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У КОЛУНЏИЈСКОЈ ГЛАВИЦИ, 
МЕСТУ У БЛИЗИНИ КНИНА, 
ОБИЧАЈ ПРЕЛА ЈОШ УВЕК СЕ 
НЕГУЈЕ И ЧУВА

ЖЕНЕ У ОСТРОВУ 
УДРУЖИВАЊЕМ МЕЊАЈУ 
СВОJ И ЖИВОТ СВОЈЕ 
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У ВОЋИНУ СЕ НАРОД ЈОШ 
ЈЕДНОМ ПРИСЕТИО ЖРТАВА 
ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ ПЛИВАЊУ ЗА ЧАСНИ КРСТ УЧЕСТВОВАЛО РЕКОРДНИХ 
60 ПЛИВАЧА. ЧАСНИ КРСТ ОСВОЈИО МАРКО НИКШИЋ ИЗ ВУКОВАРА
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НАКОН 29 ГОДИНА УПОТРЕБЕ ХРВАТСКА КУНА ЈЕ 1. ЈАНУАРА ЛЕТА ГОСПОДЊЕГ 2023. ОТИШЛА У ИСТОРИЈУ, АЛИ ЊЕНО 
УКИДАЊЕ И ПРЕЛАЗАК НА ЕВРО ЗА СОБОМ ОСТАВЉА И ПИТАЊЕ КАКО СУ СЕ И ЗАШТО ХРВАТИ ТАКО ЛАКО ОДРЕК ЛИ СВОЈЕ 
НАЦИОНАЛНЕ ВАЛУТЕ.

КАКО СМО ВОЛЕЛИ ХРВАТСКУ КУНУ
Давно је био 30. мај 1994. када је куна 

постала службена хрватска новчана 
валута. Још је трајао рат па је, између 

осталог, и ново име за хрватски новац за Србе 
био додатни аргумент како новонастала држава 
своје темеље заснива на усташкој идеологији, 
војној терминологији, иконографији, хералдици, 
затим историји, језику и другим видљивим 
карактеристикама овог фашистичког режима, 
а онда је, поврх свега тога, преузео и име 
које је новац у Хрватској носио само за време 
владавине усташког поглавника Анте Павелића 
и постојања квислиншке наци-фашистичке 
државе зване НДХ.  Након 29 година употребе 
хрватска куна је 1. јануара лета господњег 
2023. отишла у историју, али њено укидање и 
прелазак на евро за собом оставља и питање 
како су се и зашто Хрвати тако лако одрекли 
своје националне валуте. 

Након потписивања Ердутског споразума 
крајем 1995. године започело се са мукотрпним 
процесом изградње мира, успостављале су се 
покидане везе, народ је преузимао хрватске 
документе, започела је исплата пензија. Међу 
српским пензионерима било је и доста оних 
који куну памте као усташку валуту, али су ову 
нову, исту по имену, а различиту по изгледу, 
били принуђени да узму јер другог избора 
нису имали. Од нечега је морало да се живи. 
Уосталом, човек се временом на све навикне 
па су се тако и Срби навикли на куну.  

У време реинтеграције био сам незапослен, 
али сам захваљујући новинарима у тадашњем 
Обласном већу, које је било претеча касније 
основаног Заједничког већа општина, добијао 
прилику да зарадим неку цркавицу и тако 
преживим. Наиме, нудили су ми да будем 
водич страним и домаћим, дакле хрватским 
новинарима, који су ми за ту услугу плаћали. 
Обично су за плаћање користили немачку 
марку, али су касније почели да нуде и куне. 
Када сам то први пут доживео понуђена ми 
је новчаница од 200 куна уз питање имам 
ли проблем да их примим. Знајући да је то 
неминовност и да ћемо након реинтеграције 
свој живот наставити у Републици Хрватској 
одговорио сам да проблема нема. На крају 
крајева, сви који су решили да остану су већ 
прихватили хрватске документе тако да је 
коришћење хрватског новца било само питање 
времена, па, помислио сам, боље што пре. 

Куна је од старта била стабилна валута 
и то је нешто што је било добро јер народ је 

запамтио оне силне нуле на југословенском 
динару и тежак живот кроз који је прошао. 
Име валуте, ма колико одбојно, било је нешто 
на шта су се људи навикли као што се човек 
навикне на курје око или на каменчић у ципели. 
Подсвесно све осећаш кроз тужну и трагичну 
судбину свог народа на овим просторима, али 
свесно знаш да мораш да живиш и да враћање 
уназад нема никаквог смисла.

Од увођења куне па све до данас, сваки пут 
када би Срби завапили како се њихова права 
не поштују, како је цео наш народ у Хрватској 
стигматизован због рата, онај екстремни део 
хрватске јавности би јавно, уз још низ погрдних 
речи и псовки цинично говорио: „Не волите 
Хрватску, али драге су вам усташке куне”. То 
да Срби не воле Хрватску аргументовано је 
низом других небулоза. Један од најчешће 
коришћених аргумента је, на пример, нена-
вијање Срба за хрватску репрезентацију. Сви 
који му прибегавају при томе избегавају да 
помену како се са хрватских стадиона готово 
редовно чују повици и оркестрирано урлање 
усташког поздрава „За дом спремни! ” или још 
монструозније „Убиј Србина”. У таквој атмосфери 
тешко је чак и помислити, а камоли очекивати, 
да неки Србин, који имало држи до себе, 
отворено навија за Хрватску иако је многима 
од нас интимно ипак драже да победи тим са 
наших простора, била то Србија, Хрватска, 
БиХ, Словенија, Црна Гора или Македонија, 
него нека друга репрезентација. 

Више пута сам се у својим коментарима 
запитао како се то доказује лојалност држави 
и да ли је неслагање са извикивањем усташких 
парола и позивима на убијање Срба доказ да 
Срби не воле државу у којој живе, да јој нису 
лојални. Колики мазохиста неко мора да буде да 
пређе преко урлања усташког поклича „За дом 
спремни” од стране стадионске гомиле, па чак 
и појединих репрезентативаца, као да то није 
ништа. Да „убиј Србина” посебно и не истичем. 
Да ли лојалност, када је већ помињем, држави 
у којој живимо, значи и прихватање таквих 
појава. Наравно да не. Лојалност, бар онако 
како је ја схватам, значи поштовање закона, 
културно понашање, поштовање различитости, 
извршавање грађанских дужности и обавеза 
или рецимо редовно плаћање пореза и даџбина, 
али не и прихватање усташке идеологије коју 
неки намерно гурају у први план, то никако.

На крају, ако ту скаредну и потпуно неуте-
мељену тврдњу: „Не волите Хрватску, али волите 
усташке куне”, прихватимо као истиниту, онда 
је Хрватска преласком на евро, да и сам будем 
циничан, Србима одузела оно једино што су 
у Хрватској волели, односно хрватску куну, а 
оставили им оно што, наводно, не воле, односно 
Хрватску. Можемо ли у том смислу извући 
закључак да Хрвати нису волели куну када су на 
крају прешли на евро или не воле ни тај евро, 
али ће га морати прихватити као неминовност, 
исто онако како су се Срби навикли на куне. 

Славко БУБАЛО
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СА ИСТОКА ХРВАТСКЕ ОТПРЕМЉЕНА ЈЕ ПОМОЋ ЗА БОГОСЛОВИЈУ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА ПРИ МАНАСТИРУ КРКА У ДАЛМАЦИЈИ

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ ЗА БОГОСЛОВИЈУ

Aкција прикупљања помоћи Богословији у 
манастиру Крка спроводи се више од 20 
година, а њени иницијатори су Самостална 

демократска српска странка, Заједничко веће 
општина и локалне самоуправе са српском 
већином са простора источне Славоније, Барање 
и западног Срема.

– Радујем се што опет могу да учествујем 
заједно са локалним самоуправама овде на 
истоку и нашим људима који су се, од отварања 
Богословије па све до данашњег дана, активно 
укључивали у живот Богословије и у њен рад 
кроз различите видове помоћи. Ова помоћ 
помаже несметаном раду Богословије када 
је набавка прехране у питању. То је школа 
интернатског типа и ова помоћ може да, добрим 
делом, покрије основне њене потребе када је 
храна у питању – истакао је осечкопољски и 
барањски владика Херувим који је и један од 
координатора ове акције.

Као и претходних година и овај пут за 
Богословију је купљено око тону и по меса и 
месних прерађевина које су бесплатно прерађене 
у месари Бођирковић у Борову одакле је роба 
и отпремљена за Далмацију.

– Све зависи од нас колико ћемо и како 
располагати, али ово би могло да траје готово 
читаву школску годину, барем је тако било до 
сада. Наше речи благодарности су заиста мало 
за чињеницу колико нам ова помоћ значи и тим 
поводом рекао бих једну нашу народну изреку 
да „ко цркви даје Богу позајмљује, а Бог никоме 
не остаје дужан”. Ове године у Богословији 
имамо 29 ученика, настава се одвија редовно, 
а ученици су добри и из готово свих наших 
крајева па чак и из Америке. Хвала Богу, све 
је у најбољем реду и наша школа поред свих 
искушења и даље опстаје и ради – нагласио 

је отац Севастијан.  
Са организацијом и одазивом свих донатора 

задовољни су и координатори овогодишње акције.
– Од 2001. године траје ова акција општина 

које су на подручју деловања Заједничког већа 
општина, мањинских већа, а ове године ту су 
и жупанијско веће српске националне мањине 
Вуковарско-сремске жупаније, саборска заступница 
Драгана Јецков, Заједничко веће општина и 
наравно, још једном да споменем, све општине 
су издвојиле средства у својим буџетима за 
помоћ Богословији у манастиру Крка и ево, 
нама је велико задовољство да можемо бар 
једним делом омогућити ученицима који су у 
Богословији прехрану у току целе године. Ово 
је износ који је довољан скоро за целу годину 
за потребе саме Богословије. Надам се да ћемо 
и убудуће наставити са овом манифестацијом, 
односно овим нашим програмом и да ћемо даље 
моћи испратити све потребе саме Богословије 

– закључио је председник Заједничког већа 
општина Дејан Дракулић.

Срђан СЕКУЛИЋ

Манастир Крка подигла је 1350. 
године српска принцеза Јелена, 
сестра цара Душана, удата 
за хрватског кнеза Младена 
II Шубића, посветивши га св. 
арханђелу Михаилу. Богословско 
училиште при манастиру 
основано је 1615. и радило је 
до 1647. године када су ученици 
и њихови наставници монаси 
пред турском најездом морали 
да побегну највећим делом у 
Задар, а једним делом у Сремске 
Карловце. Манастирска братија 
вратила се у манастир 1650. 
године, а богословија је поново 
отворена тек 1964. године.
У току последњег рата, односно, 
одмах иза њега, манастир је 
похаран, али не битније, јер су 
га хрватске власти заштитиле 
од вандализма. Између 1995. 
и 1998. године манастир је 
запустео. Богословија која је 
постојала при њему од 1964. 
премештена је најприје на 
Дивчибаре, а потом у Србиње, 
некадашњу Фочу. Обновљена 
је настојањем епископа 
далматинског Фотија 2001. 
године.
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ВИШЕ ОД 250 МЕШТАНИНА КОМЕТНИКА КОД ВОЋИНА УБИЛЕ СУ УСТАШЕ 13. И 14. ЈАНУАРА 1942. ГОДИНЕ. СПОМЕН-КУЋА, У 
ЧИЈЕМ СУ ПОДРУМУ СТРАДАЛИ, ПОНОВО ЈЕ ОБНОВЉЕНА И ОСВЕШТАНА ОВЕ ГОДИНЕ

У ВОЋИНУ СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ПРИСЕТИЛИ 
ЗЛОЧИНА ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Масакр над мештанима Кометника код Воћина 

одиграо се 13. и 14. јануара 1942. године, 
а сећање на овај злочин када је убијено 

више од 250 људи сваке године одржава се у 
организацији Већа српске националне мањине 
Вировитичко-подравске жупаније и општине Воћин. 
Тако је било и ове године када су се посетиоци 
најпре окупили у парохијском дому код Цркве 
светих Отаца Првог Васељенског сабора где је 
одржана литургија коју је служио парох слатински 
Драган Гаћеша. 

Парастос је затим одржан код спомен-костурнице 
у којој су сахрањене жртве из Кометника и засеока 
Добрић, Јоргић и Зубићи. Након полагања венаца 
окупљенима се најпре обратила председница ВСНМ-а 
Вировитичко-подравске жупаније Милена Лазић, 
а потом и у име Савеза антифашистичких бораца 
и антифашиста Републике Хрватске Лазо Ђокић. 

- Сви ви који годинама овде долазите и они који 
сте први пут овде, мислим да разлике нема и да 
сви добро знате зашто смо се данас окупили. Већ 
другу годину на овом месту покушавам нешто да 
кажем, али ми се чини да би тишина овде највише 
говорила. Нема речи, тешко их је изабрати и 
изговорити их – рекла је Милена Лазић. 

