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Шид коначно добија
индустријску зону
Р
О индустријској
зони се прича већ
17 година. Разни
политичари су
обећавали почетак
радова, а никад се
ништа није урадило.
Ми смо завршили
сву неопходну
документацију,
прошли целокупну
правну процедуру
и започели прве
послове, изјавио
је Предраг Вуковић

адови
на
инфраструктурном
опремању индустријске зоне у
Шиду, која се налази у катастар
ској општини Адашевци, званично су
почели у другој половини августа. Дуго
очекивана инвестиција, која је основни
предуслов за развој шидске општине
и на коју су грађани годинама чека
ли, биће према речима челних људи
Општине Шид, завршена већ следеће
године. Такође је најављено да се већ
тада може очекивати и долазак страних
и домаћих инвеститора.
Почетак радова на изградњи при
ступне саобраћајнице ка индустријској
зони, био је повод посете председника
Општине Предрага Вуковића и његових
ближих сарадника, новом градилишту у
шидској општини 25. августа.
-  Ово је најсрећнији дан за мене
од када сам на челу Општине. О
индустријској зони се прича већ 17
година. Разни политичари су обећавали
почетак радова, а никад се ништа није
урадило. Ми смо завршили сву неоп
ходну документацију, прошли целокуп
ну правну процедуру и започели прве
послове. Прва фаза радова је почела и
тренутно се ради пут дужине километар
и 800 метара и ширине седам метара.
У питању је приступна саобраћајница
ка индустријској зони. Вредност радо
ва је близу 33 милиона динара, с тим
што је половину средстава обезбедила
Општина Шид, а другу половину Упра

ва за капитална улагања. Ово је вели
ка ствар за све нас. Мислим да је ово
право место за индустријску зону. Бли
зу је ауто -  пут, железница, у близини
су Хрватска и Босна и сматрамо да је
ова локација изузетно добра. Убрзо ће
индустријска зона добити своју функ
цију и сигуран сам да ће бити инве
ститора. Већ сад имамо преговоре са
неколико компанија које имају жељу да
улажу у шидску општину. Наш циљ је да
млади остају у Шиду, да не одлазе из
Србије и даћемо све од себе за њихово
боље сутра. То можемо осигурати само
отварањем нових радних места. Зато
сам неизмерно срећан што су радови
почели и већ у септембру крећемо у
реализацију друге фазу радова -  изја
вио је Вуковић.
Према његовим речима, у другој
фази радова предвиђена је изградња
каналске мреже на индустријској зони.
Вредност тих радова износи 12 мили
она динара. Општина Шид обезбедила
је шест милиона, а преостала сред
ства обезбедио је Покрајински секре
таријат за привреду, водопривреду и
шумарство. Трећа фаза радова, према
његовим речима, почеће на пролеће.
Након завршетка тих радова, очекује се
да ће индустријска зона бити у функци
ји и спремна за долазак инвеститора.
Извођач радова на опремању инду
стријске зоне је „Катаго констракшн“ из
Руме.
М. Н.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Подршка др Драгану Малобабићу
на конкурсу за Дворског Гинеколога

М

ој докторе, мој докторе... Зашто
вам је требао сав тај циркус? Зар
само да преиспитате своју
сопствену сујету? Или је све ово чиме
сте увесељавали митровачку фејсбукјавност, више од месец дана, само
припрема за учешће на конкурсу за
Дворског Гинеколога, који је наводно
расписао Газда Ранко? Нисте морали да
се толико трудите, јер нико се није
отимао за положај Дворског Гинеколога.
Или сте гинеколог, или нисте. Уосталом,
шта значи бити Дворски Гинеколог? Ако
сте већ хтели да аванзујете, могли сте
да конкуришете за Дворску Луду, тамо је
конкурс стално отворен и навала је
велика. Тамо се пријављују стално.
Нисте ни ви тиква без корена.
А Газда Ранко је душеван човек. Да
сте лепо отишли код њега и замолили га
да бесплатно урадите медицинску услугу
на његовом двору, он би вам то
дозволио. Шта вам је требао читав тај
циркус? Читаве те небулозне лагарије
око тога да како ћете дати отказ на
Гинеколошком одељењу. Па где бисте
ви, мој докторе, уопште радили, да вам
није државног посла? Приватно? Ајте,
молим вас. Има ли лепшег приватлука од државног
посла? Све вам је тамо, на одељењу, и опрема и
пацијенти и све што треба. Лепо свим вашим
пацијентима можете да закажете да дођу поподне код
вас на приватни преглед, има ли шта лепше. Нико није
веровао да ви заиста желите да напустите државни
приватлук. Ни ваше колеге, ни ваши претпостављени.
Уосталом, видело се на оној фејсбук циркусијади од тзв.
„Подршке др Драгану Малобабићу“. Колико је ту било
бламаже и свега што уз то иде. Да ли сте више времена
трошили да изаберете оне што вас хвале, или да ваш
администратор (ма ко то био, ако то нисте ви сами)
брише са фејсбук странице оне које вас грде због разних
пропуста, а неки су вас богме оплели и због неких
пара...
Сад се питам, у који сте ви то филм залутали? Зар су
вам порески обвезници због тога толике године плаћали
школовање, праксу, специјализацију? Да бисте се
бавили сплеткарењима, лагаријама о наводном одласку
са Гинекологије, организовањем подршке без икаквог
разлога. Нисмо ми вас школовали да будете фејсбук

доктор, већ прави народни лекар. Али ви сте то
најмање. Уосталом, да сте ви нека фаца, као што нисте,
одавно бисте као толики отишли, или у приватлук, или
бар у печалбу. Толики од ваших колега одлазе у
Немачку. Али, у Немачкој мора да се ради, а не да се
очекује плата сваког месеца као у Болници, уз додатни
рад на клиници Перуновић.
Као некоме ко, претпостављам, није купио лекарску
диплому, није вам неопходно да будете изабрани на
конкурсу за Дворског Гинеколога на двору Газда Ранка,
ако вам је то намера за успех у животу то јест. Оно,
Газда Ранко јесте политичка фаца, која ведри и облачи,
кадрује и све остало. Није он неко неважно мудо, већ
Газда. Али, као мудар и праведан човек, мислим да и он
и његови најближи користе медицинску услугу од
најбољих лекара, а не од подгузних полуписмених
докторских фукара. Није Газда Ранко наиван. Зато,
докторе мој, не дајте да вас развлаче по том фејсбуку.
Бићете ви Дворски Гинеколог. Нисте морали због тога
да правите читаву ту шараду. А нисте ни џабе претрчали
из ДС-а у СНС.
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Радови у школи „Сремски фронт“

Ради се комплетна реконструкција школе

П

редседник Општине Шид Предраг
Вуковић са најближим сарадници
ма, посетио је 24. августа Основну
школу „Сремски фронт“ у Шиду, где су у
току радови на комплетној санацији и
реконструкцији објекта. Адаптација ове
школске установе ради се према про
јекту „Обновимо Србију“, преко Канце
ларије за управљање јавним улагањи
ма Владе Републике Србије, а радови
би требали бити завршени за 90 дана.
- Чим се нешто ради и гради, значи да
идемо напред и да се стварају бољи
услови за живот свих наших грађана.
На овом објекту промениће се сва сто
ларија, затим подови, биће потпуно
реконструисани санитарни чворови и
све остало што је потребно, како би
ученици имали адекватне услове за
боравак у школи. Школа ће добити пот
пуно нови изглед, на опште задовољ
ство свих нас. Настојаћемо слично да
урадимо и у другим школама на терито
рије наше општине, како бисмо побољ

Настава у две у школе
Ученици Основне школе „Сремски
фронт“ од 1. септембра биће распоређе
ни на наставу у друге школе у Шиду.
- Од 1. септембра, ученици виших раз
реда наше школе, од 5. до 8. разреда,
похађаће наставу у Гимназији „Сава
Шумановић“ у послеподневној смени са
почетком наставе у 14 часова. За њих
неће бити организован превоз. Ученици

нижих разреда, од 1. до 4. разреда, крећу
у школу у понедељак 4. септембра, због
пријема првака. Настава за те ученике ће
се одвијати у ОШ „Бранко Радичевић“ у
послеподневној смени, са почетком
наставе у 13:30 часова и за њих ће бити
организован превоз - изјавила је дирек
торк а ОШ „Сремски фронт“ Слађана
Љубојевић.

шали услове за рад деци и њиховим
професорима. Деца су наша будућност
и за њих првенствено све ово и радимо.
Захвалио бих се Влади Републике
Србије која нам је омогућила да се све
ово реализује, као и Канцеларији за
управљање јавним улагањима Марка
Благојевића. Искрено се надам да ће
бити још оваквих и сличних пројеката истакао је председник Општине Шид
Предраг Вуковић.
Радови су у пуном јеку. Радници пред

узећа „ГАТ“ из Новог Сада увелико
мењају дотрајалу столарију, санитарне
чворове, подове, као и комплетну
расвету у школи. Према најавама, радо
ви би требали бити завршени за 90
дана, и до тада ће школа бити потпуно
спремна за ученике. За радове на овој
школској установи, Влада Републике
Србије издвојила је 70 милиона динара.
- Комплетан износ средстава за све
радове износи 70 милион
 а динара,
колико нам је и одобрено. Нашим дома
ћинским понашањем, ми смо уштедели
20 милион
 а динара јер смо изабрали
најповољнијег извођача радова. Тако
смо показали да смо поуздан партнер
Влади Републике Србије и за нас ово
није последњи пројекат, него само један
у низу. Морамо одговорно да се пона
шамо. За изградњу водовода у Соту
смо такође уштедели око 20 милиона
динара. У сваком моменту и на сваком
месту, морамо да се понашамо дома
ћински и да гледамо на сваки динар.
Само тако можемо бити препознати у
држави Србији, како бисмо наставили
са трендом учествовања на бројним
пројектима и како би и убудуће добија
ли средства - изјавио је Вуковић. М. Н.
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Заседање локалног парламента у Иригу

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Више новца за
социјалну заштиту

Н

а седници Скупштине Општине
Ириг одржаној у петак, 25. авгу
ста, одборници су усвојили, изме
ђу осталог, трећи ребаланс буџета као и
извештај о извршењу буџета за период
од 1. јануара па до 30. јуна текуће го
дине.
У првих шест месеци ове године укуп
но остварење планираних буџетских
прихода и примања износи 323 милио
на динара. (заједно са додатним прихо
дима буџетских корисника и пренетим
неутрошеним средствима). Трансфери
од других нивоа власти буџету Општи
не износе 107 милиона динара. Расходи
износе око 314 милион динара (заједно
са расходима из додатних прихода бу
џетских корисника).
Овде је потребно напоменути да се
општина Ириг задужила за дугорочни
кредит код Комерцијалне банке а.д. Бе

Одборници СО Ириг

оград са роком отплате од осам година
у износу од 54 милиона динара којим су
рефинансирана три дугорочна кредита.
Како је напоменуо Илија Јоцић, шеф
Службе за финансије, утврђивање и
наплату јавних прихода Општине Ириг,
укупан проценат остварења прихода је
31,65 одсто, с тим да, ако се посматрају
посебно буџетски приходи извршење је
37,81 одсто.
Што се тиче трећег ребаланса буџе
та, основни разлози за његово усвајање
јесу ти што је Туристичкој организацији
Општине Ириг Република дозволила да
запосли два радника, а извршене су из
мене и код Општинске управе - повећа
на су социјална давања, исплаћена је и
отпремнина једном запосленом због од
ласка у пензију. Како је истакао Јоцић,
трећи ребаланс буџета планиран је у
износу од око милијарду динара. Пре

