да ка, док је гол 
мање упи са ла Ива на Митро вић. 
Са дру ге стра не, у дре су „Желе
зни ча ра“ издво ји ле су се Дуња 

Табак са девет и Тија на Симић 
са осам пого да ка.

Како је иста као Вла да Шими
чић, тре нер ЖРК „Желе зни чар“ 
пре овог сусре та, уло гу фаво
ри та пре пу стио је про тив нич кој 
еки пи.

– Ни еки па „Јаго ди не“, а ни 
ми, нисмо сигур но у жеље ној 
фор ми у овом тре нут ку. Добро 
се позна је мо и није било пре ве
ли ких изне на ђе ња. Меч је био 
неиз ве стан, какав уоста лом 
доли ку је бор би за тро феј, иста
као је Шими чић и чести тао про
тив ни ца ма на побе ди и осва ја
њу „Супер ку па Срби је“. М. Ђ.
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ОВАН: По треб но је 
да се рас те ре ти те од 
до дат них оба ве за, 
али не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на 
ви ше стра на исто вре ме но. У 
до сто јан стве ном сти лу и без 
су ви шних пи та ња при хва ти те 
све ко ри сне су ге сти је. Же ле ли 
би сте да ус по ста ви те бо љу кон
тро лу над но вим до га ђа ји ма у 
љу бав ном жи во ту.   

БИК: Ја сно вам је да 
око ли на од вас оче ку
је да се не пре кид но 
ис ти че те са по себ

ним ре зул та ти ма и да увек оста
вља те не ки ве ли чан стве ни ути
сак. По себ но вам при ја по ро дич
на хар мо ни ја и не чи је при су ство, 
јер на та кав на чин мо же те да 
оства ри те бо љу пси хо ло шку рав
но те жу.

БЛИ ЗАН ЦИ: По тру
ди те се да успе шно 
спро ве де те све сво је 
иде је и пла но ве у 

де ло. Ва жно је да по ред се бе 
има те осо бу од по ве ре ња и тим 
про ве ре них са рад ни ка за ко је 
вас ве зу ју за јед нич ки ин те ре си. У 
љу бав ном од но су, не мој те уза
луд но по ку ша ва ти да про ме ни те 
парт не ро во по на ша ње или да 
ме ња те ток ства ри ко је не за ви се 
од ва ше во ље. 

РАК: На вр ло ефи ка
сан на чин уме те да 
спро ве де те раз ли чи
та пра ви ла успе шног 

по сло ва ња, ко ја оста вља ју озби
љан и по зи ти ван ути сак на ва шу 
око ли ну. По тру ди те се да по ти
сне те свој про фе си о нал ну су је ту 
ка да се јав но по ле ми ше о пра
вил ном вред но ва њу не чи јих 
за слу га. Про ла зи те кроз раз ли
чи те фа зе емо тив ног рас по ло
же ња.  

ЛАВ: Де лу је те ве о ма 
опре зно и не же ли те 
пре ви ше да ри зи ку је
те у по слов нофи

нан сиј ским пре го во ри ма. ипак, 
мо ра ће те да се су о чи те са не ким 
иза зо ви ма ко ји ни су по ва шој 
во љи. За тра жи те на вре ме 
до бар са вет од јед не ста ри је 
осо бе. На кра ју све ће се ре ши ти 
на до бар на чин или у ва шу 
ко рист. При жељ ку је те ви ше раз
у ме ва ња или не жно сти у љу бав
ном од но су. 

ДЕ ВИ ЦА: До но си те 
низ ва жних од лу ка и 
де лу је те од луч но у 
сво јим на ме ра ма 

пред са рад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у де ло све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пе ри о ду. Не ма по тре бе да 
се рас пра вља те са не ис то ми
шље ни ци ма и да гу би те вре ме 
на не ке спо ред не си ту а ци је. 
Има те до бар осе ћај, а љу бав ни 
до га ђа ји ко је на слу ћу је те на ја
вљу ју сре ћан рас плет у од но су 
са во ље ном осо бом. 

ВА ГА: По не кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, ка ко 
би сте се би и дру ги ма 

до ка за ли да сте до вољ но до ра
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Уз бли ску осо бу све мо же
те да пре ва зи ђе те на до бар 
на чин, не ка вас пра вил но до зи
ра ње му дро сти, емо ци ја и стре
са на ве ду на за јед нич ка љу бав
на ре ше ња.  