- Нама се често пребацује да ми негујући културу 
сећања живимо у прошлости, а ми одговарамо да 
се на тај начин сећамо наших славних предака 
који су имали храбрости и воље да се супротставе 
фашизму. Негујући културу сећања ми преносимо 
и нашим потомцима зашто су наши преци дали 

животе. То поноваљање је битно јер и данас овде 
имамо зле хорде са профашистичким идејама. 
Долазим из Вуковара где је недавно оскрнављено 
православно гробље, а сличан случај имали смо 
и на Кордуну. Коме то смета и да ли овде могу да 
живе људи свих вера и нација? Држава мора такве 
људе да санкционише примереним казнама, а ако 
то не буде они ће и даље радити ствари које ће 
заоштравати односе међу народима – нагласио 
је Лазо Ђокић. 

Страдање мештана воћинског краја дошло је 

као одмазда за једну партизанску акцију на Папуку 
у којој је убијено пет усташа, а партизани су се 
након ње због снега склонили у Кометник. Иако 
су у том тренутку партизани већ били евакуисани 
на Папук, њиховим трагом у Кометник долазе 
усташе које 13. и 14. јануара убијају 261 мештанина 
према подацима историчара Милана Радановића. 
Највећи број жртава убијен је у двориштву једне 
куће у Воћину, а ноћ пре стрељања више од 150 
људи је мучено и нагурано у подрум те куће где 
су лежали једни на другима. 

- Имао сам прилику да упознам Саву Бојчића 
који је умро претпрошле године у својој 96. години, 
а који је један од ретких који је преживео затварање 
у овом подруму. Уз њега је преживело још осам 
људи од којих је он био најмлађи и дуго нам је 
преносио то сведочанство. Усташки жандар Лука 
Мустапић га је спасао, а на његов наговор је пуштено 
још осам људи да закопа убијене и они су на тај 
начин преживели. Лука Мустапић је након рата 
одслужио девет година затвора, а после тога 
дошао је на отворење спомен-костурнице. У злом 
времену било је добрих људи, једнако као што у 
добрим временима, у којима нас нико не убија и 
не прогања, има лоших људи – рекао је заменик 
жупана из редова припадника српског народа Игор 
Павковић на скупу који се у међувремену преселио 
испред куће која је била место највећег злочина. 

Та кућа названа је „14. јануар“ и игром случаја 
до данас није срушена и представља једно од 
ретких сачуваних места злочина из Другог светског 
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рата. Кућа је последњих година и обнављана, а 
овом приликом је и освештана. 

- На подручју наше општине је током прошлог 
рата срушено све до чега се дошло па и она 
спомен-костурница горе у Кометнику, али ово 
место никада није дирано. Ово је била помоћна 
зграда у општинском власништву и преживела 
је два тотална уништења у два различита рата. 
Захваљујем се општини која је сада дозволила 
радове и Српском народном већу које је обнову 
финансирало. Ово је продужење живота ове светиње. 
Важно је и да се захвалимо Пери Радојевићу који 

ЗА ВАНДАЛИЗАМ НА СТАРОМ ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ ВУКОВАРСКА ПОЛИЦИЈА СУМЊИЧИ МУШКАРЦА ОД 40 ГОДИНА

ПРОНАЂЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УНИШТАВАЊЕ ГРОБЉА У ВУКОВАРУ
Службеници Полицијске станице Вуковар 

провели су криминалистичко истраживање 
над хрватским држављанином (40) за кога 

постоји утврђена сумња да је починио кривична 
дела Оштећење туђе ствари, Повреда мира 
покојника и Оштећење и недозвољен извоз 
културног добра. За њега се сумња да је током 
прошле и почетком ове године у неколико 
наврата на вуковарском старом православном 
гробљу оштетио више надгробних споменика, 
мермерни крст те Маузолеј на православном 
гробљу у Вуковару који је решењем Министарства 
културе и медија уписан у Регистар културних 
добара.

Вуковарска полиција је против осумњиченог 
поднела надлежном државном тужилаштву 
кривичну пријаву. Реч је о догађајима од пре 
неколико дана о којима смо писали када су 
јавност о случајевима оштећења надгробних 
споменика на православном гробљу у Вуковару 
јавност упозорили вуковарски свештеник Саша 
Кузмановић, председник Заједничког већа 

општина из Вуковара Дејан Дракулић и заменик 
градоначелника Вуковара и председник градске 
организације СДСС-а Срђан Колар.

Полиција је тада утврдила да је порушено 

укупно десет надгробних спомен плоча од којих 
су три спомен плоче пукле. Овај вандалски 
чин осудио је и вуковарски градоначелник 
Иван Пенава.                                             Н. М.

живи у кући поред, а који је са својом породицом 
ово место одржавао последњих 30 година – истакао 
је Игор Павковић.

Обнова куће „14. јануар“ трајала је неколико 
година, а рађена је по пројекту архитекткиње 
Саре Насић која се такође обратила присутнима 
и нагласила како је обнова подрума рађена са 
циљем да посетиоци осете тежину коју су осећали 
ухапшени који су ту затворени. Горњи део куће 
замишљен је као изложбени простор који ће ускоро 
такође бити уређен. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ

Иако је Срба у Воћину све мање, 
те су припадници српске заједнице 
са предратних 65 пали на нешто 
мање од осам одсто, у свом 
говору је заменик жупана Игор 
Павковић истакао да Срби живе 
добро и заједно са припадницима 
већинског народа слободно ходају 
уздигнуте главе. Са тим се слаже 
и председник општинског ВСНМ-а 
Мирослав Суботић који истиче да се 
обележавањем оваквих годишњица 
сећају своје прошлости, али да су 
ипак забринути за своју будућност 
јер се из овог краја непрестано 
исељавају људи. 
- Ми на овај начин обележавамо 
сећање на невино страдале након 
чега су њихови потомци наставили 
овде да живе, раде и стварају. Данас 
потомака жртава нема, можда 
две-три породице које нису ни у 
Воћину већ живе у околини Слатине. 
На овај дан се окупимо заједно 
са комшијским већима српске 
националне мањине и заједно се 
присећамо жртава. Нема данас Срба 
овде, у самој општини Воћин можда 
има 25 српских кућа. У наредних 
десет година вероватно ни њих више 
неће бити. Ситуација је алармантна, 
не само за српско, него за комплетно 
становништво овог краја – каже 
председник Мирослав Суботић. 

У ВОЋИНУ ЈОШ САМО 25 СРПСКИХ КУЋАУлаз у подрум у ком је више од 150 људи мучено чекајући на стрељање
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ПРОГРАМ „БИРАМО МИР“ КОЈИ ГОВОРИ О МИРНОЈ РЕИНТЕГРАЦИЈИ ОДРЖАН ЈЕ 14. ЈАНУАРА У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКОГ 
МУЗЕЈА ВУКОВАР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОНДАЦИЈЕ ФРИДРИХ ЕБЕРТ И ЕВРОПСКОГ ДОМА ИЗ ВУКОВАРА

ПОЛИТИКА И МЕДИЈИ ЈОШ УВЕК 
КРЕИРАЈУ СЛИКУ ВУКОВАРА

Поводом 25 година од званичног завршетка 
мирне реинтеграције хрватског дела 
Подунавља у Вуковару је организован 

догађај којим је обележен овај важан тренутак. На 
панел дискусији о важности мирне реинтеграције 
данас говорили су историчар Никица Торбица, 
вуковарски активисти Биљана Гаћа и Душко Симић 
као и новинарка ХРТ-а Хана Гелб. Модератор 
дискусије била је новинарка Барбара Матејчић.

На почетку програма окупљене су поздравили 
заступник у немачком Бундестагу Адис Ахметовић, 
и у име организатора директорка фондације 
Фридрих Еберт, канцеларије за Хрватску и 
Словенију Соња Ширмбек и директорка Европског 
дома Вуковар Дијана Антуновић Лазић.

- Већ целу деценију сваке године обележавамо 
годишњице формалног завршетка мирне 
реинтеграције. Први пута је приказан полусатни 
филм у продукцији националне телевизије 
ХРТ-а „Бирам Вуковар“ који је снимљен на 
основу брошуре „Лица мирне реинтеграције“, 
резултата нашег рада и немачке фондације 
Фридрих Еберт и тима независних новинара. 
Панел дискусија ће се организовати докле год 
постоји потреба, а потреба још увек постоји из 
разлога што мирно решење сукоба није на нивоу 
државе валоризовано као и војне операције. 
Кроз целу ову деценију у првих неколико година 
су прво били ангажовани директни актери које 
је именовала држава и међународна заједница, 

а касније смо радили са научницима и особама 
које се баве истраживањем. Закључили смо да, 
што се тиче бољег схватања целог процеса, треба 
питати и обичне грађане који су ту живели све 
време јер су се могле донети одличне политичке 
одлуке, али ако то није имао ко да проводе 
онда је то само слабо слово на папиру – наводи 
директорка Европског дома Вуковар Дијана 
Антуновић Лазић.

ЉУДИ СПОЉА ГЛЕДАЈУ НА ВУКОВАР КАО 
ДА СЕ ТУ И ДАЉЕ РАТУЈЕ

Европски дом Вуковар уз своје сараднике 
годинама покушава да значај мирне реинтеграције 
подигне на већи ниво, односно да хрватска јавност 
обрати већу пажњу на процес који је помогао да 
на подручју источне Славоније, Барање и западног 
Срема не дође до нових ратних сукоба.

- Без обзира на то што се мирна реинтеграција 
није све ово време у јавном простору приказивала 
као позитивна прича, дефинитивно Европски 
дом Вуковар и наши сарадници сматрамо да је 
то успешан процес који је омогућио пре свега да 
се сачувају људски животи. Политика и медији 
још увек креирају слику Вуковара као негативну. 
Није реткост да нама и када дођу туристи и гости, 
било из других делова Хрватска или иностранства, 
још увек нас гледају као људе који се овде туку и 
ратују, а то није тако. Управо политика и медији 
могу утицати на ту позитивнију климу и кад би се 
у том простору исказало позитивније, верујем да 
би и мирна реинтеграција прошла кроз структуре 
рада и живота. Желим да нагласим да је дошла 
генерација млађих људи који су завршили школе које 
покривају друштвене науке и те младе генерације 
су израдиле доста материјала да би се у свему 
овоме могло говорити и у образовном систему 
– наглашава Антуновић Лазић.

Материјали о којима говори наша саговорница 
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служе за подучавање наставника и едукатора о 
томе како треба да промовишу мир међу децом 
и младима.

- Имамо током године посетиоце из одређених 
школа које нам се јаве и кад разговарамо с њима, 
након приче о мирној реинтеграцији, видимо да 
велики број професора уопште не зна шта је то. 
Зато говоримо да се ово у јавности није довољно 
видело и тако ми то доживљавамо у разговорима 
и у истраживањима. Процес мирне реинтеграције 
треба да се представи и у образовном систему 
о чему је на панел дискусији говорио професор 
Никица Торбица – закључује Дијана Антуновић 
Лазић.

Пре панел дискусије премијерно је приказан 
филм у продукцији Хрватске радио-телевизије 
„Бирам Вуковар“ чији су актери Биљана Гаћа и 
Душко Симић. Прича описује животе двоје главних 
протагониста након повратка породице Гаћа у 
Вуковар после мирне реинтеграције, односно 
пресељења Симића у Вуковар. Биљана Гаћа рођена 
је Вуковарка која је као беба избегла са породицом 
за време рата. У филму је, заједно са родитељима и 
братом испричала причу о животу након повратка 
у Вуковар и какво је стање затекла. 

С друге стране, Душко Симић је рођен у Книну, 
а своју жену Јакицу која је са Корчуле је упознао 
у Сплиту. За време рата одлази у избеглиштво 
у Београд, одакле се међу првима, али и међу 
ретким младим особама враћа у Книн. Једно 
време је живео са женом на Корчули, али њих 
двоје свој дом проналазе у Вуковару, месту у 
којем су се крајем деведесетих година прошлог 
века и даље лечиле ратне трауме.

МИРНА РЕИНТЕГРАЦИЈА У ЈАВНОСТИ НЕМА 
ТРЕТМАН КАО ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Режисер филма је новинарка Хана Гелб која 

је заједно са колегиницом Барбаром Матејчић 
и косценариста. Барбара Матејчић једна је од 
новинарки која често борави у Вуковару, а 
овај град јој је и тема многобројних текстова. 
Једна је од аутора публикације „Лица мирне 
реинтеграције“.

- О мирној реинтеграцији, без обзира на 
то што је прошло 25 година и што је један од 
најважнијих, ако не и најважнији догађај у 
савременој хрватској историји, не говоримо 
уопште довољно, а веома слабо или готово никако 
се не учи у школама иако је то важан, захтеван, 
дуготрајан и осетљив процес који је повратио 
целовитост територија Републике Хрватске. Оно 
што мислим да је посебност филма је то што 
говори са нивоа свакодневнице. Историјска 
дешавања и велики договори као што је била 
мирна реинтеграција овде се преламају преко 

људи који су то преживљавали у Вуковару. Мир 
се глобално не вреднује, није то само хрватска 
специфичност, није занимљив као што су то 
војне операције – прича Барбара Матејчић.