Ириг добија гас
На седници Скупштине увојена је
знаjчана одлука, а то је програм гаси
фикације општине Ириг са Летенком,
у сарадњи са Покрајинском владом и
Србија гасом.
- Добили смо сагласност да крене
мо у процедуру што се тиче гасифи
кације наше општине, најпре доно
шења одлука па утврђивања страте
шког партнера за гасификацију насе
љених места. Свако насељено место
биће обухваћено, од Мале Ремете до
Велике Ремете. Надамо се да ћемо
спровођењем гаса урадити велику
ствар, како за општину, тако и за раз
вој туризма. Вредност инвестиције је
4,5 милиона евра, а почетак радова,
очекује се у октобру. Рок за заврше
так је две године – истакао је пред
седник Општине Ириг Стеван Кази
мировић.
нета, неутрошена средства износе осам
милиона динара.
Одборници су дали зелено светло и
за кредитно задужење ЈП „Комунлаца“
због набавке нове опреме, као и одлу
ку о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне
самоуправе.
Након ове две тачке дневног реда,
одборници су усвојили и програм гаси
фикације општине Ириг, као и одлуку о
избору стратешког партнера за финан
сирање, пројектовање и извођење ра
дова насеља општине Ириг са Летен
ком. 
С. Станетић
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ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ВЛАДИМИР САНАДЕР

Завршетак базена у октобру
Следи
постављање
керамика и
завршни
радови, који
подразумевају
кречење самог
објекта. Затим
ће се радити
повезивање
базена са
термалном
бушотином.
Очекујем да
ћемо радове
привести крају
у октобру.
Потребно је
добити и
употребну
дозволу, јер
овај објекат
мора бити
потпуно
безбедан
за купаче,
изјавио је
градоначелник

М

итровачки градона
челн ик
Влад им ир
Санад ер прош лог
петка, 25. августа обишао је
радове на изградњи базена
у центру града. Тог дана
завршено је пробно пуње
ње великог базена водом,
како би се проверило да не
постоји пропуст у хидроизо
лацији. Уколико све буде у
реду, кренуће и поставља
ње керамик е на самом
базену.
Како је истакао Санадер,
у току је задња фаза тести
рања шкољке великог базе
на.
- Следи постављање

Градоначелник Владимир Санадер у обиласку радова

керамика и завршни радови
на самом објекту, који под
разумевају кречење самог
објекта. Затим ће се радити
повезивање базена са тер
малном бушотином и пове
зивање базенске технике
односно уређаја који ће
допринети да базен буде
безбед ан и хигијенс ки
исправан. Остало је још да
се ураде и приступне сао
браћајнице и плато испред
базена. Очекујем да ћемо
радове привести крају у
октобру. Потребно је добити
и употребну дозволу, јер
овај објекат мора бити пот
пуно безбедан за купаче –

изјавио је градоначелник.
Он је подсетио да су
изграђена два базена, вели
ки димензија 25 пута 13
метара, који ће бити опре
мљен за потребе разних
такмичења, док је други
базен дубине 90 центимета
ра, намењен најмлађима, а
имаће хидро масажере.
Укупно ће бити уложено око
270 милиона динара у
базен.
Градоначелник Санадер
је говорио и о изградњи кру
жних токова у зони подво
жњака, као и о инвестиција
ма у школама на територији
Града.

- Изградња кружног тока
код Електровојводине је у
току, а ускоро би требали да
почну радови и на изградњи
кружне раскрснице код
Хороскопа. Ми тренутно
правимо план када ће које
јавно предузећа ући у посао
око измештања инсталаци
ја у том делу града. Очеку
јем да се са почетком сеп
тембра интензивирају ови
радови – рекао је Владимир
Санадер.
Он је додао да је прошлог
четвртка, 24. августа потпи
сао уговор са покрајинским
секретаријатом за образо
вање.
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Субвенције
за превоз ђака

О
Тренутни (горе) и будући изглед базена (доле)

- Конкурисали смо за
реконструкцију крова у
објекту „Бубамара“ Пред
школске установе „Пчели
ца“ у Насељу Матија Хуђи и
одобрено нам је 4,5 милио
на динара за те радове.
Подручно одељење ОШ
„Добросав Радосављевић
Народ“ у Ноћају добило је
1,8 милиона динара за
реконструкцију крова на
фискултурној сали који је
прокишњавао, ОШ „Бошко
Палк овљевић Пинки“ у

Сремској Митровици је
добила средства за тоале
те, а подручно одељење
ОШ „Јован Јовановић Змај“
у Јарку за реконструкцију
школе. Ово је добра вест
пре свега за оне који бораве
у тим установама, за нашу
децу и њихове наставнике.
И у наредном периоду ћемо
улагати у санацију школа и
објекте предшколске уста
нове – истакао је Санадер.
Б. Селаковић

Азил за псе на КП Дому
Како сазнајемо од градо
начелник а локација при
временог азила за напу
штене псе биће у склопу
митровачког затвора. На
основу препоруке Мини
старства правде, дошло се
до закључка да би постоја
ње азила у казнено поправ
ним заводима допринело
ресоцијализацији осуђени
ка.
- Нама је драго што смо
започели овај заједнички
пројекат. Казнено поправни

завод у Сремској Митрови
ци је направио одличне
услове за држање напу
штених паса, видећемо да
ли ће нам њихови капаци
тети бити довољни или
ћемо азил ипак градити
тамо где је и планиран, код
регионалне депоније. У
сваком случају ово је при
времено решење, и веома
брзо ће почети овде да се
смешају напуштене живо
тиње – рекао је градона
челник Санадер.

д 1. септембра, са
почетком нове школ
ске године, долази до
измене полазака аутобуса,
односно поново почиње да
се примењује стари ред
вожње који је на снази када
ђаци путују у школе.
О новинама и изменама
које се тичу субвенциониса
ног превоза говорили су
начелник Градске управе за
саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове Миро
слав Јовановић и начелни
ца ГУ за образовање Мирја
на Пјевац.
Према речима начелника
Јовановића, ученици који
потичу из социјално угроже
них породица (око 200 ђака)
имају право на потпуно бес
платан превоз. Такође је
уговорна обавеза превозни
ка да од 1. септембра сви
аутобуси имају клима уре
ђаје и електронске дисплеје
који ће служити за инфор
мисање путника, али и угра
ђен џи пи ес како би се пра
тило кретање аутобуса и
редовност полазака.
И ове године у буџету Гра
да Сремска Митровица

опредељена су средства за
субвенционисање превоза
ученика средњих школа који
похађају средње школе ван
територије Сремске Митро
вице. То су они профили
које Град нема у својим
средњим школама.
Како је истакла начелница
Мирјана Пјевац истражива
ња су показала да највише
ученика са територије Града
Сремска Митровица похађа
Пољопривредну школу у
Руми и школу у Богатићу. Од
ове године, прваци који су
уписали средњу Пољопри
вредну школу неће имати
право на субвенционисани
превоз ка Руми, јер Пре
храмбено – шумарска и
хемијска школа у Сремској
Митровици од ове године
има профил пољопривред
ни техничар.
Што се тиче ђака који
похађају митровачке сред
ње школе, сваки родитељ
ће плаћати цену карте 3.000
динара, а остатак до пуне
цене плаћају превозник и
Град који је определио сред
ства у буџету. 

С. С.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Светска знања
за развој младих

М

инистарство омла
дине и спорта за
спровођење циљева
Националне стратегије за
младе и програма „Млади
су закон“ одобрило је Орга
низацији српских студена
та у иностранству (ОССИ)
програм „Светска знања
за развој младих“, који се
односи на образовање, вас
питање и обуку младих.
Пројекат
реализује
у
сарадњи са партнерским
организацијама
из
15
локалних заједница у Репу
блици Србији, међу којима
је и Сремска Митровица.
Протеклог викенда чети
ри ученице средњих школа:
Анђела Добраш, Андреа
Томић, Ивана Динчић и

Ивана Ердеји, које су ода
бране путем конкурса, су
заједно са координаторима
из ЈКП „Комуналије“ Срем
ска Митровица присуство
вале првој обуци за писање
пројеката, која се одржала
на Златибору. Циљ про
јекта јесте да учеснице уз
помоћ координатора осми
сле пројекат за добробит
свог града који ће ући у кон
куренцији за финансирање
од стране успешних компа
нија.
Наредна два месеца нас
чека напоран рад на кре
ирању новог пројекта у
циљу што успешнијег пред
стављања, наводе из ЈКП
„Комуналије“.
Т. М.
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ПСЦ „ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спортски рођендани
нова понуда хале

И
Начелник Владимир Настовић

Сточари са територије Града Сремска
Митровица који ће конкурисати за доби
јање државног пољопривредног земљи
шта по праву пречег закупа имају рок до
1. септембра да поднесу захтев за изла
зак Републичке ветеринарске инспекције
која треба да утврди бројно стање,
направи записник и израчуна условна
грла, објашњава начелник Градске упра
ве за пољопривреду Владимир Насто
вић.
- Град Сремска Митровица је полови
ном јуна расписао Јавни позив за дока
зивање права пречег закупа пољопри
вредног земљишта у државној својини за
2018. годину. Дошло је до измене тог
јавног позива, којом је предвиђено да
пољопривредни произвођачи имају рок
до 1. септембра да поднесу захтев Репу
бличкој ветеринарској инспекцији да иза
ђе на терен и утврди бројно стање. Тај
рок је близу и важно је напоменути
нашим пољопривредним произвођачима
да га не пропусте - изјавио је Настовић.
Рок за доставу комплетне документа
ције потребне за доказивање права пре
чег закупа на пољопривредном земљи
шту у државној својини на територији
Града Сремска Митровица за 2018. годи
ну истиче 31. октобра.
Од начелника Настовића сазнајемо да
је прошле године поднето 210 захтева за
добијање земље по праву пречег закупа,
али је око 100 газдинстава добило земљу
по праву пречег закупа, с обзиром на то
да се примењују измене Закона о пољо
привредном земљишту.
- По програму је 1.960 хектара држав
не земље припало сточарима, од укупно
5.500 хектара. За лицитацију ће остати
око 2.000 хектара државне земље, а
остатак ће бити дат бесплатно на кори
шћење појединим установа у граду. Ми
смо одлуке о додели земљишта по праву
пречег за ову годину потписали и оне су
тренутно у Министарству пољопривре
де, у Управи за земљиште, чека се њихо
ва сагласност. Када нам их врате, наши
пољопривредници имају одређен рок да
изврше уплату, након чега радимо угово
ре. Када сваки уговор буде потписан, иде
се на лицитацију. Очекујем да ће први
круг лицитације бити крајем септембра,
почетком октобра – наводи начелник
Настовић.
Од закупа државне земље на терито
рији Града у градски буџет се слива око
40 милиона динара. 
Б. С.