ШКОР ПИ ОН: Не ко 
вам да је ко ри сне 
ин фор ма ци је и на 
та кав на чин вам по ма

же да пра вил ни је про це њу је те 
раз ли чи те по слов не мо гућ но сти. 
Ја сно вам је да за јед нич ки до го
во ри пред ста вља ју по зи ти ван 
по мак у ре ша ва њу ва жних 
по слов них или при ват них ин те ре
са. Сло бод но из ра зи те не ка сво ја 
по ти сну та осе ћа ња или на ме ре. 
Учи ни те не ки по се бан гест па жње  
пре ма свом парт не ру. 

СТРЕ ЛАЦ: Де лу је те 
вр ло ам би ци о зно 
пред сво јом око ли ном 
и сви ма ја сно да је те 

до зна ња, да не же ли те да вам 
се не ко су прот ста вља  по би ло 
ко јој осно ви. Па жљи во про це ни
те си ту а ци је ко је зах те ва ју не ки 
вод ри зи ка или ве ће ула га ње 
нов ца. Нео п ход на вам је по ро
дич на хар мо ни ја и не чи је при су
ство ка ко би сте оства ри ли бо љу 
пси хо ло шку рав но те жу. 

ЈА РАЦ: До бре иде је 
ко је има те зах те ва ју и 
ши ру по др шку од оне 
ко ју тре нут но ужи ва те 

у кру гу са рад ни ка. Све што же ли
те мо же те и да оства ри те. Бу ду
ћи да ви сјај но функ ци о ни ше те у 
парт нер ству, по тру ди те се да око 
се бе оку пи те осо бе од по ве ре ња 
или угле да. До вољ но сте ве шти 
или сна ла жљи ви да при во ли те 
во ље ну осо бу на не ке сво је 
за ми сли. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Де лу је
те вр ло енер гич но 
пред сво јом око ли
ном и успе ва те да 

ускла ди те раз ли чи те по слов не 
ин те ре се. Ста ло вам је да ве ћи
ну ства ри др жи те под стро гом 
кон тро лом. У ве ли чан стве ној 
ком би на ци ји из ра жај не ма ште и 
за вод нич ких спо соб но сти пред 
парт не ром до би ја те све што 
по же ли те. 

РИ БЕ: Има те до бар 
пред о се ћај и успех 
вам се на ла зи на 
до хват ру ке. нај ви ше 

ће вас об ра до ва ти фи нан сиј ско 
по бољ ша ње и бо љи ма те ри јал
ни стан дард. Не са мо да има те 
до бре по слов не про це не већ 
до биј те и но ви број при ста ли ца, 
та ко да у ве ћи ни си ту а ци ја про
ла зи те лак ше или бо ље од дру
гих. Осе ћа те да се на ла зи те на 
емо тив ној пре крет ни ци и ра до 
при хва та те раз не иза зо ве.

VREMEPLOV
7. сеп тем бар

1788. Тур ци за ро би ли, а по том 
уби ли во ђу срп ских до бро во
ља ца у аустриј скотур ском 
ра ту Ко чу Ан ђел ко ви ћа, по зна
тог као Ко ча Ка пе тан. 
1822. Гу вер нер Бра зи ла, принц 
Пе дро, про гла сио не за ви сност 
од Пор ту га ли је и про гла сио се 
за ца ра. Пор ту гал при знао 
не за ви сност Бра зи ла 1828. 

8. сеп тем бар
1331. На др жав ном са бо ру у 
Свр чи ну на Ко со ву ар хи е пи
скоп Да ни ло II кру ни сао 
23го ди шњег Ду ша на Сте фа на 
Не ма њи ћа за кра ља срп ских и 
по мор ских зе ма ља. За пр вог 
срп ског ца ра Ду шан Не ма њић 
кру ни сан 1346. у та да шњој 
срп ској пре сто ни ци Ско пљу. 

9. сеп тем бар
1513. У би ци про тив Ен гле за 
код Флу де на по ги нуо је шкот
ски краљ Џејмс IV за јед но са 
не ко ли ко хи ља да Шко та, ме ђу 
ко ји ма је би ло го то во це ло 
плем ство. 

10. сеп тем бар
1526. Тур ски сул тан Су леј ман 
II Ве ли чан стве ни, по сле по бе
де над Ма ђа ри ма на Мо хач ком 
по љу, за у зео Бу дим, ко ји је 
по стао се ди ште Бу дим ског 
па ша лу ка, про вин ци је Ото ман
ског цар ства у на ред них 150 
го ди на. 
1945. Вид кун Кви слинг, шеф 
ма ри о нет ске нор ве шке вла де, 
про гла шен кри вим за из да ју и 
осу ђен на смрт због са рад ње с 
на ци стич ком Не мач ком у Дру
гом свет ском ра ту. 