Барбара у последње време сарађује са 
колегама новинаркама и новинарима из Украјине 
којима је на примеру мирне реинтеграције 
хрватског Подунавља појаснила како се сукоби 
решавају на миран начин.

- Разговарала сам с њима промовишући 
мировни споразум којим се може завршити 
конфликт, и њима је то као новинарима 
била неприхватљива опција, без обзира на 
аргументацију да то спашава животе, да спашава 
имовину од уништавања. Једино што је њих у 
овом тренутку ратног стадијума занимало је 
војна победа. Ни њима сада мир који долази 
путем споразума није занимљив. Не мислим 
да ми у Хрватској плански или намерно мање 
говоримо о мировним споразумима, него да је 
глобално да се војне операције читају као нешто 
величанствено за разлику од мира где седнете 
и потпишете папир. Мирна реинтеграција није 
довољно препозната у друштву. Знамо на који 
се начин обележава Олуја, а како се обележава 
овај дан. Онда како се ради са политичких нивоа, 
прелама се на школство па се то у школама не 
препознаје као неизоставно градиво за обраду 
у курикулуму – каже Матејчић

У име 25 година од завршетка мирне 
реинтеграције у Хрватском дому у Вуковару 
организована је изложба под именом Кораци 
до мира: Вуковар 1995 – 1998, а уз ову установу 
партнери у организацији изложбе су и Град 
Вуковар, градска библиотека и музеј, Европски 
дом Вуковар, Центар за мир, ненасиље и људска 
права Осијек као и Српски културни центар 
из Вуковара.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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У ОСТРОВУ, СЕЛУ НА ПОДРУЧЈУ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ, ЖЕНЕ САМЕ КРЕИРАЈУ АКТИВНОСТИ И УК ЉУЧУЈУ СЕ У 
ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЖЕНЕ У ОСТРОВУ УДРУЖИВАЊЕМ МЕЊАЈУ 
ВЛАСТИТИ И ЖИВОТ СВОЈЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Живот у руралним деловима Хрватске није 
исти у односу на онај у развијенијим 
градским срединама, красе га специ-

фичности у којима се преплићу предности и 
недостаци. У тој петљи лепога и тешкога налази се 
живот жене и начин на који се оне прилагођавају 
или суочавају са тим специфичностима.

Питања како живе Српкиње и да ли и 
на који начин учествују у животу локалне 
заједнице у руралним делу државе одводи 
нас у место Острово. Ово село налази се у 
општини Маркушица свега неколико километара 
удаљено од три града; Вуковара, Винковаца и 
Осијека. Према последњем попису становништва 
овде живи 408 становника од којих је 98% 
Срба. Углавном се баве пољопривредом, а они 
који су запослени, средњошколци и студенти 
гравитирају према оближњим градовима. У 
Острову делује најмлађе удружење жена које на 
подручју Вуковарско-сремске жупаније окупља 
припаднице српске заједнице. Жене, углавном 
домаћице, нису довољно укључене у друштвени 
живот објашњавају нам наше саговорнице 
Снежана Јовановић и Маја Алић које су и главни 
кривци што је у фебруару 2022. године овде 

заживело удружење „Нура“.
– У Винковцима смо 

скоро сваки дан, такође 
посећујемо Вуковар и 
Осијек. Пре рата је 95 
одсто становништва радило 
у једном од та три града, 
а најмање њих се бавило 
пољопривредом, то је 
било успут. Имали смо 
одличну саобраћајну везу 
за путовање ка градовима. 
Данас је мање запослених, 
посебно када причамо о 
женама. Оне су сада више 
домаћице, жене старије 
доби које су већ у пензији. 
Њихову свакодневницу могу 
да опишем овако; ујутро 
устајање и одлазак у једину 
трговину у селу. Посећује 
нас покретна трговина 
која иде кроз улице и то 
сви ишчекују попут неког 
догађаја. Ту се ујутро сретну, 
попричају, купе ко шта треба 

и онда се свако враћа свом послу у домаћинству 
– прича нам Снежана која додаје да живот у 
малој средини ипак има и своје предности.

– Предност су мир, приснији је однос међу 
комшијама, сви се углавном мање-више знају. 
Деца могу слободно да се крећу, да се играју 
на улици, иду на игралиште, не мора их се 
возити у школу и враћати из ње. Сви међусобно 
пазе једни на друге, попут рођака и уколико се 
нешто и деси увек је комшија ту да одреагује 
– додаје Снежана.

МНОГЕ ЖЕНЕ СУ ДРУШТВЕНО НЕАКТИВНЕ

Када је у питању друштвени живот у селу 
креатори дешавања која окупљају највећи 
број становника па и оних из околних места 
су Културно-уметничко и Ловачко друштво.

– Сви су жељни таквих окупљања и те 
манифестације буду веома добро посећене. 
Немамо чак ни кафану. Неколико година смо 
размишљале да требамо да се организујемо 
како би имали своје активности. Међутим, све 
су то велике обавезе и зато нам је требало 
времена. Напокон смо успеле да се договоримо и 

покренемо наше удружење жена. Оснивање није 
компликовано, требао нам је Статут и одређене 
одлуке, обратили смо се правнику који нам је 
све помогао. Врло брзо смо све решили и 17. 
фебруара ове године смо основали удружење 
жена Нура Острово. Кроз центар нашег села 
пролази поток који се зове Нура, иако у њему 
задњих године нема воде ми смо симболично 
изабрали баш то име за удружење – каже чланица 
Управног одбора овог удружења жена Снежана 
Јовановић.

За мање од годину дана у овој организацији 
грађана окупило се двадесетак жена чије је 
живот захваљујући разним активностима постао 
активнији. Међутим, многе се још увек тешко 
укључују у дешавања унутар локалне заједнице.

– Неке жене не могу да се одвоје од куће и 
друштвено мало покрену, али кроз различите 
радионице покушавамо да их што више 
заинтересујемо. Састајемо се једном или два пута 
недељно, зависино од тога да ли нешто тренутно 
планирамо. Организовале смо 3. септембра први 
Етно-вашар и на нашем смо штанду излагале 
производе са креативних радионица, био је 
то период када смо се често састајале. Училе 
смо декупаж технику, сакупљале лековито 
биље и лаванду и израђивале ручне радове. 
Манифестација је била баш посећена, било је 
људи и из околних и других места. Имали смо 
велику понуду, старинске колаче, јела, културно-
уметнички програм, а гостовало нам је и пет 
других удружења жена. Део жена које су у нашем 
удружењу су чланице и других удружења и оне 
су увек активне, док велика већина све гледа 
са неком резервом и веома мало су укључене 
у друштвени живот. Мислим да је разлог томе 
можда недостатак осећаја за заједницу или имају 
свој затворени друштвени круг људи, разни су 
разлози и тешко је то разумети – искрена је 
Снежана која је веома активна у својој заједници.

„ПОВОД ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ЈЕ 
БИО ДА ЖЕНАМА ОТВОРИМО НЕКА ВРАТА”

Подршку у раду удружења, активностима 
и покретању нових дешавања у свом родном 
месту даје и Маја Алић. Ова млада жена 
друштвено је актива, по занимању је 
библиотекарка запослена у Српском културном 
центру у Вуковару у библиотеци „Захарија 
Орфелин” и каже да јој је укљученост у 
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друштвени живот веома важна.
– И те како ми је то важно. Раније, док 

сам била млађа, нисам нешто посебно марила 
за то. Што сам старија, све ми је битније да 
будем укључена у друштвене активности 
и увек ту за нашу заједницу. На нама свет 
остаје, неко мора и нашу децу да научи да се 
морамо борити једни за друге, пренети им 
искуства и жељу да буду део онога што ми у 
овим тренуцима стварамо – прича Маја коју 
смо питали колико је новоосновано удружење 
у Острову помогло у оснаживању жена?

– И јесте, и није. Зависи од појединца до 
појединца. Мислим да је то велики проблем 
у друштву. Генерални став је да су жене оне 
које треба да буду у кући, да брину о деци, 
мужу, кућним пословима. Немам ништа 
против тога, али имам против тога да се 
жене учауре и вежу само за кућу. Повод за 
оснивање удружења је био да отворимо врата 
женама, да изађу мало, да се дружимо, да 
учимо. Уз креативне радионице, предавања 
и путовања, заиста можемо пуно тога да 
допринесемо и да се оснажимо, али није 
све то тако како смо ми замислиле. Наравно, 
постоје жене, чак и више од 50 одсто, што 
ми је драго да кажем, које не мисле на тај 
начин, које се труде, успевају. Није све тако 
црно, верујем да ћемо успети у свом науму 
да што више жена укључимо и повежемо се 
са осталима. Овим удруживањем желимо 
подићи свест жена. Заједно смо јаче и 
заједно можемо све – каже Маја која је 
након школовања покушала да се запосли 
и повеже и са већинским народом, али и 
поред упорности у томе није успела. Њен 
живот и посао остали су уско везани за 
српску националну заједницу.

– Много ми је било важно да останем 
у оквиру заједнице и да се у оквиру мојих 
могућности активирам. Само запослење у 
библиотеци „Захарија Орфелин” у оквиру 
Српског културног центра је у великој мери 
допринело расту моје жеље за друштвеним 
активностима и расту свести о мом идентитету. 
С поносом изјављујем да сам жена, Српкиња 
и православка и надасве човек! Пре овог 
запослења покушавала сам пронаћи посао, али 
већином безуспешно или су то били послови 
од по неколико месеци који би завршили 
када би уговор истекао без могућности 
продужавања – објашњава Маја Алић.

„НЕРАВНОПРАВНОСТ ОСЕЋАМО НА 
СВАКОМ КОРАКУ”

Обе наше саговорнице укључене су и у 
политички живот своје локалне самоуправе. 
Свесне потребе за деловањем упустиле су се 
у оснивање удружења на шта их је, између 

осталог, подстакао и велики пројекат „Жене 
са истока” у организацији Негославчанки. 
Овај је програм повезао готово сва удружења 
жена на подручју Вуковарско-сремске и 
Осјечко-барањске жупаније. Имале су у 
реализацији својих идеја пре свих подршку 
других жена. Као припаднице српске заједнице 
нису поштеђене ни дискриминације на верској 
или националној основи која је свакако 
утицала на живот жена у овом малом месту. 
Неке су се повукле у своја „четири зида” или 
се плаше изласка из локалне заједнице где 
су већинско становништво.

– У мом случају није тако, борим се и 
пробијам на све стране. Али, у случају наших 
мама и бака, јесте. Рат је имао велики утицај 
на то. По њиховим причама, многе од њих 
се нису вратиле на старе послове само зато 
што су Српкиње и православке или зато што 
су биле „технолошки вишак”. Временом су 
се прилагодиле и навикле, створиле свој 
кинески зид у оквиру наше заједнице. Новије 
генерације подносе то на сасвим лакши 
начин. Боримо се, не одустајемо! Када смо 
поражене, одбачене или омаловажаване, 
то нам је само мотив да кренемо јаче и да 
будемо примећене, да се и наш глас чује. 
Последице у нашем случају некад буду и 
двоструке. Самим тим што смо и жене и 
Српкиње. Двострука дискриминација! Мислим 
да је женама изузетно тешко радити негде 
где мораш да пазиш како причаш, плаши 
се да кажеш како се зовеш и из којег места 
долазиш, како те због тога не би изоловали, и 
да остатак радног века не би провеле у тако 
токсичној радној атмосфери – каже Маја, а 
њене речи потврђује и Снежана Јовановић.

– Заштићене смо док смо у свом месту, 

деца иду у наше школе, али сви смо различити 
и неко можда и због тога не воли да се 
друштвено излаже. Ту неравноправност 
осећамо на сваком кораку у поређењу са 
већинским становништвом. Пре рата сам 
радила у Винковцима као комерцијалиста, 
после тога у Општини Мирковци и после 
97. године још годинама нисам радила 
без обзира што сам у тражењу посла била 
веома упорна. Сада, 18. новембра, ишарана 
нам је табла назива места на улазу у село 
усташким симболима и порукама мржње на 
националној основи. Такође, током светског 
фудбалског првенства када би Хрватска 
победила возили би се кроз село, славили 
и провоцирали – прича Снежана.

Живот у већинском српском месту 
припадницама нашег народа усмерио је 
живот одређеним током. Неке жене су 
прихватиле мирнији живот, искључиле 
се из друштвених активности, многе су се 
одрекле права одлучивања и креирања 
друштвеног живота у највећој мери због 
неравноправности и дискриминације коју су 
осећале. Постоје и оне које чине супротно, 
желе да утичу и граде бољи, како властити, 
тако и живот заједнице.