з буџета Града Срем
ска Митровица ове
године је предвиђе
но 41,5 милиона динара за
функционисање
Установе
Пословно спортски центар
„Пинки“. Од те суме, осам
милиона динара издвојено је
за инвестицион
 а улагања, а
остатак средства биће утро
шен на плате 11 стално и пет
запослених на одређено вре
ме, као и на текуће одржава
ње хале.
Како је ПСЦ „Пинки“ од 1.
јануара 2007. године инди
ректни корисник буџета Гра
да, део средстава добија из
градског буџета, а остало
из сопствених извора која
остварује: издавањем сло
бодног пословног простора,
термина у спортским просто
Директор Васиљ Шево
ријама, рекламног простора,
као и организовањем спорт
ских и културно забавних манифеста слава, са децом раде аниматори, про
ција. Од марта 2014. године у скло фесори физичког васпитања који су
пу хале ради кафић, а од септембра запослени у хали. Спортски рођенда
исте године Кошаркашки клуб „Мега ни су нешто ново у нашем граду. Дете
Бемакс“ игра утакмице у митровачкој добија прилику да на креативан начин
хали, те ова установа приходује сред и уз активно дружење, игру и такмиче
ства од продаје улазница. Од јула ове ње обележи свој велики дан. На њима
године ПСЦ „Пинки“ организује и спо до изражаја долази дечја креативност
и упорност. Конструктивно осмишљене
ртске прославе рођендана.
Како наводи директор ПСЦ „Пин активности које су прилагођене узра
ки“ Васиљ Шево, иако у граду посто сту слављеника и његових другара су
је играонице за прославу рођендана, прилика да свако дете испроба и нау
руководство хале „Пинки“ је дошло на чи неке нове вештине. Оваква врста
идеју да организује прославе рођенда рођендана ствара код деце осећај
заједништво, јача спортски и такмичар
на али на другачији начин.
- Ми током лета имамо два месеца ски дух и пружа могућност да се деца
луфта, јер нам се крајем јуна завр опусте и забаве кроз спортске игре. На
шавају све манифестације. Зато смо рођендан се долази у спортској опре
осмислили да једна од понуда ПСЦ ми, деца се могу забавити на мулти
 алном терену поред хале,
„Пинки“ буду и спортски рођендани. функцион
До сада је организовано десетак про који је безбедан за игру, а уколико је
лоше време у нашој фитнес сали или
у великој сали. Оно што је најважније,
родитељи не морају да брину за сво
ју децу, јер су она под стручним над
зором, а родитељи док траје рођендан
време могу да прекрате у нашем кафи
ћу – каже Шево.
Овогодишњи сопствени приходи хале,
Од септембра крећу спортски дога
како сазнајемо од начелник а Градске
ђаји, па ће бити теже уклопити тер
управе за културу, спорт и омладину Или
је Недића су пројектовани на око 18 мили
мине, међутим руководство „Пинкија“
она динара. Из тих средстава ПСЦ „Пин
напомиње да ће се потрудити да сви
ки“ улаже у објекат, недавно је завршено
ма изађу у сусрет. Могућности које
кречење фасаде и пословних просторија,
нуди ПСЦ „Пинки“ за спорт, рекреацију
као и замена столарије. Такође Установа
и разоноду су велике.
ПСЦ „Пинки“ из сопствених средства
- Клубовима са територије града не
исплаћује и стимулације за своје запосле
наплаћају се термини, а имамо могућ
не у износу до 30 одсто зараде за оне
ност закупа фитнес сале за аеро
раднике који су прековремено ангажова
бик, пилатес, часове салсе, теретане,
ни.
куглане – каже на крају Шево.  Б. С.

Сопствена
средства

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

30. AVGUST 2017.
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ПОТПИСАН 51 УГОВОР ЗА НАБАВКУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Бесповратна средства
за пољопривреднике

Председник Општине Инђија доделио уговоре

Приликом доделе уговора, председник Општине Инђија Владимир Гак рекао је да је
пољопривреда једна од главних привредних грана у коју ће Општина све више ула
гати, најављујући да ће аграрни буџет следеће године бити увећан за најмање пет
милиона динара

П

редставници локалне самоуправе и
Агенције за рурални развој општине
Инђија у среду, 23. августа уручили
су уговоре о бесповратним средствима
за набавку пољопривредне механизације
и опреме за пчеларство за 51 пољопри
вредника. Вредност потписаних уговора
износи 6,4 милиона динара и предста
вљају до сада највећа издвајања у обла
сти пољопривреде.
Светлана Алексић, пољопривредница
из Новог Сланкамена већ годинама уна
зад користи средства за подстицај аграру

Светлана Алексић, пољопривредница
из Новог Сланкамена

која Општина Инђија издваја из свог буџе
та.
- Средства која добијамо од локал
не самоуправе преко Агенције за рурал
ни развој за нас су изузетно значајна јер
су бесповратна. Сада имамо прилику да
купимо механизацију, а редовно добијамо
финансијску подршку за вештачко осеме
њавање - каже Алексић.
Средства за набавку опреме у пчелар
ству добило је 12 пчелара са територије
општине Инђија. Ради се о повраћају до
50 одсто уложеног новца, што је до 100

Драган Вученовић, председник
Удружења пчелара „Рој“ Инђија

хиљада динара појединачно.
- Пчелари су добили значајна средства
од локалне самоуправе у 2017. години.
Ова година за нас је веома лоша због
суша и сада треба пчеле припремити за
зиму, купити шећер и препарате против
болести - каже Драган Вученовић, пред
седник Удружења пчелара „Рој“ из Инђије
и додаје:
- Средства која нам је одобрила Општи
на Инђија искоришћена су за куповину
нове опреме и пчелињих друштава. Ове
године конкурисало је 35 наших чланова
и свима су, колико знам, одобрена сред
ства.
Приликом доделе уговора, председник
Општине Инђија Владимир Гак рекао је
да је пољопривреда једна од главних при
вредних грана у коју ће Општина све више
улагати, најављујући да ће аграрни буџет
следеће године бити увећан за најмање
пет милиона динара.
- Наша жеља је да буџет за пољопри
вреду буде дупло већи како би свако
пољопривредно газдинство могло да осе
ти бољитак, али постепеним повећањем
достићи ћемо и тај ниво. Актуелни буџет је
један од пет највећих на нивоу покрајине,
што показује да итекако бринемо о развоју
пољопривреде - истакао је Гак.
Председник Општине Инђија уједно
је најавио и формирање пољочуварске
службе која је предвиђена планом за ову
годину, а помоћ у техничком опремању
очекује се од Покрајинске владе. М. Ђ.
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ПОСЕТА ИТАЛИЈАНСКОГ КУЛТУРНО  УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА ИНЂИЈИ

Пет дана песме и игре
К

ултурно - уметничко друштво „Соко“ из
Инђије било је домаћин италијанском КУД „Ру
Макатуре“ из Карпинонеа у
периоду од 19. до 24. августа. Током пет дана боравка у нашој земљи, чланови
италијанског КУД „Ру Макатуре“, њих 29, учествовали
су на концертима који су
организовани у Пећинцима, Ченти и Инђији. Такође,
имали су прилику да обиђу два манастира, Гргетег
и Крушедол, као и да учествују у перформансу у
центру Новог Сада.
У понедељак, 21. августа
за чланове италијанског
културно - уметичког друштва представници Општине Инђија организовали

Пријем у Општини Инђија

су свечани пријем. Госте
је поздравио председник
Скупштине општине Милан
Предојевић нагласивши да
је од изузетне важности
сарадња културно - уметничких друштава из Србије
и Италије.
- Драго ми је што су гости
дошли из Италије и код нас
су увек добродошли. Иако
су тек други пут у нашем
граду, надам се да ће
чешће долазити и да ће се
сарадња на пољу културе
наставити. Такође смо разговарали о могућностима
проширења сарадње и уверен сам да ћемо у наредном периоду реализовати
и друге заједничке активности - истакао је Предојевић.
Микеле Гастрили, пред-

седник КУД „Ру Макатуре“
из Карпинонеа захвалио се
представницима општине
Инђија на срдачној добродошлици.
- Ми смо веома срећни
што смо код вас други пут
и овде се осећамо као код
куће. Када шетамо улицама града, сви нас поздрављају и желе са нама да
се фотографишу. Срећни
смо што смо упознали јако
добре пријатеље у вашој
земљи - рекао је Гастрили.
У склопу посете општини Инђија чланови КУД
„Соко“ и италијанског друштва одржали су заједнички концерт у уторак, 22.
августа у Културном центру
Инђија. Том догађају претходио је дефиле центром

града. Становници Инђије позитивно су реаговали на Италијане и њихов
перформанс у ношњама, а
током петодневног боравка више пута су могли да
уживају у њиховој игри и
песми у центру града, која
није била организована већ
су се Италијани спонтано
дружили са пролазницима
изводећи неке од песама и
игара из тог краја.
Како је истакла Наташа
Косановић,
председница
УО КУД „Соко“ нада се да
ће се гости у Италију вратити пуни утисака.
- Током њихове посете
општини Инђија договорили смо учешће нашег културно - уметничког друштва
на међународном фестивалу фолклора, који ће бити
одржан следеће године у
Карпинонеу. Такође, имали
смо прилику да угостимо и
Марију Потели из малтешког Министарства просвете и културе, те се надамо
да ћемо остварити сарадњу и са неким од друштава
са Малте - рекла је Косановић.
Инђијски
КУД
„Соко“
годинама сарађује са италијанским, али и многим
другим европским културно – уметничким друштвима представљајући културну традицију наше земље
на различитим европским
фестивалима.
М. Ђ.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“

Од 1. септембра
нове просторије
У

потпуности је завршено
опремање
просторија у оквиру
дограђеног дела објекта
„Сунце“ Предшколске установе „Бошко Буха“ у Инђији. На последњем састанку
Система 48 одржаном у
петак, 25. августа вршилац
дужности директора предшколске установе известила је представнике локалне
самоуправе о завршеним
радовима. Према речима Јелене Кресоја, в.д.
директора дограђени део
централног објекта обухвата три просторије, ходник
Све спремно за пријем 50 малишана
повезан са степеништем
које води у поткровље у
тета за око 90 малишана који су се нашли
којем се налази зборница за васпитаче.
- Од 1. септембра 90 малишана моћи на листи чекања, након недавно завршеће да користи нове, дограђене простори- ног уписа за наступајућу школску годину.
- Уколико буде могуће доградићемо
је. Подсећам да је реч о деци која су се
прошле године налазила на листи чека- две просторије у оквиру објекта „Невен“,
ња. Као васпитача који је дуги низ година како бисмо могли да примимо бар још 50
радио са децом, посебно ме радује што се деце ове године. Што се тиче већих смеради о средини која је апсолутно подсти- штајних капацитета, урадићемо све како
цајна за учење и развој деце - каже Кре- бисмо следеће године кренули са изградсоја и додаје да су запослени по први пут њом новог објекта и како бисмо прву фазу
добили зборницу, место где ће се убудуће завршили у току 2018. године - каже Гак и
одржавати састанци и проводити време у додаје:
- Све и да смо имали завршен пројекат
току паузе.
За изградњу и опремање просторија у и обезбеђена средства за изградњу новог
оквиру дограђеног дела објекта „Сунце“ у објекта, то не би било могуће да се уради у
центру Инђије локална самоуправа издво- року од годину дана, јер постоје многи друјила је око 10 милиона динара. Како је ги послови и проблеми којима смо се бавиистакао Владимир Гак, председник Општи- ли. Зато ћемо сада кренути са припремама
не Инђија потрудиће се да већ наредне за оно што очекујемо да ће се реализовати
М. Ђ.
године реше проблем смештајних капаци- у току следеће године.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Ближи се крај купалишне сезоне

З

ванично затварање купалишне сезоне
на Градском базену у Инђији предвиђено је за недељу, 3. септембар. Ове
године више од 50 хиљада купача прошло
је кроз капије најомиљенијег инђијског купалишта. Како истиче Илија Трбовић, директор
Установе „Спортски центар“, задовољни су
бројем купача.
- Идеја о делимичној реконструкцији базена показала се као оправдана, као и увођење додатних садржаја у виду два тобогана.
Временске прилике су такође условиле да
пред крај купалишне сезоне можемо да се
похвалимо рекордном посетом, која на Градском базену није забележена у претходних
неколико година - каже Трбовић и додаје:
- Већ у септембру крећемо са израдом
пројекта којим ће бити обухваћена сви
радови планирани за ову и наредну годину.
Радићемо на реконструкцији простора изван
ограде базена, јер је бетон у том делу у веома лошем стању.