11. сеп тем бар
2001. У са мо у би лач ком на па ду 
оте тим ави о ни ма на Свет ски 
тр го вин ски цен тар у Њу јор ку и 
згра ду Пен та го на у Ва шинг то
ну по ги ну ло око 3.000 љу ди. 
Згра да Пен та го на знат но 
оште ће на, а два тор ња ви си не 
410 ме та ра у њу јор шкој 
по слов ној че твр ти Мен хетн 
сру ше на. Оп ту жив ши Оса му 
бин Ла де на, ли де ра ислам ских 
екс тре ми ста, ко ји се крио у 
Ав га ни ста ну, за ор га ни зо ва ње 
на па да, САД 7. ок то бра по че ле 
бом бар до ва ње Ав га ни ста на.

12. сеп тем бра
490. п.н.е. На ис точ ној оба ли 
Ати ке код Ма ра то на Ати ња ни 
су по бе ди ли де сет пу та број ни
ју вој ску пер сиј ског ца ра Да ри
ја (9.000 пре ма 100.000). Вест 
о по бе ди у Ати ну је до нео гла
сник Фи ли дед пре тр чав ши 40 
ки ло ме та ра, на кон че га је умро 
од пре мо ра. По том до га дја ју 
се у мо дер ном вре ме ну зо ве 
нај ду жа тр ка у атле ти ци. 

13. сеп тем бар
1842. На род на скуп шти на кне
же ви не Ср би је, у ко јој су уста
во бра ни те љи има ли ве ћи ну, 
про гла си ла је за кне за Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, си на 
во ђе Пр вог срп ског устан ка 
Ка ра ђор ђа. 

HOROSKOP

Сре да, 7. сеп тем бар
(25. ав густ) 

Пре нос мо шти ју Све тог апо сто ла 
Вар то ло ме ја; Све ти апо стол Тит

Че твр так, 8. сеп тем бар
(26. ав густ) 

Све ти му че ни ци Адри јан и На та
ли ја

Пе так, 9. сеп тем бар
(27. ав густ) 

Пре по доб ни Пи мен Ве ли ки
Су бо та, 10. сеп тем бар

(28. ав густ) 
Пре по доб ни Мој сеј Му рин; Преп. 
Са ва Псков ски

Не де ља, 11. сеп тем бар
(29. ав густ) 

Усе ко ва ни је гла ве Све тог Јо ва на 
Кр сти те ља; Са бор Срп ских Све
ти те ља
По не де љак, 12. сеп тем бар (30. 

ав густ) 
Прен.мошт. Св. Алек сан дра Нев
ског; Св. Ки ри ло, Ни кон и Ма ка
ри је

Уто рак, 13. сеп тем бар
(31. ав густ) 

По ла га ње по ја са Пре све те Бо го
ро ди це; Све ти му че ни ци Је се но
вач ки

Crkveni
kalendar

До ма ћи ке чап
Са стој ци: 5 кг па ра дај за, 23 

гран чи це це ле ро вог ли шћа, 40 гра
ма ше ће ра, 1 дл вин ског сир ће та, 2 
дл уља, 3 ли ста лор бе ра, 5 љу тих 
па при чи ца (ни је оба ве зно), 1 ка ши
ка со ли

При пре ма: Опра ти, осу ши ти, па 
сит но исец ка ти ли шће це ле ра и 
љу те па при чи це.

Опра ти па ра дајз, па га ољу шти ти 

и са мле ти у блен де ру. Сок од па ра
дај за ста ви ти у ве ћу шер пу, па га 
за гре ја ти до кљу ча ња, а за тим сма
њи ти тем пе ра ту ру на вр ло ти хо 
ку ва ње. До да ти сец кан це лер, уље, 
сир ће, ше ћер, со, лор бер и па при
чи це. Ку ва ти ко ли ко је по треб но да 
би се ко ли чи на сма њи ла на 1/3, у 
по чет ку ме ша ју ћи по вре ме но, а 
ка сни је че шће. До со ли ти уко ли ко је 
по треб но. Си па ти у те гле. Ис под 
сва ког по клоп ца ста ви ти ко мад 
це ло фа на, да ке чап не би до шао у 
до дир с по клоп цем. 

• Жели те ли да забо ра
ви те све ваше нево ље? 
Носи те тесне ципе ле. 
• Мали ма се руга мо у 
лице, а вели ки ма у леђа.