Самоорганизовање и деловање кроз 
удружења грађана један је од путева у 
борби за бољи положај жена у друштву 
и један од начина да се мењају ствари у 
локалној заједници. Како наше саговорнице 
тврде, потребно је да жене схвате да су 
равноправне и да имају иста права као сви 
други грађани и грађанке у Хрватској, али 
за такав живота морају саме да се изборе. 
Жене су то одувек чиниле. 

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН
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OПРОСТИЛИ СМО СЕ ОД 2022. ГОДИНЕ И ПРЕДСТАВЉАМО МОГУЋНОСТИ КОЈЕ ПРИПРАДНИЦЕ СРПСКОГ НАРОДА МОГУ 
КОРИСТИТИ У ГОДИНИ КОЈА ЈЕ ПРЕД НАМА КАКО БИ ДОПРИНЕЛЕ СТВАРАЊУ БОЉЕГ И РАВНОПРАВНИЈЕГ ДРУШТВА

СРЕЋНА ВАМ НОВА РАВНОПРАВНИЈА 
И ДРУШТВЕНО АКТИВНИЈА ГОДИНА

Жене су нажалост још увек неравноправне 
чланице нашег друштва, а када те исте 
жене декларишемо као припаднице 

српске националне заједнице тада њихов 
положај у друштву добија посебну тежину. 
Припаднице националних мањина изложене 
вишеструкој дискриминацији потврдила је то 
у разговору за наш лист и правобранитељка 
за равноправност полова Вишња Љубичић.

Не треба посебно истицати да Срби носе 
терет последњег рата у Хрватској, али последице 
које данас живимо могу се разматрати на много 
начина. Ако останемо само на теми положаја 
Српкиња у хрватском друштву онда у сваком 
сегменту друштвеног деловања наилазимо на 
проблеме. Од привреде и запошљавања до 
креирања друштвеног живота и политичког 
деловања читав је спектар проблема, али, да 
будемо искрени, и могућности. Потребно је 
бити свестан да за квалитет или услове живота 
неког појединца одговорност истовремено 
носи друштво и систем којем припада, али и 
сам појединац. Српкиње и друштвено – женски 
односи тема је о којој је у нашем листу већ 
написано неколико текстова који су истовремено 
откривали реалну слику, проблеме и могућности 
у животу жена припадница српског народа на 
истоку Хрватске.

Година коју смо испратили, по питању 
равноправности у хрватском друштву и положају 
жена, није донела промене којих ћемо се сећати. 

Уколико Српкињама на тренутак отклонимо 
националну припадност оне опет остају у 
неравноправној категорији нашег друштва 
јер су жене. Статистика по питању положаја 
жена и даље потврђује ружну страну живота, с 
чиме ћемо морати да се изборимо, а то је посао 
који ћемо обављати ми, али и генерације које 
долазе. Када је у питању положај жена, ствари 
се споро мењају, а то потврђују и извештају 
владиног тела задуженог за равноправност 
полова.

У свом годишњем извештају правобранитељка 
Вишња Љубичић навела је како је током 2021. 
године радила на укупно 2.327 предмета од 
којих се 710 односило на притужбе грађана 
ради заштите од дискриминације док се већина 
осталих предмета односило на примену Закона о 
равноправности полова. У интервју који наме је 
раније дала правобранитељка Љубичић потврдила 
да је и 2022. година, нажалост, она у којој се 
бележи пораст насиља над женама.

– Поново изражавам озбиљну забринутост 
због ескалације убистава жена те убистава 
жена од стране блиских особа, што се нажалост 
наставило и у 2022. години, на шта сам већ у више 
наврата током године и упозоравала. Подаци 
указују да је у првих десет месеци 2022. године 
од укупно 26 убистава 13 почињено на штету 
жена, док је у истом раздобљу 2021. године 
од укупно 26 убистава њих 11 почињено на 
штету особа женског пола. У односу на убиства 
почињена на штету чланова породице или 
блиских особа, у првих десет месеци 2022. 
године евидентирано је 19 убистава од којих 
је 12 почињено на штету жена, што је за 35,7 
одсто више за у односу на исто раздобље 2021. 
године када је евидентирано 14 убистава од 
којих је 8 почињено на штету жена. У наведеном 
раздобљу 2022. евидентирана су 6, а 2021. 
године 3 убиства жена која су починили интимни 
партнери. Што се тиче претходних година, 
статистика се креће између 10 и 20 убијених 

Вишња Љубичић

Драгана Јецков
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жена на годишњем нивоу, с тим да је број жена 
убијених од стране интимних партнера у укупном 
броју убијених жена од стране блиских особа 
скоро увек преко 40 одсто. Све наведено је и 
више него ваљан разлог за хитно и одлучно 
деловање – рекла је Љубичић.

ДРУШТВЕНО АКТИВНЕ ЖЕНЕ ДОПРИНОСЕ 
БОЉЕМ ЖИВОТУ ЗАЈЕДНИЦЕ

„Хитно и одлучно деловање државе” каже 
правобранитељка за равноправност полова, а 
ми драге Српкиње додајемо да је неопходно 
деловање и нас самих. Склони смо да Нову 
годину дочекујемо са новим циљевима и 
плановима, да желимо промене и веселимо се 
новом почетку. Зато су последњи децембарски 
дани идеална прилика да пожелимо и кренемо 
да креирамо свој живот, постанемо активне у 
неком сегменту друштвеног деловања. Да су жене 
и мушкарци равноправни, да не сме постојати 
дискриминација по полној, националној или 
било којој припадности гарантује нам закон 
Републике Хрватске, али потребно је то право 
и користити.

Писали смо, у оквиру теме Српкиње и 
друштвено-женски односи, о женама које су 
одлучиле да делују и мењају као властити живот 
тако и живот заједнице. Могућности постоје 
ма где живеле, једна од њих је оснивање или 
укључивање у удружења грађана. Да организовано 
деловање и међусобно повезивање доприноси 
бољем животу и утиче на живот у локалној 
заједници показале су нам жене повезане кроз 
пројекат „Жене са истока” које поносно славе 
Међународни дан жена са села.

То су нам потврдиле и становнице малог 
места Острово које су се удружиле и сада делују 
у најмлађем удружењу жена које на истоку 
Хрватске окупља Српкиње. Иако живе у руралним 

крајевима пронашле су начин да употпуне своју 
свакодневницу, науче нове вештине, оснаже 
једна другу и можда покрену властите послове. 
Да жене у предузетништву могу бити успешне 
и који су кораци потребни да би се остварили 
пословни циљеви објаснила нам је директорка 
ПОРЦ-а Ердут Бојана Орсић која више од 15 
година води развојну агенцију у општини са 
већинским српским становништвом. Интервју 
са Бојаном Орсић објавићемо у следећем броју 
Извора.

У истој општини проналазимо и пример веома 
активне жене. Иако слепа, песникиња Гордана 
Павић осим што објављује књиге на српском 
језику и писму организује и нове манифестације 
као што је Прело у Даљу.

Политика јесте посебан део наших живота 
без које нема промена у демократском друштву, 
међутим и овде су жене подзаступљене. 
Закон женама покушава помоћи те захтева 

да заступљеност једног пола на изборним 
листама не сме бити нижа од 40 одсто, али и 
поред тога у политичком свету још увек нема 
довољно жена. Међутим, да то не мора бити 
тако потврђују успешне политичарке Српкиње. 
У разговору за наш лист саборска заступница 
и потпредседница СДСС-а Драгана Јецков као 
и потпредседница Владе РХ Ања Шимпрага 
истичу да су жене добродошле, да је потребна 
већа укљученост и позивају припаднице српске 
заједнице на деловање.

ПРИЈАВИТЕ ДИСКРИМИНАЦИЈУ

Подршка женама припадницима српског 
народа постоји и зато уколико сте изложени 
дискриминацији на основу пола, брачног и 
породичног статуса или полне оријентације 
пријавите је. То можете учинити и путем мејла који 
ћете упутити правобранитељки за равноправност 
полова на адресу: ravnopravnost@prs.hr. За сва 
питања из области људских права те у случају да 
је потребан правни савет или желите подршку 
приликом оснивања удружења или покретања 
пословања можете се обратити Заједничком 
већу општина Вуковар.

Нова 2023. година може бити боља, може 
донети уређеније друштво које подразумева већу 
укљученост жена. Драге Српкиње неравноправност 
је саставни део нашег живота са којом се држава 
и друштво мора изборити, али не заборавите да 
друштво чине појединци. Ми смо држављани 
Хрватске и део хрватског друштва и стога је 
друштвена одговорност и на нама. Срећну, 
успешну, активнију и равноправнију нову годину 
и живот морате захтевати и стварати и ви саме. 
Жене су се кроз историју за свако право избориле, 
на нама је да та права користимо и наставимо 
да градимо боље друштво.

 Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН

Ања Шимпрага

Бојана Орсић
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ЗАСТУПНИЧКО ПИТАЊЕ ДРАГАНЕ ЈЕЦКОВ НА АКТУЕЛНОМ ПРЕПОДНЕВУ У САБОРУ

ДО ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2027/28, СВЕ ШКОЛЕ У ХРВАТСКОЈ 
БИЋЕ ОПРЕМЉЕНЕ СА ШКОЛСКИМ КУХИЊАМА

На актуелном преподневу 15. седнице 
Сабора одржане 17. јануара заступница 
СДСС-а Драгана Јецков поставила је 

заступничко питање везано за запошљавање 
додатног ненаставног особља у школама које 
би у њима припремале и вршиле поделу хране 
за ученике.

- Крајем прошле године усвојили смо 
измене и допуне Закона о одгоју и образовању. 
Најзначајнија новина је увођење бесплатних 
оброка за све ученике у основним школама. Та 
акција је добродошла и хвале вредна. Међутим, 
управо тај један оброк показао је колико поједини 
оснивачи нису улагали у основне школе. Наиме, 
велики број школа, односно њихови директори, 
жалили су се на организационе недостатке као и 
на техничке проблеме – рекла је Драгана Јецков 
и замолила министра образовања Радована 
Фукса да одговори на који начин планира да 
реши тај проблем техничке природе, а исто тако 
да ли планира нова запошљавања ненаставног 
особља, с обзиром да те бесплатне оброке треба 
неко и да припреми и да их подели ученицима 
и то у складу са за то прописаним стандардима.

Министар образовања Радован Фукс сложио 
се са оним што је заступница Јецков констатовала 
и одговорио да је управо све што је навела 
разлог због кога се кренуло у ту велику реформу 
образовног система.

- До школске године 2027/28, све школе у 
Републици Хрватској треба да буду опремљене 
са школским кухињама, са благоваоницама, 

али једнако тако и са учионицама, кабинетима, 
спортским дворанама.  То је, де факто, оно што ми 
зовемо школа у једној смени, односно целодневна 
настава која ће у тој школској години трајати 
од ујутро па до најмање три сата поподне, а у 
неким школама и до 17-18 сати, зависно од тога 
како то саме школе одлуче. Негде око 40 одсто 
школа у Хрватској нема школске кухиње, нема 
благоваонице, а и у оним осталим школама које 
раде у једној смени та опрема није онаква каква 
би требала да буде. Ми смо били свесни тога и 
знамо за то. Управо из жеље да се осигура један 

оброк за све ученике, кренули смо у овај програм 
из којег је обезбеђено преко пола милијарде, 
односно 1.33 евра по оброку за сваког ученика. 
У отприлике шездесетак школа тај оброк је 
сада кувани односно топли, а у овим осталим 
је и даље нутритивно довољно вредан, али је 
ипак хладан оброк – рекао је министар Фукс и 
додао да ће с расписом конкурса за изградњу, 
доградњу и опремање школа, овај проблем бити 
решен до школске 2027/28 године.

- До тада се сукцесивно одобрава, како 
постоји потреба у појединим школама за додатно 
особље, у првом реду за куваре и куварице. У 
овом часу, у систему имамо већ преко 1450 
кухара и ти захтеви се де факто одобравају на 
дневној бази тако да смо и у задња два месеца 
одобрили око 50 захтева. То ћемо радити и 
даље за све оне школе где постоје предуслови 
и могућности за припремање хране – закључио 
је министар Фукс.

Заступница Драгана Јецков изразила је 
задовољство одговором ресорног министра.

- Као што сам рекла, ова акција с бесплатним 
оброком је хвале вредна и добродошла узимајући 
у обзир и истраживање познатих загребачких 
универзитетских професорки према којем 45 
процената наших ученика током боравка у школи 
не поједе ништа. Сада ће се та лоша пракса 
променити. Дакле, драги директори, чули сте, 
2027. године имаћемо кухиње и ненаставно 
особље које ће то послуживати и припремати 
– рекла је СДСС-ова заступница.                    С. Б. 