Директор Установе „Спортски центар“
подсетио је да се у последњих 20 година
није радило ништа значајно на побољшању
услова на омиљеном и једином инђијском
купалишту.
- Планирамо и уређење зелених површина. Ту, пре свега, мислим на земљане површине на којима ћемо поставити нову траву,
тако да ће купачи следеће године моћи још
више да уживају у хладовини дрвећа које је
старо више од 20 година – каже Трбовић.
Поред рекордне посете, бележи се и до
сада највећи број деце у оквиру Школе пливања.
- Школа пливања била је актуелна током
целе купалишне сезоне, те је основе пливања научило више од 160 малишана. Пред
крај сезоне појавио се један број деце која
су се прикључила у жељи да максимално
искористе лепо време – наводи Илија Трбовић.
М. Ђ.
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ЈП „ИНГАС“

Припреме за
грејну сезону
У току су припреме за предстојећу
грејну сезону, известили су на последњем састанку Система 48 представници
инђијског ЈП „Ингас“. Актуелан је ремонт
станица, који се врши у току лета и како
каже в.д. директорa дистрибутивног
предузећа, ради се о већим станицама
чији ће ремонт бити завршен до почетка
грејне сезоне.
У склопу редовних активности, радници ЈП „Ингас“ интензивирали су
наплату заосталих дуговања. Према
речима Гојка Кнежевића, в.д. директора
ЈП „Ингас“ потписују се репрограми за
преостала дуговања из претходне грејне сезоне.
- Репрограми се потписују на краћи
временски период, јер дуговања из
претходне грејне сезоне морају бити
измирена до почетка наступајуће - каже
Кнежевић и додаје да у склопу редовних активности врше замену сетова и
проверу исправности унутрашњих
гасних инсталација у домаћинствима.
- Уколико се уоче неки недостаци,
одмах реагујемо. Па тако и сами корисници могу да нам укажу уколико сумњају на неки недостатак или квар на
кућном сету, одмах вршимо замену каже в.д. директора ЈП „Ингас“.

ЗА ВИКЕНД

Бешка фест
У петак и суботу, 1. и 2. септембра
биће одржана шеста по реду манифестација „Дани војвођанско – баварске
културе – Бешка фест“, која својим међународним карактером и богатим садржајем привлачи све већи број посетилаца и
пажњу медија. На терену за мале спортове у центру Бешке биће организован
„Гастро фест“, „Етно фестивал“ и богат
културно - уметнички и забавно – музички програм. Наступе бројних војвођанских културно – уметничких друштава,
музичке групе из Баварске и тамбурашких оркестара, као и поп – рок концерте
употпуниће богата гастрономска понуда.
Манифестација се реализује у сарадњи са партнерском општином Карлсхулд
из Баварске у циљу презентовања и
афирмације традиције, обичаја, културе
и гастрономије Војводине и Баварске.
Разлог организовања оваквог фестивала
у Бешки је тај што Бешка има дугогодишњу сарадњу и партнерство са баварском општином Карлсхулд. Манифестација стога подразумева посету и учешће
гостију из Немачке.
Организатори „Бешка феста“ су Туристичка организација општине Инђија и
Завичајно друштво „Стара Бешка“, суорганизатори КУД „Бранко Радичевић“ и
Друштво за неговање духовне културе и
традиције „Етноарт“ из Инђије, а покровитељи Општина Инђија и Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

У општини
650 првака
Основне и средње школе на територији
старопазовачке општине спремне су за
нову школску годину, која ће касније поче
ти само за ученике основне школе у
Новим Бановцима, због већих радова на
реновирању школске зграде. У осталим
школама су радови на реновирању завр
шени или се приводе крају. Пред почетак
нове школске године, школе се припрема
ју и за бројне измене које их очекују. Једна
од њих, електронски дневник у већини
пазовачких школа већ постоји. Школске
униформе остају под знаком питања, а
највише измена очекује будуће петаке. То
су три редизајнирана предмета – физичко
и здравствено васпитање, техника и тех
нологија и информатика. Увођење инфор
матике као обавезног предмета, доводи
до недостатка кадрова у школама. 1. сеп
тембра ће у школске клупе у старопазо
вачкој општи сести око 650 првака, за које
је Општина Стара Пазова обезбедила
флуоресцентне прслуке, које ће им првих
дана нове школске године поделити при
падници полиције и представници Црве
ног крста. Број ученика ће бити приближан
као претходне школске године, тако да у
основним школама нема технолошких
вишкова. Овај проблем присутан је у сред
њој Техничкој школи, где је због промена
наставног плана и програма петоро
наставника већ дуже време технолошки
вишак, једна наставница чак од 2013.
године.
Ј. К.

Општина помаже
ђаке и студенте

Приближава се септембар и удар на
џепове родитеља. Иако се цене нису мно
го мењале од прошле године, а књиге су
могле да се преко школа купе и на рате,
када се све срачуна, за полазак у школу
потребно је више од пола плате. С обзи
ром на све издатке, сваки динар је важан
и родитељима будућих првака ће свакако
пуно значити помоћ Општине Стара Пазо
ва, која је финансирала куповину уџбени
ка за њих. Прваци свих основних школа на
територији Општине Стара Пазова и рани
је су добијали школски прибор, ово је први
пут да им локална самоуправа поклања и
уџбенике. У буџету Општине Стара Пазо
ва, као и претходних година, обезбеђена
су и средства за регресирање дела тро
шкова превоза ученика средњих школа и
студената.
Ј. К.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
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ЈКП „ТОПЛАНА“

Ремонт
котларница

Л

етњи период доноси Јавном
комуналном предузећу „Топлана“
Стара Пазова највише посла, јер
су тада активности око ремонта свих
котларница и топлотних подстаница.
Ове године се раде детаљни прегледи
и чишћења, који су почели половином
јула, и до половине септембра би тре
бало да буду завршени.
Припреме за наредну грејну сезону
су у пуном јеку, а Зоран Вукашиновић,
директор овог предузећа каже да су
њихове екипе на терену цело лето.
- Радимо детаљан ремонт на све
четири велике котларнице: у центру
Старе Пазове, у парку, у Улици Бран
ка Радичевића и у Насељу Бановци
- Дунав. Укупна снага ових построје
ња је 18,5 мегавата топлотне снаге и
након овог ремонта ће на зиму моћи
да раде у свом пуном обиму – каже
Вукашиновић.
Ово предузеће снабдева топлотном
енергијом преко 110 хиљада квадрата
пословног и стамбеног простора. Про
шле сезоне је грејање функциониса
ло без проблема, с обзиром на то да
је зима била једна од најхладнијих у
претходних 10 година, истиче дирек
тор Вукашиновић.
Међутим, уочени су и одређени
недостаци у систему, тако да је овом
приликом, први пут након две годи
не постојања одлучено да се ради
детаљну реконструкција свих важнијих
постројења.
- Ове године је за ту намену нашим
планом пословања опредељено чети
ри милиона динара. Тендер је завр
шен, радови су при крају и биће завр
шени до средине септембра месеца.
Сви наши котлови су детаљно прегле

Директор Зоран Вукашиновић

дани, очишћени и са великом поузда
ношћу крећемо у следећу грејну сезо
ну – наглашава директор.
Скупштина општине Стара Пазова
је ЈКП „Топлани“ поверила и послове
одржавања котларница у школама и
предшколским установама. Вукаши
новић каже да су били спремни за ову
новину и проширење обима посла.
- Од ове године бринемо о грејању у
још 17 објеката, односно котларница у
школама и установама. У овом летњем
периоду и на њима вршимо ремонте и
припреме који ће бити завршени тако
ђе до септембра месеце након чега
ћемо у овим објектима урадити и про
бе система. Верујем да ће све школе и
предшколске установе на зиму имати
грејање без проблема – прича Вукаши
новић.
Топле пробе се могу извршити почет
ком октобра, а и даље све котларнице
користе природни гас, а као алтерна
тивни вид горива у случају енергетске
кризе уведено је лож уље.
Зденка Кожик
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Средства за
Техничку школу
Техничка школа у Старој Пазови добила
је на конкурсу Покрајинске владе око шест
милиона динара за санацију крова на школ
ској радионици. Део потребних средстава
за ове радове, око три милиона динара,
обезбедиће Општина Стара Пазова. Тиме
ће бити решен дугогодишњи проблем про
кишњавања, а локална самоуправа пома
же и у опремању школе. Тако је финанси
рала куповину возила за обуку ученика
треће године техничара друмског саобра
ћаја, а у сарадњи са локалном самоупра
вом, ГИЗ-ом и заинтересованим фирмама
у Техничкој школи би у току следеће школ
ске године требало да буде опремљен и
Тренинг центар за ЦНЦ оператере. М. Л.

заштиту“. Пројекат обухвата одржавање
трибина и рад у саветовалишту. Трибине,
на којима ће поред стручњака Центра за
социјални рад предавачи бити и представ
ници полиције, тужилаштва и дома здра
вља, биће одржане у свим насељима ста
ропазовачке општине, прва већ 12. септем
бра у Старој Пазови, док ће саветовалиште
радити два пута месечно у Центру за соци
јални рад у Старој Пазови.
С. С.

НОВИ БАНОВЦИ

Ликовна колонија
„Дунавац“
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Према оцени комисије, најбоље бело
вино прошле сезоне је произвео Душан
Николин, а црвено Ђорђе Марин, на
првом месту је лозовача Драгана Филипи
на, док Жарко Јовановић има најбољу
воћну ракију. Лазар Николин је најмлађи
пудар, Верица Екмеџић најстарија, а
Тамара Инђић најлепша пударка. У про
граму су учествовали рецитатор Милан
Дудић, песник Стеван Кораћ, Милош
Филипин је прочитао своју песму о вино
граду, представиле су се Мила и Биљана
Стефановић, Женска и мушка певачка
група КУД „Славко Гајин“, ученици Музич
ке школе Љубинка Лазића и Тамбурашки
оркестар под његовим руководством, који
је забављао присутне и након званичног
дела програма.
З. К.