Фото: принтскрин

Фото: принтскрин Драгана Јецков

Радован Фукс
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САБОРСКИ ЗАСТ УПНИЦИ МИЛОРАД ПУПОВАЦ И БОРИС МИЛОШЕВИЋ ОДРЖАЛИ СУ 19. ДЕЦЕМБРА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА 
МЕДИЈЕ НА КОЈОЈ СУ УПОЗОРИЛИ НА НЕКОЛИКО НАЦИОНАЛИСТИЧКИХ ИСПАДА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ

„ГОВОР МРЖЊЕ ПРЕМА СРБИМА ЈЕ ЕНДЕМСКА ПОЈАВА”

На конференцији за медије коју су 
и име клуба саборских заступника 
СДСС-а одржали Милорад Пуповац 

и Борис Милошевић истакли су неколико 
догађаја која сматрају неприхватљивим. 
Први од њих био је иступ заступнице 
ХДЗ-а Мајде Бурић која је заступницу 
Катарину Пеовић из Радничке фронте 
оптужила да „има русољубно и србољубно 
срце”. Ова изјава наишла је на осуду 
готово свих странака па чак и премијера 
Андреја Пленковића, а заступница Бурић 
се на крају у писаној изјави и извинила 
„ако је увредила припаднике српске 
мањине” и додала да јој то није била 
намера. 

- Изјава Мајде Бурић је недопустива, 
супротна Уставу, законима ове земље, 
али и Етичком кодексу који смо недавно 
усвојили у Сабору. Надам се да ће убудуће 
овакве ствари бити разрешаване унутар 
Сабора у складу с Кодексом и да ће 
свака странка, као што је то у овом 
случају председник ХДЗ-а, направити 
оно што је нужно, а то је да кад се осети 
потреба за исприком да се она и направи, 
без обзира да ли је реч о етничком, 
родном или политичком мотиву – рекао 
је приликом обраћања новинарима 
Милорад Пуповац и нагласио да је говор 
мржње према Србима постао ендемски 
феномен који се појављује тамо где не 

би требало да га буде. 
Пуповац је нагласио како је уверен 

да се слични инциденти у Сабору сада 
више неће понављати јер су наишли 
и на унутарстраначку осуду у оквиру 
ХДЗ-а. Борис Милошевић је истакао 
како је лично изненађен изговореним 
речима Мајде Бурић те да је не познаје 
као особу која барата са том врстом 
шовинистичког речника. Градацију у 
којој је заступница прво споменула 
Русе па Србе назвао је срамотном. 

- Није то само њен проблем. Испада 
да је саморазумљиво да је српство 
увреда само по себи па ако неког же-
лиш увредити само му кажеш да је 
Србин. Реч је заправо о антисрпском 
сентименту по којем се Срби означавају 
као сумњива лица или агресори, чак и 
међу онима који нису националисти, 
него се представљају као либерали – 
истакао је Милошевић.

Г О В О Р И Л И И О И С Т У П И М А 
САБОРСКОГ ЗАСТУПНИКА АНТЕ 
ПРКАЧИНА

Председник СДСС-а и СНВ-а Милорад 
Пуповац осврнуо се и на саборског 
заступника Анту Пркачина који у својим 
иступима без икаквог упозорења и 
ограничења са саборске говорнице шири 

мржњу према Српској православној 
цркви. 

- Он шири мржњу према мањинској 
цркви какав је и народ који та 
црква представља, демонизује је и 
претвара у објект мржње упркос свим 
напорима водства СПЦ-а да наступа у 
најистакнутијем духу екуменизма. Не 
тако давно Анте Пркачин је са саборске 
говорнице рекао да су Срби сведени на 
подношљиву меру. Исти заступник је 
након тога певао песме у славу злочинаца 
из Другог светског рата Јуре Францетића, 
Рафаела Бобана и Анте Павелића који су 
својим мерама сводили Србе, Жидове и 
Роме на прихватљиву меру. То је нешто 
што представља озбиљан и системски 
проблем у нашем друштву – рекао је 
Пуповац.

Он је рекао да извињење за изго-
ворену реч може бити важно и лековито, 
али када је у питању ендемска појава 
онога што генерише говор мржње и 
шири предрасуде и страхове, да то 
заслужује пажњу читавог система.

- У нашем друштву ни ‘за дом спремни’ 
ни ‘убиј, убиј Србина’ не би смели имати 
право јавности, а ако се појаве, морали 
би да буду санкционисани, што је у 
складу са Уставом и законом – закључио 
је Милорад Пуповац.

Н. М.

Фото: принтскрин
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ПРЕЛА СУ НЕКАДА БИЛА САСТАВНИ ДЕО СВАКЕ ВЕЧЕРИ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ. ТАДА ЉУДИ УЗ ПОРОДИЦУ, ПРИЈАТЕЉЕ, 
РОЂАКЕ И СВЕ ДРУГЕ КОЈЕ ЗНАТИЖЕЉА ДОВЕДЕ У ЊИХОВ КРАЈ, ОСЕТЕ ДУХ МИНУЛИХ ВРЕМЕНА

НА КОЛУНЏИЈСКОЈ ГЛАВИЦИ ПРЕЛА И ДАНАС ЖИВЕ

У непосредној близини града Книна, на месту 
одакле поглед досеже до врхова најлепших 
планина у овом крају, Динаре, Промине и 

Козјака, налази се Колунџијска главица. Ушушкано 
у оази неукротиве природе, далеко од града 
и урбане буке, место је то на којем се зимске 
вечери скраћују уз прела, домаће производе 
на трпези, вино из букаре и разговоре о неким 
бољим временима. 

У смирај дана, када се зимски послови приведу 
крају, а бура и југо воде битку за превласт над 
овим уснулим крајем, није земан за поћи на 
починак већ уз пуцкетање ватре сумирати дан на 
измаку. Време празника и слава полако пролази, 
али зима тек чека своју средишњицу око Светог 
Саве и док све још мирује, времена остаје за оно 
што овај део године чини богатијим и лепшим 
од осталих годишњих доба. Баш као некада, 
традиција и обичаји поново заживе, мириси 
са огњишта опију сва чула, а прича потече као 
вино у букаре. Баш такве вечери и данас живе 
на Колунџијској главици, на видиковцу са којег 
застаје дах од погледа, под стеном каменом какву 
ни сви врхунски клесари у стваралачком заносу 
не би могли створити. На дрвеној бачви, већ чека 
боцун домаће ракије, а здравица добродошлице 
служи се из срца домаћина уместо стандардног 
поздрава. Тако је и нас дочекао наш домаћин, Гајо 
Радмиловић, последњи гуслар из села Жегара, 
како то сам за себе често зна рећи. 

Док се у димној кући, далматинској сушари, 
под жаром ватре пече пека, са Гајом смо причали 
о прелима која су некада била саставни део 
сваке вечери у зимском периоду. Онаква каква 

их памти из најранијег детињства, настоји да их 
очува и данас, уз породицу, пријатеље и рођаке, 
па и све оне које знатижеља доведе у овај крај 
како би и сами осетили тај дух минулих времена. 

- Баш у ово време, око Божића, са дедом 
сам увече најчешће ишао на прело код нашег 
покојног кума у селу. Мркли мрак, зима, ледено, 
снег навеје свуда уоколо, а ми на коња па на 
прело. У старим каменим кућама, ватреницама, 
насред којих се налазило огњиште, људи би 
седели око ватре. Знао се чак и ред седења, јер 
су места била као неки чинови, па би најстарији 
међу присутнима седео најближе ватри. Тако су и 
приче почињале, увек неким одређеним редом и 

следом, док један прича, други би помно слушали. 
Препричавали би се протекли месеци и године, 
важни догађаји и историјски датуми, спомињали 
људи коју су својим делима заслужили да се о 
њима приповеда и да се упамте. За све то време 
уоколо је кружила дрвена букара са два уха, из 
које се пило домаће вино, далматински црњак. 
Жене су се бавиле о свом послу, плеле и ткале, 
преле вуну. Нарезало би се мало сланине, који 
кромпир на поле ставио на жар, а крух увек врућ 
испод пеке. Код нас су године углавном биле 
лоше, сушне и тешке, а народ би знао рећи да 
је тек свака четврта или пета бивала боља од 
претходних, па је то неретко била и главна тема 

Гајо Радмиловић
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разговора на прелу – присећа се и препричава 
Гајо, настојећи да нам дочара атмосферу прела 
из најранијих дана свога детињства. 

„НЕКАДА СМО ОД НЕПИСМЕНИХ ЉУДИ 
МОГЛИ ВИШЕ НАУЧИТИ НЕГО ОД МНОГИХ 
ДАНАС, КОЈИ МАШУ ДИПЛОМАМА И 'СВЕ 
ЗНАЈУ'. ”

Баш у тим тешким годинама, када је највећи 
изазов био прехранити породицу и преживети, 
људи су стечена знања и искуства преносили 
једни другима, сакупљали као мудрости и 
предања која су наследницима остављали у 
аманет. Како благо сачувати од зиме и суше, 
како летину припремити да се развуче кроз 
читаву годину, није се учило из књига већ из 
сопствених примера и довитљивости. Па, иако 
пресудно важне, нису то биле једине теме које 
су се провлачиле кроз прела. 

- Причало се и о томе ко се оженио или 
удао у протеклој години, ко је из какве куће. 
Знало се која је цура приспела за удају, а којем 
момку је време за женидбу. Гледало се све, 
пречешљали би читаво породично стабло. Тако 
су се уговарали сусрети и бракови. И ништа 
то није било без разлога, јер је и свако дете 
морало знати ко је са ким у крвном сродству, 
ко су нам преци, рођаци и кумови. Уз причу су 
ишле и гусле, оне са две струне, а уз гусле су 
знали глас пустити и мушкарци и жене. Људи 
су се тада држали за реч, која је вредела више 
од било какве бјанко менице. Оно што се обећа, 
морало се испунити, и по томе се судило ко је 
какав човек - препричава Гајо. 

Све о чему прича настојао је и настоји отргнути 
од заборава. Не данас, него кроз читав свој 
животни пут. Незаборавне мирисе хране са 
огњишта у ове зимске дане дочарава својим 
пријатељима, али и људима које пут нанесе 

у његову оазу мира на Колунџијској главици. 
Одатле се, каже, најлепше види Книн, планине 
које га окружују, али се и најбоље осети мир, 
онај додир са природом који се у свакодневном 
животу пречесто заборави. Без телевизора, 
телефона, интернета, јер живе приче и песме 
увек је довољно да за остало не преостаје ни 
простора ни времена.

- Зима је најбоље време за прела. Тада ми 
долазе пријатељи са свих страна света, чланови 
различитих друштава која се баве очувањем 
традиције и обичаја, јер сам и сам у тој причи 
и томе учим своју децу. За сваки тај сусрет 
испечем крух испод пеке, затим телетину или 
јагњетину са кромпиром испод пеке, ту су домаће 
кобасице, сир, вино у букарама, али и гусле 
вазда при руци. Жеља ми је да то пренесем на 
млађе нараштаје, да свако ко дође овде и види, 
осети ту атмосферу, препозна то као нешто лепо 
и добро. Борба против заборава требало би да 
нам је важан задатак, и ја настојим да се држим 
тога својим начином живота. Од неписмених 
људи некада смо могли више научити него од 
многих данас који машу дипломама и „све знају”, 
а о суштински важним стварима у животу појма 
немају. Моја покојна бака није знала ни слова, 
али је знала лек за сваку бољку, сваку травку за 
шта је корисна, дете када види знала је шта му 
је. Није била прозорљива, али је дванаесторо 
деце родила. На овај начин, дружећи се, људи 
би могли много више да науче, да знају, да осете 
све оно што им интернет и телевизија не могу 
дочарати и пренети - тврди наш саговорник 
Гајо, док причу прекида тек да повремено обиђе 
пеку под жаром.

СУШТИНА ПРЕЛА ЈЕ ВРАЋАЊЕ ИЗВОРУ 

У том амбијенту препуном експоната из 
прошлости, где је сваки предмет имао своју 

значајну улогу у домаћинству, Гајо се дотиче 
породице, празника и обичаја који су се у овом 
крају увек поштовали изнад свега. Нимало случајно 
баш у ове јануарске дане који обилују црвеним 
бројкама у календару.

- Није случајно овај период време од прела. Од 
Светог Николе, Бадњег дана и Божића, Јовањдана 
па до Светог Саве, дани су најкраћи, а ноћи 
најдуже. То је време када се не могу обављати 
неки послови на њиви, у пољу, али зато их 
треба посветити породици, драгим људима и 
оним тренуцима за које, током године и лепших 
дана, немамо превише времена. Породица 
је стуб свега, била и остала, без обзира што 
велики број људи не придаје томе на значају. 
Породица је црква из које све потиче, у којој 
нас уче оним највреднијим стварима. У нашем 
народу је укорењено мноштво обичаја који су 
се поштовали и у најтежим временима. Зна се 
како се слави слава, како Божић, а како Васкрс, 
као што се зна када је који светац и како му се 
молити. Данас се све то олако схвата, све је 
сведено на неки ниво промоције и фолклора за 
приказ, а онда се питамо зашто нам није добро. 
Наши преци су то изразито поштовали, и ни један 
посао се није радио о празнику изузев када је 
благо у питању, јер брига о животињама била 
је обавезна. Ми данас имамо времена за све, 
а не знамо основно, не познајемо довољно ни 
свој крај, ни корене, а занима нас оно што нема 
везе са нама и на шта не можемо утицати. Ни 
један народ није савршен, а и ми смо лоши, зато 
и трпимо последице. Не знамо ни кокошку од 
лисице сачувати, ни ватру заложити, ни месо 
транжирати ни осушити, ни када се које семе у 
земљу сади, ни како крух сами испећи, ни када 
и како дрво упилати за зиму, а како породицу 
сачувати да и не говоримо. Без интернета многи 
не би преживели чак и у изобиљу свега, а не, 
далеко било, да завладају још тежа времена. 
Свима је село лепо, и сви воле село, али се рађе 
ипак држе града и просипају празне приче, лажу 
и себе и све око себе - све до детаља описује Гајо.  

И могао би он тако данима, до касно у ноћ, 
све док има ко да слуша. Прича и тема никад 
довољно, а пека већ приспела на пробу. Вани 
режи зима, бура немилосрдно удара у све што 
јој успева или не успева одолети, а трепеза чак 
и сликом буди сва осетила. Мирис телетине 
испод пеке, пуцкетање ватре, домаће вино из 
дрвене букаре, обавезне здравице и онда гусле 
да зачине и уобличе читаво прело. Кад је људи 
више, баци се и која на карте, запева онако на 
суво, спонтано и из дубине душе. И то је, као 
што каже Гајо, смисао и суштина свакога прела. 
Да се сачува, не заборави, и да нас врати извору 
од којег смо се удаљили, са вером да ће нам 
такве вредности бити на корист, макар само 
задржали оно што већ имамо. 

Васка РАДУЛОВИЋ
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СЕДАМ ДАНА НАКОН ОБЕЛЕЖАВАЊА ПРАЗНИКА РОЂЕЊА ХРИСТОВОГ, НА ДАТУМ КАДА СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И 
ЊЕНИ ВЕРНИЦИ ПРОСЛАВЉАЈУ ПРАЗНИК ОБРЕЗАЊА ГОСПОДЊЕГ, КАО И ПРАЗНИК СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ, ПРОСЛАВЉА 
СЕ И МАЛИ БОЖИЋ И СРПСКА НОВА ГОДИНА

ОБИЧАЈИ ЗА МАЛИ БОЖИЋ У ДАЛМАЦИЈИ СЕ ЧУВАЈУ ОД ЗАБОРАВА
У сеоским срединама у Далмацији, Mали 

Божић је празник којем се од давнина 
највише радују деца. Припреме за Мали 

Божић почињу вече уочи самог празника, када 
мајке и баке традиционално спремају Божићни 
колач украшен са много симболике. 

И ове године, баш као и свих претходних, на 
Мали Божић оживели су стари обичаји који су у 
прошлим временима красили обележавање овог 
празника. Један од њих је посебно припремљени 
Божићни колач, налик на ковртањ, који се меси 
и пече вече уочи празника. За припрему колача 
задужене су баке или мајке, а на Божићно јутро 
из куће га, око руке, износе деца.  

- Колач се од давнина правио за свако дете 
у кући, али и један посебно за благо у штали. 
Када се тесто размеси у тепсију, на средину се 
ставља чаша и прави круг, како би деца могла 
да га носе око руке. Украси се праве виљушком, 
маказама, ножем, зависно од тога ко је и колико 
маштовит. Исцртавају се јелкице јер се чека 
Нова година, сунце, да долазећа година буде 
светла и радосна те стављају ораси и бадеми да 
година буде родна. Све је то некако симболично, 
и што маштовитији будете то ће колач на крају 
лепше изгледати. Један већи колач, волуњски, 
некада је  прављен и за благо у штали. Тај би се 
ујутро носио у шталу и стављао крави или бику 
на рогове. Кад га крава баци са рога, ако падне 
на писмо, веровали су да ће бити женско теле, 
а ако падне на другу страну, онда мушко. Неки 
би по томе веровали и каква ће година бити, и 
до тог обичаја се посебно држало – појашњава 
Милена Миливојевић која нам је овог Божића 
показала како се у Далмацији праве колачи за 
Мали Божић.    

Орасима и бадемима, али 
вештим рукама својих мајки и 
бака украшене колаче деца су 
раном зором стављала на руке 
и носила кроз село, певајући 
божићне песме, призивајући 
родну годину и честитајући 
празник једни другима. 

- На Мали Божић устајали 
би раном зором, готово пре 
свитања. Деце је било пуно 
село. Колачи се стављају око 
руке и излази из куће. Одлази 
се прво на гувно, место где 
се вршило жито. Колаче би 
остављали на стожер у центру 
гувна, а ми би се играли и 
певали божићне песме. Касније 
би кренули кроз село, свако 
са својим колачем око руке, и 
од куће до куће певали; „Устајте лењи, Бог вам 
срећу дели. Неком капом, неком шаком, мени 
врећом добром срећом. А ја срећу па у врећу, 
преко прага па у кућу”. Тако смо и осталим 
људима у селу честитали Божић. Такве колаче и 
данас правимо, а та обавеза углавном припада 
бакама - казује Милена 

Тим стиховима деца су учена од најранијег 
детињства, а радост празника са нестрпљењем 
се ишчекивала током читаве календарске 
године. Живело се скромно и оскудно, али 
су зато обичаји предака брижљиво чувани и 
преношени на долазеће генерације. Управо 
из тих разлога, обичај припреме божићног 
колача у селима Далматинске Загоре настоји се 
очувати и данас. Традиционално украшавање 

и печење, без модерних додатака и елемената, 
његово ношење око руке, песма али и одлазак 
на празничну литургију, и у овим временима 
саставни су део обичаја на Мали Божић. У селу 
Врбник, недалеко од Книна, на божићно јутро 
деца су са својим колачима око руке пристигла 
у храм на богослужење. 

- Некадашњи обичаји на овај празник у 
Далмацији су сачувани до данас. Ти колачи 
посвећени су Светом Василију и Малом Божићу. 
Овакви обичаји спадају у аграрне ритуале, и 
њима се прославља почетак новог лета. Кроз 
песме које се певају уз ношење колача, уједно 
се моли и од Господа тражи да ново лето буде 
благословено и да година буде родна. Важно је 
да децу доводимо у храмове, како на литургије, 
тако и о свим већим празницима, али је важно 
и да негујемо и чувамо обичаје који су у нашем 
народу присутни кроз историју. Тако их чувамо 
од заборава, а децу учимо традиционалним 
вредностима, да буду прави хришћани и прави 
људи пре свега – каже јереј Борислав Ковачевић, 
парох друге книнске парохије којој припада и 
село Врбник.

Чији је колач већи а чији богатији, да ли 
су мајке или баке биле вештије у прављењу 
украса, иако није занемарљиво, ипак мање је 
важно од чињенице да се управо овако обичаји 
чувају од заборава. И Божић слави тамо где 
је људи мало, и песма Божићна чује од оних 
који је и данас радосно певају, баш као што то 
раде врбничка деца.  

Васка РАДУЛОВИЋ

Милена Миливојевић
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УПРКОС КИШИ И НИСКОЈ ТЕМПЕРАТУРИ И ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ У ТРПИЊИ НА БОГОЈАВЉЕЊЕ 19. ЈАНУАРА ОДРЖАНО ТРАДИЦИОНАЛНО 
ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ

РЕКОРДАН БРОЈ ПЛИВАЧА НА БОГОЈАВЉЕНСКОМ ПЛИВАЊУ У ТРПИЊИ

На језеру Пањик у Трпињи и ове године 
је одржано Богојављенско пливање, а 
први до Часног крста допливао је Марко 

Никшић из Вуковара. На пливању за Часни крст 
који се на Богојављење одржава у бројним 
земљама у којима живе православни верници 
овај храбри петнаестогодишњак учествовао 
је први пут.  

- Истина је, ово ми је први пут да учествујем 
у богојављенском пливању, а да ћемо пливати за 
Часни крст договорио сам се са мојим пријатељима 
у школи. Вода је хладна, али посебан је осећај 
то што сам први допливао до крста. Баш сам 
срећан – изјавио је овогодишњи 
најбржи учесник Марко Никшић. 

На празник када се обележава 
крштење Христово пред бројном 
публиком окупило се 60 момака 
које није омела ни киша, а ни ниска 
температура воде и ваздуха која је 
била само неколико степени Целзијуса 
изнад нуле. 

- Ове године нас је мало мучило 
време, нисмо знали да ли ћемо ићи 
литијом кроз село због кише, али 
успели смо. Нас у организацији 
има преко двадесет момака који 
организујемо традиционално 
пливање на Пањику и ове године 
смо посебно поносни јер се окупио 
рекордан број учесника – каже један 
од организатора Урош Наранчић. 

Након литургије у трпињском 
храму Вазнесења Господњег и пре 

пливања, од храма до језера Пањик, прошла 
је литија у којој су осим свештеника били и 
становници села те пливачи. 

- С обзиром на то да је за време коронавируса 
био ограничен број људи на једном месту, ово 
је прва година после тога да смо организовали 
литију кроз село. Ово је осма година да се 
пливање одржава код нас у Трпињи на Пањику, 
пре тога смо пливали у Сремској Митровици, 
након тога четири године у Даљу, али онда смо 
одлучили да тај посебан догађај и организујемо 
и у нашем месту – каже испред организатора 
Љубан Вујанац. 

НАЈМЛАЂИ УЧЕСНИК ИМА САМО ДЕВЕТ 
ГОДИНА

Међу 60 момака, нашао се и храбри 
деветогодишњак Сергеј Наранчић, који потиче 
из породице која негује традицију пливања 
за часни крст годинама уназад. Пливали су 
Сергејов прадеда, деда, стриц и тата, а сада 
је дошао ред и на њега. 

- Вода је јако хладна, али сам имао жељу 
да учествујем у пливању. Супер ми је било 
и мислим да ћу и следеће године такође 
пливати – рекао је Сергеј. 

Литургију у Храму Вазнесења Господњег 
предводио је трпињски парох Марко Шукунда 
који је подсетио присутне вернике на обичаје 
који се везују за данашњи празник. 

- „Бог се јави – Ваистину се јави”, који је 
крштавајући се у Јорданским водама од стране 
Светог Јована Пророка Претече и Крститеља 
показао своје смирење и пут свакоме од нас 
људи како и на који начин и ми да живимо 
данашњи живот. Сви ми крштавајући се 
крштењем којим се Исус крстио постајемо 
деца и чеда Божија. Данашњи празник и 
обичаји везани за њега заиста су у нашем 
народу богати и ми управо у том смислу се 
и окупљамо на излетишту Пањик у Трпињи. 
Ови наши храбри момци представљају 
погружавање у воду и израњају као нови 
људи који су на путу Божијем и који су деца 
Божија – закључио је Шукунда. 

Маја МИЛАНОВИЋ

Шезедесет младића скочило је у хладно језеро како би један освојио Часни крст

Победник Марко Никшић с Часним крстом у рукама
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ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВУКОВАРУ ОБЕЗБЕДИО ВРЕДНУ ДОНАЦИЈУ ЗА ТРПИЊСКО КУЛТ УРНО-
УМЕТНИЧКО ДРУШТВО МЛАДОСТ

У НОВИМ ОПАНЦИМА ОДЛАЗЕ У НОВИ САД НА САЈАМ ЗАВИЧАЈА

На иницијативу Генералног конзула Републике 
Србије у Вуковару Александра Накића, три 
културно-уметничка друштва са подручја 

Вуковарско-сремске жупаније узеће учешће на 
Сајму завичаја. 

Ова манифестација одржава се у организацији 
Фонда за избегла и расељена лица и сарадњу 
са Србима у региону АП Војводине.

- Повод за посету општини Трпиња је тај 
да се организује одлазак деце из Вуковарско-
сремске жупаније, односно општина Трпиња и 
Маркушица, у Нови Сад на Сајам завичаја који 
ће бити одржан 12. фебруара на Новосадском 
сајму. Ово је први пут да контакт за одлазак на 
Сајам завичаја иде преко Генералног конзулата, 
односно лично преко мене као Генералног конзула 
Републике Србије у Вуковару. Трудићу се да 
оваквих позива и одлазака буде све више, 
поготово када видим заинтересованост људи 
за одлазак и наступе у матици, а та обострана 
воља исказана је и данас на састанку. Зато сам 
оптимиста да ћемо из дана у дан имати бољу, 
организованију и обимнију сарадњу – истакао 
је Генерални конзул Александар Накић. 

Радни састанак у општини Трпиња био је 
уједно и повод да се од стране Генералног 
конзулата трпињском културно-уметничком 
друштву уручи донација.