ШАХ

Инђић први
у Абу Дабију

СТАРА ПАЗОВА

Трећина деце
вакцинисана
У Србији су изречене прве новчане казне
за родитеље који нису вакцинисали децу
ММР вакцином против заушки, рубеола и
малих богиња. У општини Стара Пазова је
овом вакцином од почетка године заштиће
но 30 одсто деце у другој години живота и
око 80 одсто предшколаца, али за сада није
поднет ниједан захтев за покретање прекр
шајног поступка због невакцинисања деце.
Педијатри у сарадњи са епидемиологом
покушавају да разговором промене мишље
ње родитеља, од којих би се неки, који су
раније вакцинисали дете, сада, како кажу,
плашили последица. Последњих година
присутан је јак антивакцинални лоби, који
доводи у везу ту вакцину са појавом аути
зма. Епидемиолози кажу да та веза никада
није доказана, а да због пада вакцинације
ММР вакцином у многим европским земља
ма влада епидемија малих богиња. Ј. К.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Против насиља
у породици

Са циљем стварања услова за превенци
ју насиља у породици, отклањање последи
ца насиља и оснаживање жртава породич
ног и партнерског насиља, захваљујући
финансијској подршци Покрајинског секре
таријата за социјалну политику, демогра
фију и равноправност полова, Центар за
социјални рад Стара Пазова почео је са
реализацијом пројекта „Имам право на

Осма ликовна колонија „Дунавац 2017.“
одржана је у Новим Бановцима. Око 30
сликара и вајара из старопазовачке општи
не, околине Београда, једна гошћа из
Немачке стварало је своја дела, која су
изложена у галерији у Дому културе. У
оквиру колоније одржана је и радионица за
израду чаробне књиге на којој су учешће
узели чланови Друштва пријатеља деце и
младих. Милорад Бата Ђурић, председник
ЛУ „Леонардо“, које је било организатор
ове манифестације већ по осми пут, изра
зио је задовољство, што сваке године дола
зе стари, али и нови учесници и што оста
вљају Бановцима своје уникатне радове.
З. К.

ПУДАРСКИ ДАНИ

Изабрани најбољи
виноградари

Седамнаести Војачки пударски дани у
Чортановцима одржани су у излетишту
Боров гај у овом месту. Манифестација
посвећена винограду и чуварима виногра
да почела је шаховским турниром и изло
жбом слика, уметничких предмета, воћа и
сремачких колача, а затим је уследио кул
турно – уметнички програм уз доделу
награда. Прво место за најлепшу викен
дицу припало је Ђорђу Бугарину, а најбо
љи виноград има Живота Стефановић.

Александар Инђић, велемајстор из Ста
ре Пазове, освојио је прво место у цугеру
на великом Опен турниру у шаху који је
одржан у Абу Дабију. Инђић је у једанаест
кола освојио 9,5 поена уз девет победа
један реми и само један пораз. На цугеру у
Абу Дабију је учествовало 187 шахиста из
40 земаља, од чега 24 велемајстора, па се
сврстава међу најјаче на свету.
Д. Б.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Помоћ за Стефана
Суботића
Деветнаес
 тогодишњи Стефан Суботић
из Белегиша оболео је од акутне лимфо
бластне леукемије која му је дијагностико
вана у фебруару месецу и који се од тада
лечи у Клиничком центру у Београду.
Досадашње лечење није дало очекиване
резултате па се породица одлучила за
наставак његовог лечења у Немачкој које
ће укупно коштати око 120.000 евра. За
прву траншу лечења на клиници у Флен
збургу потребно је скупити 25.000 евра.
Породица није у стању да прикупи ова
средства. Позивају се све организације и
појединци добре воље да помогну лечење
овог младића уплатом на динарски рачун
340-32356091-42 код Ерсте банке или на
девиз ни
рачун
IBAN
рс
35340000003235609142 за донаторе из
иностранства и трансакције из других
банака и 340-7652101689 за донаторе у
девизама из Србије.

М. Л.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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РАДОВАН СРЕМАЦ, АРХЕОЛОГ КУСТОС ИЗ ШИДА

Хроничар шидске историје
Шид је по
много чему
специфичан.
Основан као
чисто српско
насеље, свој
развој наставио
је са јеврејским
и цинцарским
породицама,
а затим
немачким,
хрватским,
русинским,
словачким,
италијанским и
на крају руским
Радован Сремац

Р

адован Сремац, архе
олог кустос из Шида,
годинама се бави
занимљивим темама које
су дуго у овој средини биле
запостављене. Књига под
насловом „Четири приче
о једној вароши и једном
царству“ говори о шидско
- руским односима. Шид
је по много чему специ
фичан. Основан као чисто
српско насеље, свој развој
наставио је са јеврејским
и цинцарским породицама,
а затим немачким, хрват
ским, русинским, словач
ким, италијанским и на кра
ју руским.
Књига се састоји од чети
ри дела и сваки се на свој
начин бави односима Шида
и Русије.
Прва прича под насло
вом „Борба за веру“,
говори о великом значају
Русије у српском историј
ском животу током 18. и
19. века. Због опасности да
буду запостављени наци

онални и верски интереси
Срба, патријарх Арсени
је Чарнојевић III тражио је
1698. године дозволу од
Двора за оснивање штам
парије и виших школа, што
је Аустрија одбила. У таквој
ситуац
 ији Срби су се окре
нули Русији и то директно
Петру Великом. Наравно,
да је Русија била за очува
ње православних и наци
оналних интереса српског
народа. Током првих деце
нија 18. века из Русије
долазе и први учитељи за
српске школе. У Шиду се
обрео извесни свештеник
Јован Рус.
„Борба за народ“ је
друга прича која говори о
Симеону Пишчевићу. Срп
ско - руски односи у контек
сту Шида, могло би се рећи
да су започели много рани
је захваљујући историјским
моментима и појединцима.
Животна прича чувеног
генерала - мајора Симеона
Пишчевића почиње упра

во у Шиду. Његовим путем
кренуо је и официр Давидо
вић из Мале Вашице, а који
се у једном моменту нашао
у служби на двору цари
це Катарине. Дакле, везе
Шида и Русије се прожима
ју и пре него што ће се у ову
варош доселити и „прави
Руси“. О животу Симеона
Пишчевића и његовом путу
од Шида преко Аустрије до
Русије се највише може
сазнати из његових „Мемо
ара“. Изузетан лик, који је
оставио траг у историји, а
Шиђанима добар разлог да
се увек похвале
адован Сремац је
трећу причу назвао
„Борба за цара“, а
у којој се бави историјским
догађајима од 1917. године.
Две револуције Фебруар
ска и Октобарска оставиле
су велики траг на једном од
највећих царстава на свету.
Политичка, али и свеопшта
ситуација у земљи узроко
вале су велике миграције.

Р

Од априла 1919. године па
до 1923. године забележе
но је пет главних избеглич
ких таласа. У Краљевину
СХС, односно Југославију
избеглих лица 1923. године
било је око 40.000, а почет
ком четрдесетих година око
25.000. Први руски избегли
ца који се помиње у Шиду
јесте наставник у Грађан
ској школи Иван Порфи
риевич Космајенко. Друга
породица која се помиње
је породица царског пуков
ника Ивана Јаковљевича
Васиљева. Истом мигра
ционом таласу припада и
Стефан Соловјев, а нешто
касније дошла је и поро
дица Лукијановски. Као
геометар у Шиду је радио
и пуковник Анатолиј Баси
љевич Упорников. Радован
Сремац открива и да су у
то време у Шиду живеле и
породице Пузенко, Кривов,
Семенцов и Кентражински.
Данас у Шиду живи породи
ца Ступкин чије се досеље
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ње везује за период дваде
сетих година прошлог века.
утор „Четири при
че о једној вароши
и једном царству“,
каже да је у Шиду било
око 15 руских породица.
Руска емиграција која је
своје путовање завршила
у Шиду, била је углавном
високо образована. Мало
бројне
руске
породице
оставиле су траг на овим
просторима, што је Радо
вана Сремца и подстакло
да се бави овим истражи
вањем. На идеју је дошао
када је видео на градском
гробљу споменик руском
пуковнику Ивану Васиљеву.
Како каже пре њега се нико
није бавио овом тематиком.
Истраживање је отежава
ла и чињеница да је остало
јако мало Шиђана који би
му могли помоћи, али као
и увек упорност се исплати
ла. Писаних докумената о
руским породицама које су
током Октобарске револу
ције напустиле Русију и сти
гле у Шид нема. Желећи да
и поред свих тих проблема
оствари своју замисао, дао
се у потрагу за људима који
би му могли помоћи. Каже
да се неки сећају да је у
Шиду било Руса, али су им
током времена заборавили
имена. Велику помоћ имао
је од Марице Секе Теодо
ровић, која и поред тога сто
је дубоко у деветој деценији
живота, памти многе ствари
из историје Шида.
Четврта и последња при
ча ове занимљиве књиге је
„Борба за живот“. И опет
повезаност Шида и Русије
у најсуровијим условима
Другог светског рата. Срем
ски фронт се сматра једним
од најтежих и најславнијих
фронтова у народноосло
бодилачкој борби. На нај
важнијем ратишту Другог
светског рата Црвена арми
ја је одиграла главну улогу.
У току борбе на Сремском
фронту, 6. децембра 1944.
године ослобођен је Шид, а
12. априла фронт је проби
јен. У овој војној операцији
погинуло је 13.000 бораца
НОВЈ, а Црвена армија је
изгубила 1.100 војника.
„Четири приче о једној
вароши и једном царству“
је пред читаоц
 има захва
љујући Културно образов
ном центру Шид и Удруже
њу српско - руског прија
тељства Шид.
Драгана Попов

А
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СТЕЈАНОВЦИ И ВОГАЊ

Заједнички наступи
фолклораша

Један од наступа у Црној Гори

КУД „Вогањ“ и КУД „Стеван Петровић Бри
ле“ из Стејановаца овог лета су имали више
заједничких наступа.
Чланови ова два друштва су од 4. до
13. августа боравили у Црној Гори, где су
учествовали на трећем Монтенегро фолк
фесту. Боравак у Црној Гори је искоришћен
и за наступе у Бару, Петровцу и Будви.
Такође, 19. и 20. августа фолклорни

ансамбли из Стејановаца и Вогња су бора
вили у Каонику и Рибарској Бањи где су уче
ствовали на Балканској фолклоријади, која
је ове године имала хуманитарни карактер
и била је посвећена повећању безбедности
деце у саобраћају.
Сада су у току припреме за пут у Немачку,
где ће имати организоване наступе од 13.
до 24. септембра.

УПВО „ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА

Боље грејање
у Првомајској

К

ао што су обављени радови
на уређењу школских обје
ката током летњег распуста,
исто тако су реализовани и у рум
ским вртићима.
За ове намене локална самоу
права је издвојила скоро четири
милиона динара - за молерско
фарбарске радове, прање тепи
ха, испирање радијатора и цеви
за грејање, а у објекту „Поле
тарца“ у Првомајској улици за
радове на санацији система за
грејање је издвојено највише скоро 2,5 милиона динара. Овај
објекат похађа преко 200 мали
шана. Осим тога обезбеђено је и
220.000 динара за пројектно-тех
ничку документацију за санацију
и адаптацију водоводне и кана
лизационе мреже у објекту „Цен
тар“.
С. Џ.