- Овом приликом културно-уметничком 
друштву Младост из Трпиње уручио сам и 20 
пари опанака што је обећање које смо дали 
још раније, а данас смо га и испунили. До сада 
је овакав вид помоћи већ уручен друштвима у 

Бршадину и Борову, а након Трпиње исти поклон 
може да очекује и културно-уметничком друштво 
из Кнежевих Винограда – нагласио је Накић. 

- Не требам посебно да истичем да нам ова 
помоћ пуно значи и зато сам захвалан Генералном 
конзулу господину Накићу на овој донацији која 
ће нам свакако добро доћи у даљњем раду 
како бисмо одржали српску културу на овим 
подручјима. Наше културно-уметничко друштво 
је активно без престанка од 1995. године, а 
данас делујемо кроз три групе: најмања, средња 
и први састав са укупно четрдесетак чланова. 
До почетка фебруара смо на паузи, а након 
тога уследиће активности са пробама, али и 
програмима како са гостовањима, тако и са 
домаћом организацијом, 
а ту пре свега мислим на 
манифестацију Ђерам 
коју организујемо већ 
неколико година – каже 
председник КУД-а 
Младост из Трпиње 
Саша Радић. 

ТРИ ДРУШТВА НА 
САЈМУ ЗАВИЧАЈА

Сајам завичаја је 
манифестација која има 
за циљ повезивање и 
унапређење сарадње 
институција, органи-
зација и завичајних, као 

и сродних удружења из Србије и региона 
у области привреде, туризма и културе. 
Само прошле године преко 100 излагача 
представило је свој рад и свој завичај. Треба 
истакнути и веома значајне активности на 
очувању и неговању богате културне баштине 
српског народа, кроз очување и промоцију 
српске традиције, обичаја, језика и културе. 
На састанку у Трпињи поред представника 
домаћег културно-уметничког друштва били 
су и представници друштава из Маркушице 
и Бршадина. 

- Ова иницијатива за одлазак на Сајам 
завичаја је апсолутно прихватљива и ми ћемо 
се одазвати позиву где ћемо се представити са 
игром и традицијом кроз наше две селекције 
које су тренутно активне унутар нашег друштва 
– рекао је члан Управног одбора КУД-а Срем 
из Маркушице Никола Медић. 

- Поздраваљам ову иницијативу и жељу да 
се наше друштво појави на овом сајму. Ми већ 
од раније учествујемо на једној манифестацији 
која се одржава у нашој матичној држави, а то 
је Ђерам – деца чувари традиције. Спремни 
смо за овакав вид сарадње увек и у свакој 
прилици јер се на таквим манифестацијама 
сусрећемо и са неким другим друштвима, а 
све да бисмо омогућили нашој деци одласке и 
наступе у неким новим срединама – закључио је 
председник КУД-а Васо Ђурђевић из Бршадина 
Јовица Танасић. 

Сајам завичаја у организацији поменутог 
Фонда ове године одржаће се по четврти 
пут, а предвиђено је учешће више од сто 
организација из Србије и региона. 

Срђан СЕКУЛИЋ



ИЗВОР 311/ 25. 01. 2023. 19

ХУМАНИТАРНА АУКЦИЈА СЛИКА СА ПРОШЛОГОДИШЊЕ ПРИВРЕДНИКОВЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ОДРЖАНА ЈЕ 12. ЈАНУАРА 
У ПРОСТОРИЈАМА ОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У ЗАГРЕБУ

ПРОДАЈОМ СЛИКА ДО СРЕДСТАВА ЗА НОВЕ СТИПЕНДИЈЕ
Готово 40 радова аутора академских сликара 

из целог региона који су учестовали на 
Привредниковој ликовној колонији понуђени 

су 12. јануара на хуманитарној аукцији. Цене 
слика, које су углавном рађене техникама 
уља на платну и акрилу, кретале су се од 50 
па све до 800 евра.

- Нису изложене само слике са последње 
ликовне колоније него их је било и са 
претходних. Продато их је укупно 16, а 
прикупљено је око 2.000 евра, с тим што 
ће простор бити отворен до краја јануара и 
обично се до краја аукције прода још неколико 
радова које купе они што нису могли да дођу 
на саму аукцију. Зато верујемо како ће тај износ 
бити још и већи. Он није велик, али њиме се 
покрије више него једна годишња стипендија, 
што није занемариво. Важно је да су сви људи 
који су купили слике показали добру вољу 
да подрже Привредникове активности, али 
првенствено Привредникове стипендисте. Сви 
знају где се могу купити уметничке слике, у којим 

галеријама, али су одлучили 
да на овај начин дају 
подршку младим људима 
који се школују – прича у 
име организатора Оливера 
Радовић из Привредника.

Избор од 40 слика које 
су изложене направио 
је ликовни критичар и 
историчар уметности Феђа 
Гавриловић.

-  Као ис торичар 
уметности одабрао сам неке 
радове са прошлогодишњих 
колонија, испричао сам нешто о ауторима и 
контекстуализовао сам те слике. Могу рећи, 
будући да Хрватска има само једну аукцијску 
кућу, да су овакви догађаји одлични и због 
свог хуманитарног карактера, али и због тога 
што побуђују и подстичу свест код грађана 
како је куповина уметничких слика нешто што 
одржава ликовну сцену живом. Без таквих 

иницијатива, ликовна сцена, као и сами 
уметници, јако тешко може да живе. Чињеница 
да је ово хуманитарна акција, представља 
додатну вредност овој манифестацији, али 
било би добро да се организује више аукција 
и профитабилних и хуманитарних – каже 
Гавриловић.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

АРХИВ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ВУКОВАРУ УБУДУЋЕ ЋЕ БИТИ БОГАТИЈИ ЗА ДОНАЦИЈУ ДОКУМЕНАТА И АРТЕФАКАТА 
КОЈИ ЋЕ БИТИ САЧУВАНИ У ОВОЈ УСТАНОВИ

ЋИРИЛИЧНА ПИСАЋА МАШИНА ЗА ЗБИРКУ ПРЕДМЕТА СКЦ-а

Пензионисана професорка Анђелка Павић 
из Белог Манастира предала је архиву 
Српског културног центра у Вуковару 

вредну архивску грађу, али и ћириличну писаћу 
машину као подсетник на једно прошло време 
у којем је овај новинарски и канцеларијски алат 
био у масовној употреби. Професорка Павић 
је Српском културном центру и 2020. године 

предала једну колекцију књига и уџбеника за 
наставу на српском језику, а сада је одлучила 
да свој легат у овој културној установи још 
мало увећа.

- Донела сам овде једну класичну писаћу 
машину са ћириличним фонтом коју је 1992. 
године „Вукова задужбина” донирала тадашњем 
Средњошколском центру у Белом Манастиру. 

Заједно с њом донела сам и неке писане 
документе о сарадњи са Институтом за језик, 
Матицом српском и Филолошким факултетом у 
Београду. Предлагали су ми да ове документе 
предам негде у Србији, али мислим да је њима 
место на овом нашем подручју пошто се они на 
њега и односе. Наравно да сам све то умножила 
па ако буде потребе копије ћу однети и у неке 
од институција у Србији – каже проф. Павић.

Иначе, професорка Павић је у пензији од 
2019. године па сада има времена да се и 
више бави писањем. Већ је објавила једну 
брошуру која говори о животу познатог писца 
и просветитеља Стеве Чутурила, пореклом из 
Лике. Објавила је и збирке песама „Љубав је 
реч” и „Хаику пишем”, затим књигу из области 
алтернативне медицине и психологије „Како 
излечити тело и душу”.

- Прошле године сам објавила фототипско 
издање најстаријег сачуваног Чутуриловог 
Буквара, а планирам да издам и једну књигу 
поезије „Све је хаику” која је спремна за штампу 
као и књигу прича која је у припреми и за коју 
се надам да ће и она ускоро бити спремна за 
штампу – рекла је професорка Павић.

Славко БУБАЛО 

Проф. Анђелка Павић и библиотекарка Маја Алић
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НОГОМЕТ /ФУДБАЛ КАО ПРВИ ФАКТОР ПОМИРЕЊА (5)

СПОРТ ЉУДЕ ТРЕБА ДА СПАЈА, А НЕ ДА ИХ РАЗДВАЈА
Средином двехиљадитих долази до прилива српских играча у хрватске клубове, а они 
најквалитетнији своје место нашли су и у ХНК Вуковар 91. Појединци су се овде афирмисали, 
отишли у неке друге клубове и лиге, а други су опет носили чак и капитенску траку.

Нове генерације које нису имале 
ратна искуства или су били мали и 
тек рођени у том времену сукоба 

и страдања, постају флексибилније 
на међунационална питања. Наравно, 
постоје и други примери, они негативни, 
оличени у навијачким или политичким 
сукобима, али ово остаје тема за нека 
друга истраживања.

У различитим периодима ХНК Вуковар 
91 имао је различите успехе, али као 
доминантно хрватски клуб иза којег је у 
добром делу стајала и владајућа партија 
како на локалном тако и државном нивоу, 
разумљиво је да је као такав имао и 
више успеха као и више могућности 
за напредовање играча.

СРБИ У ХРВАТСКИМ К ЛУБОВИМА

Трагична смрт Данијела Поповића 
оставиће једну велику празнину, пре 
свега због одласка једног младог човека, 
а потом и талентованог играча. Међутим, 
његов лик и дело отварају врата неким 
другим младићима и талентованим 
играчима српске националности да 
заиграју у овом клубу.

– Лично нисам имао никакве 

предрасуде за долазак играча српске 
националности у Вуковар 91, а колико 
ми је познато и људи 
око мене су делили 
исто мишљење. Након 
Данијела Поповића у 
Вуковар 91 дошло је 
на десетину играча 
српске националности 
и долазак тих мо-
мака је била моја и 
иницијатива Ивице 
Радоша јер нисмо 
гледали на те ствари, 
нас је занимао фудбал. 
Који год се момак са 
својом игром истицао 
ми смо желели да га 
доведемо јер нам је 
цилј био да Вуковар 
буде јак, без обзира 
ко ће у њему да игра. 
То су били скромни 
момци, нису били 
захтевни, а видели 
су да кроз тај клуб 
могу да напредују и 
нико их у томе није 
спречавао. То је било 

све док сам ја био у клубу, сада су нека 
друга времена када овај клуб воде неки 
други људи – истакао је предратни 
фудбалски судија који је био на прагу 
савезног ранга, касније директор стадиона 
и спортски директор Вуковара 91 Мирко 
Сабљак. Управо је Сабљак заједно са 
Ивицом Радошем Ћутом најзаслужнији 
што је Данијел Поповић дошао да игра 
у Вуковар 91.

На десетине играча српске нацио-
налности играће за вуковарске плаве 
у свим селекцијама овога клуба. Многи 
од њих имаће тамо завидан статус, 
а неки добијају поверење и да носе 
капитенску траку.

– У Вуковар 91 дошао сам када сам 
имао 20 година, њима је требало млађих 
играча и звали су ме да дођем на пробу. 
Они су ме стварно прихватили супер, 
без икаквих проблема и ту сам остао 
пет година. Играли смо тада Другу лигу 
север, касније и јединствену Другу лигу. 
Играчи су ме такође одлично прихватили, 

Александар Гламочак као играч Слоге
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чак сам био и капитен једно време, а 
имао сам добре тренере који су били 
добри људи. Након мене је дошло још 
много наших играча који су наступали за 
Вуковар 91 – каже Александар Гламочак 
који је каријеру почео у Вутексу потом 
у вуковарској Слоги одакле је отишао у 
млађе категорије новосадске Војводине. 
Из Војводине долази у Вуковар 91, а 
одатле у Грчку где је играо три године, 
затим у БСК из Бијелог Брда и поново у 
Вуковар 91, те на крају у Вутекс Слогу 
и боровску Слогу где и данас игра.

– Нисам никада приметио нити чуо 
било каква добацивања због тога што 
сам Србин, мада колико се сећам била 
је једна утакмица када је неко, не знам 
сада из којег клуба, наводно приговорио 
како Вуковар 91 доводи Србе. На ове 
речи реаговали су тада искусни играчи, 
хрватске националности и стали у нашу 
одбрану. Иначе, не сећам се неких већих 
проблема и сукоба на националној 
основи. Из данашње перспективе могу да 
кажем да је већина играча који су тада 
играли са мном, данас су неки од њих и 
тренери у разним клубовима и управо 
они доприносе да нема тих проблема, 
да се играју међусобне  утакмице, чак 
и пријатељске где се не гледа ко је које 
националности – наглашава Гламочак.

ИГРАЧИ ИЗ СРБИЈЕ У ХРВАТСКОЈ

Поверење се стиче и у судијској 
организацији где се међу судијама 
издваја више њих српске националности 
који ће с временом доћи и до суђења 
у неким већим ранговима такмичења 
и стећи добру репутацију без обзира 
на националност.