Монтажа котла у објекту у Првомајској
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БАЧИНЦИ

Промоција сремске
чобанске традиције

П

оследњег викенда у августу, сви
путеви у шидској општини водили
су у Бачинце, тачније на локацију
„Чесмин До“. Да би стигли на привредно
- туристичку манифестацију „Сремски
ручак чобански“, многи проналазе путе
ве и путиће како би на најбржи начин
стигли у ову оазу очуване природе.
Љубитељи пешачења уздајући се у сво
је познавање околине долазили су само
њима знаним богазама. Други су сео
ском ленијом јездили што у запрегама,
што у аутомобилима, а све у „друштву“
великих облака прашине.
„Сремски ручак чобански“, одржан је
у суботу, 26. августа осми пут по реду
на простору „Чесмин До“, власника Ива
на Рацановића. Ова привредно - тури
стичка манифестација је прилика да
се на једном месту промовише срем
ска чобанска традиција. Организатори
манифестације потрудили су се да про
грам буде што занимљивији и садржај
нији. Поред чувеног такмичења у кувању
паприкаша од овчијег меса, посетиоци
су могли да уживају у дефилеу фијаке
ра, пецању, изложби голубова и украсне
живине, бројним такмичењима спретно
сти до ручних радова.
Велимир Ранисављевић, председ
ник Скупштине општине Шид, приликом
свечаног отварања, пожелео је такми
чарима успех, а свима осталима добру
забаву.
Међу бројним екипама које су се так
мичиле у спремању овчијег паприкаша
био је и Томислав Закарић из Сремске
Митровице.
- Ми се не такмичимо ради такми
чења, већ да би се дружили. Идемо
на разне манифестације, а и освајамо
награде. Прошле недеље у Бешенову

Изложба оваца

Кување овчијег паприкаша

смо победили у кувању кавурме, овог
викенда смо овде, а следеће неде
ље идемо у Баноштор на такмичење
у спремању пударског паприкаша. Од
зачина највише користимо добру вољу
– прича Закарић.
Милош Остојић, млади сликар из
Шида, учествовао је са својим љубим
цима на изложби украсне живине.
- Своје место на изложби нашли су
златни и сребрни селбрихт, врста пату
љасте живине. Од раног детињства сам
се интересовао за ову врсту коју карак

терише специфична боја – каже Милош
Остојић.
Да се од идеје до реализације може
брзо доћи пример је Петра Коваљеско,
која од новинског папира ствара умет
ничка дела.
- Две године се бавим овим занатом,
а сва обука је трајала три месеца. Кад
останете без посла, онда гледате како
да зарадите који динар – рекао је Петар
Коваљеско.
На малом штанду изложени су укра
сни предмети чија се цена креће од 100
динара па навише.
- Свака манифестација на територији
шидске општине је прилика да се истак
ну природне лепоте, а посебно је то ова
данас јер се одржава у амбијенту гото
во нетакнуте природе. Ово је и прилика
да се апострофира овај фрушкогорски
део општине, што ће наравно доприне
ти и промоцији туризма. Манифестација
је и привредног карактера јер утиче на
развој сточарства и сточне хране - каже
Кристина Радосављевић, директорка
Туристичке организације Шид.
Удружење грађана „Сремски ручак
чобански“ у сарадњи са Општином Шид,
Културно - образовним центром и Тури
стичком организацијом Шид организато
ри су ове манифестације.
„Сремски ручак чобански“ је манифе
стација на којој је загарантована забава
за све узрасте, прилика да се сретне
те са старим пријатељима, уживате у
добром залогају, чаши вина и заборави
те свакодневницу.
Драгана Попов
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АНДРИЈА ЈОВИЋ ИЗ ЧОРТАНОВАЦА, ОСНИВАЧ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ

Светски, а наш!

Андрија Јовић са сарадницима, доњи
ред, други с лева (приватна архива)

М

ештани Чортановаца поносни су
на Андрију Андру Јовића, једног
од оснивача Олимпијског комите
та Србије. Јовић је био вођа делегације
која је 1912. године испословала пријем
српског клуба у МОК и наступ на Олим
пијским играма.
Андрија Јовић, инжењер, свестра
ни спортиста, официр, један од члано
ва првог Олимпијског комитета Србије
рођен је у Чортановцима, селу инђијске
општине, 22. августа 1877. године. О
њему, за М новине, прича Живан Пашић,
шумар и незванични хроничар овог села,
аутор две књиге у којима говори о исто
рији Чортановаца, места између Дунава
и Банстола, смештеном на, можда, нај
лепшем делу Фрушке горе.
Чика Андра, којег се још увек старији
мештани сећају, од пензионисања, па до
смрти 1945. године живео је у свом селу.
- Лука, чика Андрин отац, радио је
као бележник па је одлучио да ишколује
сина. Послао га је у Беч, где је завршио
машински факултет. Када га је привео
крају и постао стручњак за железницу,
али и официр Аустроугарске војске, крат
ко је службовао у Бечу и Пешти. Убрзо се
преселио у Београд, где је своја знања и
вештине ставио на располагање српском
народу. Запослио се у Министарству сао
браћаја, као саветник министра – прича
Пашић.
Спорт му је била највећа љубав, каже
Пашић. Као студент, поред тамбуре,
посветио се и фудбалу, а ни атлетика му
није била страна.
Да ће спортски рад обележити његов
живот и оставити дубок траг говори и
податак да је Јовић при оснивању Бео
градског спортског клуба - БСК, постао

Андрија Андра Јовић (приватна архива)

Одликован и
током ратова
Своју огромну енергију није, међутим,
уложио само у спорт. Током ратних зби
вања која су пратила тада Србију он се
активно укључио. Учествовао је у Првом
балканском рату против Турака 1912.
године, затим у Другом против Бугара
1913. и од 1914. до 1918. године у Првом
светском рату. Током Првог светског
рата прешао је у Албанију и борио се на
Солунском фронту. По ослобођењу слу
жбовао је као шеф Ложионице у Инђији,
а од 1924. је у Смедереву, затим у Нишу
од 1928. године, а од 1929. и у Марибору.
Други светски рат провео је у Инђији и
Чортановцима као помагач НОБ-е. Пре
минуо је само месец дана после ослобо
ђења и сахрањен је у Чортановцима. Био
је носилац дванаест ратних и мирнодоп
ских одликовања.

његов први, а касније и доживотни пред
седник. Како и не би, каже Пашић, када је
чика Андра у Београд донео прву праву
фудбалску лопту и гарнитуру дресова.
- Некада, у шали, кажем другарима
из Београда, да би још играли „труле
кобиле“, да им ми Сремци нисмо доне
ли лопту. Није ни чудо што су га у Срп
ском олимпијском клубу, чији је један од
оснивача био, ангажовали када су крајем
1911. сазнали за постојање МОК и пошто
су с том организацијом „ухватили везу“.
Циљ је био да спортисти из Краљевине
Србије учествују на Олимпијским игра
ма у Стокхолму следеће године, а и да
наш Клуб истовремено буде примљен у
Међународни олимпијски комитет - каже
Пашић.
инистар Никола Пашић лично је
потписао налог за исплату чети
ри хиљаде динара помоћи клубу,
на чијем је челу био пешадијски капе
тан Светомир Ђукић, директор Српског
олимпијског клуба, чији је стручни вођа
био управо Андра Јовић.
- 12. јуна 1912. возом су кренули за
Стокхолм, испраћени са београдске ста
нице уз пуцање прангија. О томе колико
је пут био успешан и како се у иностран
ству добро снашао чика Андра, ранији
становник Беча и Пеште, најбоље сведо
чи то што је добио захвалницу шведског
краља, за довођење делегације Србије
и спортиста на Олимпијске игре. Што је
сасвим логично, јер их је на пут водио
наш Сремац - прича Пашић.
У својим родним Чортановцима, Андра
Јовић, 1939. године основао је Чортано
вачки спортски клуб „ЧСК“ и био његов
покровитељ.

М. Ђ.

М
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ

Лидерска позиција
у бањском туризму

Центар Врдника

П

рограмом рада Туристичке орга
низације општине Ириг акценат је
стављен на развој, унапређење и
подизање туристичке понуде на један
виши и квалитетнији ниво, а све у ци
љу стварања јединственог туристичког
производа који би био конкурентан на
тржишту и на тај начин привукао што
већи број посетилаца. Туристичка орга
низација посебну пажњу придаје уређе
њу Бање Врдник и враћању традиције
развоја винарства на подручју ове оп
штине.
- Резултати нашег рада у 2016. годи
ни препознати су од стране Министар
ства трговине, туризма и телекомуни
кација и Покрајинског секретаријата
за привреду и туризам који нам пуно
помажу. Напоменућу да су током ове
године, од стране министарства тури
зма Туристичкој организацији општине
Ириг одобрена средства за санацију
пешачке стазе у Бањи Врдник, као и
за израду туристичке сигнализације.
Ресорно министарство било је и покро
витељ Видовданског сабора у Врднику.
Туристичка организација успоставља и
у овој години добру сарадњу са хоте
лима „Термал“ и „Премијер аква“, као
и Етно насељем „Врдничка кула“, али

Директор Драган Драгичевић

и са осталим правним лицима који се
баве туризмом. Договорено је да ће По
крајински секретаријат за привреду и
туризам у овој години финансирати ре
ализацију пројекта уређења Трга При
јатељства Врдник - Ферсмолд – каже
директор Туристичке организације Ириг
Драган Драгичевић.
Туристичка организација општине
Ириг је почетком 2017. године од Ми
нистарства државне управе и локал
не самоуправе добила сагласност за
ангажовање још два радника што мно

го значи за даљи рад саме Туристичке
организације. Такође, током ове годи
не успостављена је боља сарадња са
регистрованим издаваоц
 има приват
ног смештаја којих тренутно има преко
70. Број туриста који долазе на одмор
преко ваучера Републике Србије, у од
носу на претходну годину, је утростру
чен.
Упркос свему томе, свесни су и не
достатака и проблема са којим се ово
бањско место суочава.
- Велики проблем Бање Врдник је ка
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ФОЛКЛОРНО ДРУШТВО
„ИЗВОР“ ДОЊИ ТОВАРНИК

Добро се показали
у Рогатици
Фолклорно друштво „Извор“ Доњи
Товарник било је прошле недеље у
узвратној посети пријатељима из
Културно уметничког друштва „Ста
ра Гора“ у Рогатици у Републици
Српској.
Млади доњотоварнички фолкло
раши су током гостовања имали
прилику да покажу своје фолклорно
умеће, а домаћини из Рогатице су
за госте приредили и излет у приро
ду, током којег су организовали и
спортско надметање у вишебоју.
Нова стаза за пешаке

Боравишне таксе
Према најновијем извештају Заво
да за статистику, у првој половини
године, највећи број ноћења оства
рен је у Војводини и управо због тога,
Министарство трговине, туризма и
телек ом уник ација и Покрајински
секретаријат за привреду и туризам
су препознали Општину Ириг као

велики туристички потенцијал. Драги
чевић сматра да се, уколико постоји
жеља да у наредних неколико година
Бања Врдник буде једна од лепших
дестинација у Србији мора порадити
на доста ствари, а пре свега
инсистирати
на
пријављивању
гостију.