Такође, и у тренерским структурама 
долази до међусобног мешања па 
имамо примера да је тренер једне 
националности, а ангажован је у клубу 
којег доминантно чине припадници 
супротне националности. Такви односи 
врло брзо ће условити да се полако 
одмрзава сарадња између клубова 
па се из године у годину одиграва све 
више пријатељских утакмица.

– Сусрети између Вуковара 91 и 
Вутекс Слоге пролазили су у духу 
онога ко ће бити бољи. Није ту било 
посебних проблема, поготово како су 
године пролазиле. Ми смо били у рангу 
изнад и углавном смо се састајали у 
куп такмичењима. Много је и њихових 
играча долазило код нас. Што се тиче 
живота и политике увек је било и биће 

и са једне и са друге стране оних који 
ће добацивати погрдне речи што 
лично не могу никада да оправдавам. 
У нашем клубу је увек било играча 
друге националности, највише Срба, 
и ја сам волео те момке, волео сам 
их као спортисте и нико од њих мени 
никада није рекао погрдну реч, нити 
ја њима – напомиње Мирко Сабљак.

– Као што су пријатељске утакмице 
успоставиле добре односе између 
клубова, тако су још више до међусобне 
сарадње довели играчи који су играли. 
Имао сам једну сјајну генерацију играча 
јуниора Вуковара 
91 2007. године 
у којој су играли 
браћа Мајхер, Ерић, 
Мишић, Дувњак, 
Шекуљица, Туњић. 
И дан данас када 
сретнем некога 
од тих момака по-
причам са њима, 
одем на пиће и 
са њима сам као 
рођени брат. Ти 
наши односи нај-
боље показују како 
се треба живети што 
се испоставило као 
једино исправно – 
наглашава Ивица 
Радош.

У овом периоду 
карактеристичан је 
још један феномен, 
а то је довођење 

играча из Србије у хрватске клубове. 
Наиме, са све мањим бројем играча, али 
и због потребе за већим квалитетом, 
српски клубови почињу да доводе 
играче из своје матичне државе. Врло 
брзо за тим примером повешће се 
и хрватски клубови, поготово у по-
граничним деловима па ће тако у Илоку, 
Шаренграду, Товарнику, Бапској или 
Ловасу заиграти на десетине играча 
из Србије које ће у ове средине, баш 
као и у оне српске, довести бољи 
финансијски услови.

 Срђан СЕКУЛИЋ
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ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
Веће српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА за 2023. годину

Позивамо: грађане (група од најмање 3 члана), правне особе и чланове Већа да поднесу своје предлоге за доделу 
признања Већа.

ПЛАКЕТА

Плакету Веће додељује за изузетна достигнућа, допринос и залагање у области: науке, културе, уметности, образовања 
и спорта те друштвеног и економског напретка, од значаја за српску заједницу на подручју Вуковарско-сремске жупаније.

Плакета се може доделити  истакнутим појединцима или другим правним лицима из земље или иностранства.

ПОВЕЉА

Повељу Веће додељује истакнутим појединцима за животно дело, за њихов укупан професионални, друштвени рад и 
ангажовањеу областима: науке, културе, уметности, образовања и спорта те друштвеног и економског напретка од значаја 
за српску заједницу у Вуковарско-сремској жупанији.

Детаљно образложене и документоване предлоге за доделу Признања треба поднети најкасније до 10. фебруарa 2023. 
у писаној форми.

 Предлози могу бити уручени лично у Веће, или послати поштом на адресу: 
Веће српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније, ул. Еугена Кватерника 1, Вуковар, с назнаком „За доделу 

признања“.
Признања ће бити додељена на слави Већа, на дан Св. Симеона Мироточивог, 26 фебруара, а добитници ће о томе бити 

писано обавештени.            
Председник: 

Светислав Микеревић

РАСПОРЕД ПРУЖАЊА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ 
ПОМОЋИ ОДБОРА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ЗВО-а

Одбор за људска права ЗВО-а наставља и у 2023. години са пружањем бесплатне 
правне помоћи у општинама са подручја деловања Заједничког већа општина Вуковар.

- Маркушица, 25. јануар од 9 до 12
- Борово, 1. фебруар од 9 до 12 
- Јагодњак, 8. фебруар од 9 до 12
- Бели Манастир, 9. фебруар од 9 до 10:30
- Поповац, 9. фебруар од 11 до 12:30
- Кнежеви Виногради,  9. фебруар од 12:45 до 14:15
- Ердут, 15, фебруар од од 9 до 12 
- Негославци, 22. фебруар од 9 до 12
- Шодоловци, 1. март од 9 до 12 
- Бели Манастир, 2. март од 9 до 10:30
- Поповац, 2. март од 11 до 12:30
- Кнежеви Виногради, 2. март од 12:45 до 14:15

- Маркушица, 8, март од 9 до 12
- Борово, 15. март од 9 до 12
- Јагодњак, 22. март од 9 до 12
- Бели Манастир, 23. март од 9 до 10:30
- Поповац, 23. март од 11 до 12:30
- Кнежеви Виногради,  9. март од 12:45 до 14:15
- Ердут, 29. март од 9 до 12
- Негославци, 5. април од 9 до 12
- Шодоловци, 12. април од 9 до 12
- Бели Манастир, 13. април од 9 до 10:30
- Поповац, 13. април од 11 до 12:30
- Кнежеви Виногради,  13. април од 12:45 до 14:15
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (20)

Властимир Ђуза Стојиљковић (1929-2015)
Глумца Властимира Ђузу Сто-

јиљковића филмска и ТВ публика 
памти пре свега по улогама у 

култном филму Љубав и мода и ТВ 
серији Позориште у кући, а памте га 
и због гласа који је посудио цртаном 
јунаку патку Дачи. Рођен је 30. јуна 
1929. у селу Ражањ у близини Ниша 
у учитељској породици. Гимназију 
је завршио у Крушевцу, а глумом 
је почео да се бави аматерски у 
време гимназијских дана. Глумио 
је у Крушевачком позоришту. 

По завршетку гимназије уписао се 
на Рударско-геолошки факултет који 
је током трећег семестра напустио да 
би се уписао на Академију позоришних 
уметности.

Професионалну каријеру започео 
је у Београдском драмском позоришту 
1951. године у ком је остао све до 
1968. када је прешао у Атеље 212. 
У Београдско драмско поново се вратио 
након десет година да би 1985. поново 
прешао у Атеље 212 где је остао све до 
пензионисања 1995. године. 

Прву филмску улогу остварио је 1957. 
године у филму Јоже Галеа Туђа земља, а 
велику популарност стекао је захваљујући 
улози у филму Љубомира Радичевића 
Љубав и мода у ком се Ђуза исказао и 
као певач. Песма Девојко мала коју је у 
филму отпевао постала је евергрин, а њена 
обрада прославила је касније и популарну 
Рок групу Идоли. 

Можда највећу популарност стекао је 
глумећи Родољуба Петровића Рођу у култној 
ТВ серији Новака Новака Позориште у кући 
која је доживела и свој римејк у ком насловну 
улогу Рође тумачи Драган Бјелогрлић. 

Крајем осамдесетих година прошлог 
века водио је радио програм под називом 
Забавник, а деца су га препознавала по 
гласу који је посуђивао патку Дачи, јунаку 
америчких цртаних филмова. Остварио је 
улоге у више од 130 филмова и ТВ серија, 
а последње улоге остварио је у филму 
и ТВ серији Драгана Бјелогрлића Монте 

видео, видимо се у којој глуми остарелог 
Станоја који прича причу о успеху српских 
фудбалера на првом светском првенству у 
фудбалу у Уругвају 1930. године и у филму 
Марка Новаковића Без степеника у ком 
глуми остарелог професора психологије, 
Славишу Петронијевића. Филм Без степеника 
завршен је баш на дан његове смрти 17. 
јуна 2015. године.

Последње дане живота провео је у 
старачком дому у Лугу где се опорављао од 
последица можданог удара који је доживео 
2014. године. Због инфекције је пребачен на 
Клинику за инфективне и тропске болести 
у Београду где је и преминуо на оделењу 
интензивне неге. Заразио се бактеријом 
клостридијом због које му је здравствено 
стање било све горе. Лекари Клиничког 
центра изјавили су да је из дана у дан 
дословно копнио.

За свој рад награђен је 1983. године 
Октобарском наградом града Београда, 
Добричиним прстеном 2001. и Стеријином 
наградом 2015. за нарочите заслуге на 
унапређењу позоришне уметности и културе.

С. Б.
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Следећи 312. број Извора излази у среду 8. фебруара 2023.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 3. фебруара на РТРС плус у 16:30,

у суботу 4. фебруара на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 6. фебруара на РТВ 1 у 15:30

ЧЛАНОВИ ЛД „ФАЗАН” У ЛОВУ НА ЗЕЦА
ЗАТВОРЕНА ЛОВНА СЕЗОНА НА ЗЕЦА

Ловна сезона на зеца завршена је 15. 
јануара и већина ловачких друштава 
тог датума организовала је последњи 

овосезонски лов на ову племениту дивљач. 
Тим поводом више од 30 ловаца окупило се 
у Вери где домаће Ловачко друштво „Фазан” 
газдује на више од 1600 хектара и саставни је 
део Ловачког удружења „Трпиња” на подручју 
истоимене општине. 

- Наше друштво са данашњим даном  
има 31 члана, а како ствари стоје ове године 
бисмо требали имати и још три нова ловца. 
То су углавном млади момци, старости негде 
у просеку око 37-38 година, функционишемо 
добро, а ослањамо се на сопствене изворе 
финансирања као и на средства издвојена из 
општине Трпиња те Заједничког већа општина. 
Када сам преузео друштво било нас је 22 ловца 
и у року од четири године тај број се значајно 
повећао. Прошле године финансирали смо 
полагање испита за још једног ловника као 
и за ловочувара јер смо хтели да имамо свог 
човека који ће бринути о ловишту – истакао 
је председник ЛД „Фазан”  из Вере Бошко 
Стојановић.

На последњем изласку на зеца ове ловне 
сезоне у Вери су се поред домаћих ловаца окупили 
и њихови пријатељи из ловачких друштава која 
делују у Бијелом Брду, Даљу, Трпињи, Бршадину, 
Пачетину, Силашу, Негославцима, Оролику. 

- Код нас је традиционално да сваке године 
организујемо групни проширени лов на зеца 
када позивамо и госте из суседних ловачких 
друштава. Окупили смо се у нашем ловачком 
дому где имамо направљен и летњиковац, а 
од ове године имаћемо и стрељану за карабин 

тако да ћемо имати могућности да организујемо 
такмичење и у овој дисциплини. Исто тако 
планирамо да направимо и једну оставу за 
алат као и за храну тако да бисмо је убудуће 
лагеровали на једно место одакле би се касније 
она износила у ловиште – напомиње Стојановић. 

- Доста смо задовољни са одазивом гостију 
у данашњем лову, било нас је 34 ловца и лов 
је протекао у најбољем реду. С обзиром да 
смо ми равничарски крај ловили смо у облику 
потковице, а некада ловимо и праволинијски – 
каже један од ловника овог ловачког друштва 
Милан Дабић.

ОСТАЛИ БЕЗ ПРИРОДНИХ РЕМИЗА

Верско ловиште је равничарског типа, без 
шуме, испресецано бројним каналима који су 
све до ове године били идеално склониште 
за већину дивљачи. Међутим, након њиховог 

интензивног крчења ово ловиште је остало без 
природних ремиза и последица тога осетила се 
већ током ове ловне сезоне, а то је смањење 
бројног стања већине животињских врста.

- Предузимали смо доста мера у покушају 
да зауставимо крчење тих канала и природних 
ремиза, међутим није било резултата. Након тога 
погоршало нам се стање у ловишту, изгубили 
смо станишта фазана и то се огледа и у његовој 
бројности. Зеца можемо да очекујемо у наредном 
периоду, на њему ћемо и радити са уношењем 
свеже и нове крви, али што се тиче фазанске 
дивљачи ту немамо велике наде – наглашава 
Дабић.

Након овога лова ловцима из Вере преостала 
су још два изласка на племениту дивљач, а 
након тога уследиће радне акције и активности 
у ловишту како на побољшању инфраструктуре 
тако и на бројности дивљачи 

- Имамо још два лова на фазана и на 
предаторе, а након тога настављамо са 
прихраном дивљачи у ловишту. Такође, имамо 
јако пуно посла око простора ловачког дома, 
планирамо да доста тога урадимо – истиче 
Дабић са посебним акцентом на стрељану 
за карабин где би по њиховим очекивањима 
већ овог пролећа требало да се одржи прво 
такмичење у овој дисциплини.

У овом последњем изласку на зеца 
одстрељено је 12 једники ове дивљачи којој је 
по традицији одана почаст, а потом су подељени 
гостујућим ловцима. Да лов није само лов 
потврђено је и овај пут на заједничком ручку 
и дружењу уз незаобилазне ловачке приче и 
доживљаје.                                 Срђан СЕКУЛИЋ