нализациона мрежа која није завршена
у појединим деловима насеља. Уколико
желимо да постанемо што боља тури
стичка дестинација поменути проблем
морамо решити у што краћем времену.
Такође велики проблем представља
снабдевање водом који осим Бање
Врдник имају и остали делови општине
Ириг, што је свакако недопустиво, те је
велики број гостију скратио свој боравак
у бањи због овог проблема. Општина
Ириг је из тог разлога кренула озбиљно
у решавање овог проблема и надамо

се да ћемо уз помоћ Покрајинске владе
то решити. Такође имамо обећање од
Министарства грађевинарства, саоб
 ра
ћаја и инфраструктуре да ће издвојити
средства за асфалтирање пута Ириг
- Врдник. Проблем саме Бање Врдник
је недостатак пешачких стаза и шета
лишта па нам се дешава да нам гости
шетају по необележеним путевима. Ако
желимо да будемо озбиљна туристичка
дестинација све ове проблеме морамо
да решимо у што краћем року – додаје
директор Драгичевић.
О плановима за следећу годину Дра
гичевић каже:
- Следеће године више пажње ћемо
посветити другим местима у нашој
општини која су неправедно запоста
вљена чак и од наше организације, а
акценат ће бити на нашим језерима,
верском туризму као и винском тури
зму по коме смо све препознатљивији.
Наше најмање насељено место Мала
Ремета све више ради на развоју сео
ског туризма, те ћемо се трудити да и
њима помогнемо, јер сматрамо да ће за
неколико година такође бити занимљи
ва туристичка дестинација. Позивамо
све људе који нам могу помоћи да смо
отворени за сарадњу и могу нас посе
тити у нашој канцеларији у Врднику, а
и све критике су увек добродошле. Си
гуран сам да ће у наредних пет година
наша општина бити једна од лепших
дестинација у Србији – додаје Драги
чевић.

Манифестације
Према речима Драгана Драгичеви
ћа, наредне године у јуну у Врднику
се очекује реализација једне од нај
већих међународних манифестација
у Војводини.
- Свесни смо да у самој Бањи Врд
ник недостају културне и спортске
манифестације. Управо ради тога
смо почели припреме за наредну
годину и сигуран сам да ћемо у сле
дећој години имати далеко већи број
дешавања и самим тим побољшати
туристичку понуду. Пударски дани
као једна од највећих манифестација
у нашој општини биће одржана у сеп
тембру, као и манифестације у Јаску
и Шатринцима крајем септембра и
почетком октобра – додаје за крај
директор Туристичке организације
Општине Ириг Драган Драгичевић.

С. Станетић

Како нам је рекла председница
Фолклорног друштва „Извор“ Доњи
Товарник Данијела Барнак, млади
фолклораши се нису досађивали ни
током путовања, јер су имали при
лику да посете два етно села – Сун
чану реку у Србији и Станишић у
Републици Српској, а током боравка
у Рогатици су промовисали тради
цију свог родног краја. Барнакова је
нагласила да оваква путовања мла
дим фолклорашима много значе.
- Поред тога што децу учимо зна
чају очувања традиције, осећају за
музику, ритам и покрет, трудимо се
да их научимо поштовању и толе
ранцији у групи, а на путовањима
деца уче да се ослањају једни на
друге. Чланови нашег друштва су
на овом путовању све испите поло
жили са одличном оценом и поно
сни смо на њих – каже председница
„Извора“.
Задовољан је и уметнички руково
дилац Друштва Владимир Барнак,
који наглашава да је квалитет насту
па у Рогатици задовољио очекива
ња и да су млади фолклораши из
Доњег Товарника вредно радили и
дали свој максимум, упркос екс
тремно високим температурама у
време припрема за наступ у Рогати
ци.
Током посете договорено је да ће
се сарадња Фолклорног друштва
„Извор“ Доњи Товарник са КУД „Ста
ра Гора“ из Рогатице и другим фол
клорним друштвима из Републике
Српске у будућности наставити и
проширити.
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Бој на Равњу у
народној легенди

Б

Пише:
Микица Илић

Бој на Равњу

ој на Равњу одиграо се августа
1813. године у шанчевима између
реке Саве и баре Засавице. Турску
војску предводили су босански везир
Деренделија и Сулејман паша Скопљак.
После седамнаест дана крвавих борби
српски устаници предвођени Карађор
ђем, Милошем Обреновићем, Стојаном
Чупићем и другим главашима, морали су
да се повуку са положаја. Шанчеве је до
смрти бранио Зека Буљубаша са својим
голаћима. Када им је нестало џебане,
тукли су се цепаницама, кошницама,
ножевима и голим рукама. Пораз српских
устаника на Равњу означио је и слом
Првог српског устанка.
О овој бици се зна готово све. Векови
ма је „Бој на Равњу“ предмет интересо
вања историчара, књижевника, сликара.
Оно што је мање познато јесте легенда
везана за срамну издају, коју је записао
Богољуб Познановић из Грка и објавио је
1887. године у Илоку, у књизи „Свеоци
народног предања око гроба Филипа
Вишњића“. Податке о овој легенди
Познановић је прикупио од старих босут
ских граничара: Ђоке Бошњака, Милин
ка Станисављевића, Грујице Миражића
и Стаје Будимчевића.
Познановић наводи у свом тексту да
су старци, жене и деца из Србије, уочи
слома Првог српског устанка, пребегли у
Срем, плашећи се турске освете. Збего
ви су били на Кленку, Митровици, Босуту
и Рачи. У самој Граници владала је
немаштина, јер су сви радно способни
мушкарци отишли на фронт да се бију са
Французима. Највећа глад владала је у
збеговима у Босуту и Рачи.

Брођани су били
веома строги и нису
допуштали гладним
људима да сами
набаве храну, нити
су им они доносили
штагод за јело.
Комад хлеба је плаћан
по „цванцик“, па
га опет није било
довољно. Помоћ
у храни је
стизала чак из
фрушкогорских села

Због опасности од заразних болести
босутски и рачански збег морали су да
одлеже контумац код Бешкупије ћуприје,
на подолици званој Стара Сава. То је
било старо корито реке Саве, за које
нико није памтио када је туда река текла.
Чували су их Брођани који беху замени
ли одсутне домаће граничаре.
Брођани су били веома строги и нису
допуштали гладним људима да сами
набаве храну, нити су им они доносили
штагод за јело. Комад хлеба је плаћан по
„цванцик“, па га опет није било довољно.
Помоћ у храни је стизала чак из фрушко
горских села. Забележено је да је Тоша
Поповић из Лежимира, заједно са мно
гим другим људима, колима хлеб доно
сио и делио га избеглицама. Ипак, све то
је било недовољно и глад је почела да
узима данак. Ноћу је јечала срцепарају
ћа вриска изгладнеле деце која су уми
рала од глади и болести.
ада више нису знали како да дођу
до хране, избеглице су позајмљива
ле чамац од ћурчије Николе Будим
чевића који се риболовом бавио, и ноћу
прелазиле на другу обалу, у Мачву. Тамо
су на њивама свој рођени кукуруз крали
и доносили га својој нејачи, не би ли је
некако прехранили. Из турског логора
који је био одмах ту, уз обалу, отварали
су пушчану ватру на њих, док су прелази
ли реку. Многи су тако побијени из пуша
ка или су се подавили у Сави. Глад је
ипак била јача и људи се нису обазирали
на опасност, настављајући да прелазе у
Србију.
Последњих дана карантина међу избе
глицама се појавила срдобоља од које

К

M NOVINE

30. AVGUST 2017.
људи почеше да умиру. Аустриј
ска власт појача блокаду и забра
ни сваки контакт са избеглицама.
Мртве нису смели сахрањивати у
гробљу, већ на Бешкупији, уз
Саву. Касније је река, одрањајући
обалу, однела ове гробове.
ве то време, на другој оба
ли Саве, српски устаници
предвођени Стојаном Чупи
ћем „Змајом од Ноћаја“, храбро
су се тукли са Турцима. Напо
слетку нестаде им џебане и Сто
јан хитно посла своје момке у
Митровицу да купе фишеке са
барутом од митровачких тргова
ца. Устаници су седели у својим
шарамповима и избацивали тек
покоју пушку на Турке, чекајући
џебану. Карађорђеви трешњеви
топови ћутали су као заливени,
јер ни за њих није било барута.
Легенда даље каже да се Сто
јан узнемирено шетао дуж савске
обале, ишчекујући џебану да од
Митровице пристигне. Устанички
шарампов који је био близу Саве
и села Равња јасно се видео са
потеса „правац“, са сремске оба
ле реке. Туда је ходио један капе
тан Брођанин који беше овде
дошао у инспекцију да прегледа
кордонске страже редом све до Стојан Чупић „Змај од Ноћаја“
утврђења Раче. Овај капетан је одраније
познавао Чупића и, угледавши га на дру
гој обали реке, поздрави га и упита да ли
ће се одржати у борби са Турцима. Сто
јан му отпоздрави и, не сумњајући у
познаника, добродушно одговори да се
не боји Турака да их је још толико, али
му џебане понестаје, и сад све зависи од
тога да ли ће на време пристићи од
Митровице.
Турци нису знали да устаници оскуде
вају у баруту, и већ су се спремали да
дижу шаторе и беже преко Дрине, јер
нису могли Чупићу да доскоче. Капетан
се после ових речи поздрави са Змајем
од Ноћаја и оде у чардак, а Стојан оста
да чека помоћ.
Капетан потом прегледа стражу на
чардацима и скели, па се одмах упути
поред Саве, иза сеоских плацева, на
Бешкупију, у инспекцију тамошњих стра
жа. Док је корачао потесом између шан
ца и Старе Саве, наједном му прође
отровна мисао кроз главу. Намисли да
прода крв српских јунака за дебеле нов
це. Одмах нареди момцима из пратње
да му довезу један чамац са босутске
скеле, и да дозову Турке преко Саве који
су у свом логору боравили.
Граничари једва некако дозваше Турке
и, кад им се ови одазваше, капетан
позва једног од турских заповедника да
довесла до пола Саве. Потом и сам
завесла у својем чамцу и дође до поло
вине реке. Када богато одевени турски
бег дође до капетановог чамца, привеза
ше поребарке чунове један уз други и
заподенуше разговор.
Капетан упита Турчина да ли ће ускоро
Чупићеву војску разбити, а турски бег му
одговори да се спремају да дижу шаторе
и преко Дрине кући иду, јер Чупићу „псу
каурском“ не могу ништа. На то му капе
тан рече да зна тајну помоћу које могу
разбити устанике, и да ће му је саопшти
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ти, ако му плате два бурета зла
та. Турчин је био лукав, па се
стаде цењк ати и погађати са
похлепним Брођанином и најпо
сле се погоде да цена буде једно
буре дуката.
Турчин се одвезе до обале и
мало после тога његов чамац се
поврати назад, где га је на пола
реке чекао капетан, једва се одр
жавајући у чамцу да га брза вода
не однесе. Бег је у чамцу носио
буре које је служило као војничка
каса. Одмах привезаше чамце и
преко дасака преваљаше тешко
буре. Када је каса била у капета
новом чамцу и кад развезаше
чунове, он рече Турчину да Чупи
ћева војска више нема џебане, и
да пожуре да разбију Србе, пре
него што им фишеци са барутом
стигну из Митровице.
Турчин весело потера свој чун.
Кад стиже до обале, пресрећан
искочи у плићак и отрча својима у
логор да саопшти лепу вест.
Толико је био узбуђен да се није
сетио да привеже чамац, већ га
вода однесе матицом. Касније је
тај чамац ухватио рибар Будим
чевић и дуго времена са њим
рибарио.
Турци потом навалише као кур
јаци на Чупићев шарампов. Срби су се
храбро бранили, али кад видеше да је
све узалудно, јер барут никако није сти
зао из Митровице, устаници одлучише
да се повуку и напусте шанчеве. Повла
чили су се преко баре Засавице, и ту се
многи подавише. Једино је Зека Буљуба
ша са својим голаћима остао да се бори
до последњег човека. Ту је јуначки поги
нуо, тукући се ханџарима, цепаницама,
кошницама и голим рукама. Напослетку,
Равње ипак паде у турске руке.
Легенда даље каже да је брођански
капетан после срамне издаје натоварио
своје благо на кола и побегао у Митрови
цу, баш у час када се прве пушке зачуше
из прека, са мачванске стране. Целим
путем до куће пожуривао је кочијаша да
што пре стигне и дукате преброји. Кад је
приспео у Митровицу, забравио се у
„квартиљу“, и буре стао разваљивати.
Чим га је отворио, имао је шта и да види:
буре је било пуно ексера! Капетан је био
обманут и кажњен за своју похлепу.
еко време после овога трудио се
капетан да за његову срамоту нико
не сазна, али ни једна тајна не
остане заувек скривена. Турци су се сву
да хвалили како су преварили швапског
официра, па вест на крају дође и до обр
штера брођанског, који је био Србин. Он
позва капетана и цео случај потанко
испита. Кад кривица би доказана, капе
тан допаде робије, а обрштер посла
извештај вишој команди.
Легенда о срамној издаји и заслуженој
казни вели да је, напослетку, вест о капе
тановој срамоти дошла и до самог ћеса
ра у Бечу. Овај одмах нареди да му дове
ду капетана у двор. Дотераше му Брођа
нина у ланцима, заједно са оним буре
том пуним ексера. Кад је саслушао целу
причу о подлој издаји српских јунака, цар
нареди да капетана залију истопљеним
оловом у некој рупи у зиду.

Н
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Волонтери са гостима

МЕЂУНАРОДНИ ВОЛОНТЕРСКИ ЕКОЛОШКИ КАМП

Волонтери чисте Обедску бару

У

организацији Младих истражи
вача Србије и Удружења грађа
на „Зелени поглед“ 20. августа
је у Купинову почео 20. Међународни
волонтерски еколошки камп Обедска
бара. У Купиново је допутовало 14
волонтера из седам земаља света и
из Србије, који ће у наредне две
недеље радити на чишћењу стани
шта птица од растиња у Специјал
ном резервату природе Обедска
бара.
Волонтери из Чешке, Јапана,
Немачке, Шпаније, Русије, Италије,
Белгије и Србије ће током трајања
Кампа, до 2. септембра, бити сме
штени у етно кући у Купинову, а већ
су почели са радом у кориту Обедске
баре на деоници између средњове
ковне тврђаве Купиник и цркве Мајке
Ангелине.
Учеснике кампа 23. августа посети
ли представници Покрајинског заво
да за заштиту природе и Покрајин
ског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине у пратњи
председнице Општине Пећинци
Дубравке Ковачевић Суботички и
њеног заменика Зорана Војкића.
Том приликом др Биљана Пањко
вић, директорка Покрајинског завода
за заштиту природе, нагласила је да
овакви кампови има вишеструки зна
чај.
- С једне стране, значајни су због
радних активности у заштићеном
подручју, где отклањању непожељну
вегетацију на влажним ливадама које
су основна компонента заштићеног
подручја, јер омогућавају проток воде

и на тај начин стварају хранитељну
базу за птице које ту долазе. С друге
стране, промовишу наше природне
вредности у земљама из којих дола
зе, што значи да се о нашем природ

Волонтери из
Чешке, Јапана,
Немачке, Шпаније,
Русије, Италије,
Белгије и Србије
ће током трајања
Кампа, до
2. септембра,
бити смештени у
етно кући у Купинову,
а већ су почели
са радом у кориту
Обедске баре на
деоници између
средњовековне
тврђаве Купиник и
цркве Мајке Ангелине
ном добру шири добар глас по целом
свету. Истовремено се позитивна
мисао очувања природних вредности
започета у деветнаестом веку шири
и даље – рекла је Пањковић и дода

ла да је резултат двадесетогоди
шњег рада еколошких кампова то
што се након 60 година црни ибис
поново вратио на Обедску бару.
Подсекретар у Покрајинском секре
таријату за урбанизам и заштиту
животне средине Бранкица Табак
нагласила је да енергију коју носе
учесници Кампа институције треба
да препознају и усвоје.
- Они овде долазе да раде, како се
у народу каже џабе, а њихов допри
нос на терену је јасно видљив и мер
љив – рекла је Табак.
Председница пећиначке општине
Дубравка Ковачевић Суботички каже
да локална самоуправа пружа пуну
логистичку подршку организацији
Кампа свесна значаја очувања Обед
ске баре.
- Поред упознавања са природним
богатством наше општине, волонте
ри боравећи у нашој средини имају
прилику да се упознају и са нашим
културним и историјским наслеђем и
да у земљама из којих долазе буду
наши најбољи промотери – изјавила
је прва жена пећиначке општине..
Домаћини су искористили прилику
и да госте из Покрајине упознају са
два историјска споменика – најстари
јим православним храмом у Војводи
ни црквом Светог Луке, у којој се од
прошле године налази честица
моштију Свете Мајке Ангелине, и са
последњом престоницом српских
деспота средњовековном тврђавом
Купиник, као и да укажу на значај
очувања и афирмације овог бисера
српске историје.
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ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У РУМСКУ ОПШТИНУ

Асфалтирање улица
у Буђановцима

Игор Мировић, Недељко Ковачевић и Слађан Манчић

П

редседник Покрајинске владе
Игор Мировић и директор Упра
ве за капитална улагања АП
Војводине Недељко Ковачевић уру
чили су 24. јула уговоре представни
цима градова, општина, здравствених
и институција социјалне заштите, које
су оствариле право на бесповратна
средства на јавним конкурсима Упра
ве за капитална улагања АП Војводи
не. Реч је о уговорима чија је вредност
преко 790 милиона динара.
Игор Мировић је рекао да је, после
усвајања ребаланса буџета, Покра
јина у веома кратком року успела да
распише конкурсе за доделу ових
средстава и да су, свега три дана
након закључења конкурса припре
мљени уговори, вредни близу 800
милиона динара.
Мировић је поручио корисници
ма ових бесповратних средстава да
и они буду што ефикаснији у крајњој
реализацији пројеката, као и да на
време припремају пројекте за нови
конкурс који ће бити расписан крајем
ове или на почетку наредне године.
Мировић је подсетио да је Покрајина
за протеклих годину дана обезбедила
средства за низ пројеката у 44 од 45
локалних самоуправа на територији
АП Војводине.
Средства у висини од 791.539.310

динара су опредељена за 25 проје
ката на територији 22 локалне само
управе, чија реализација ће доприне
ти равномерном и бржем развоју АП
Војводине. Додељена су за финанси
рање и суфинансирање пројеката у
областима саобраћајне инфраструк
туре, водоснабдевања и заштите

Овим конкурсом је
румској општини
додељено 46,3
милиона динара која
ће бити искоришћена
за реконструкцију
три кључне улице
у Буђановцима
вода, локалног и регионалног економ
ског развоја, образовања, здравстве
не и социјалне заштите.
Међу потписаним уговорима Игор
Мировић је издвојио обнову прихва
тилишта у Футогу, у оквиру Герон
толошког центра Нови Сад, као и

уређење Каменичког парка, затим у
општини Рума санацију саобраћајни
ца у Буђановцима, изградњу локалног
пута Опово - Дебељача, и најавио за
наредну годину пројекат пута Стапар Сивац. Такође, навео је и пројекте на
уређењу радних зона, међу којима и
оне у Оџацима, Кањижи и Кикинди.
Овим конкурсом је румској општини
додељено 46,3 милион
 а динара која
ће бити искоришћена за реконструк
цију три кључне улице у Буђанов
цима, најавио је, након свечаности
уручења уговора, први човек румске
локалне самоуправе Слађан Манчић.
- Ово је за нас изузетно значајна
помоћ Покрајинске владе, односно
Управе за капитална улагања, од које
корист неће имати само мештани
Буђановаца. Ми смо припремили про
јекат реконструкције три улице, а две
су кључне - Партизанска улица и Ули
ца Небојше Јерковића. То су важни
путни правци, које из правца Шапца
повезују нашу са пећиначком општи
ном. Постоји значајна оптерећеност
тог пута, услед велике фреквенци
је саобраћаја, стога реконструкција
поменутих улица није само од кори
сти мештанима Буђановаца, већ
шире гледано свима који свакодневно
користе овај путни правац - рекао је
председник Слађан Манчић.
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УПВО „ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА

Од Покрајине 5,7
милиона за адаптацију

Потписивање уговора у Новом Саду

Румска општина је добила 5,7 милиона динара за адаптацију
објекта „Центар“ УПВО „Полетарац“, а уговор је потписао
Душан Љубишић, начелник Општинске управе

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић и потпредседник Покрајин
ске владе и покрајински секретар за
образовање, прописе, управу и национал
не мањине - национ
 алне заједнице Михаљ
Њилаш уручили су 24. августа уговоре
представницима школа, домова ученика,
локалних самоуправа и предшколских уста
нова, које су добилe средства из покрајин
ског буџета на новом конкурсу за финанси
рање и суфинансирање обнове тих објека
та.
Укупна вредност ових уговора износи 253
милион
 а динара и то за обнову и рекон
струкцију 76 предшколских установа, шко
ла и домова ученика у Војводини.
Тим поводом Игор Мировић је изјавио да
су ове године по први пут издвојена овако
значајна средства за објекте образовних
установа на територији Војводине.
- За нас је ово један од најважнијих зада
така, јер желимо да подржимо оне устано
ве у којима бораве, уче и васпитавају се
наша деца - истакао је председник Покра
јинске владе и нагласио да је реч о објекти
ма у које се деценијама није озбиљније
улагало.
Он је додао да је циљ да се до краја ман
дата ове Покрајинске владе обнови већина
школа, вртића и домова ученика.
Игор Мировић је најавио да ће следеће

године бити издвојена још већа средства за
ову намену и да је то једна од активности
која ће обележити мандат садашње Покра
јинске владе.
Ресорни секретар Михаљ Њилаш је под
сетио да је, након ребаланса буџета у јуну,
обезбеђено 253 милиона за ову обнову.
Она обухвата 80 уговора са представници
ма 12 предшколских установа, 38 основних,
20 средњих школа и шест домова ученика.
Ова средства ће бити уложена у устано
ве које се налазе на територији чак 36
локалних самоуправа, од укупно 45 колико
их има у Војводини, а побољшање услова
осетиће 28.506 деце и ученика.
Међу онима који су на овом конкурсу
добили средства је и румска општина која
је добила 5,7 милиона динара за адаптаци
ју објекта „Центар“ УПВО „Полетарац“, а
уговор је потписао Душан Љубишић, начел
ник Општинске управе.
- Већ више година у овом објекту има
проблема, поготово са канализацијом. Про
јектно - техничку документацију смо уради
ли у јануару и то за комплетну адаптацију
објекта „Центар“. Предвиђена средства за
све радове износе 7,2 милиона динара. На
овом конкурсу смо добили 5,7 милиона, а
остатак ће обезбедити румска општина рекао је Душан Љубишић.
С. Џ.
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Пописано око
6.800 објеката
Закон о озакоњењу почео је
да се примењује у новембру
2015. године и тада се крену
ло прво са поступком пописа
нелегалних објеката.
- Тај посао ми смо заврши
ли до половине априла ове
године, у нешто дужем закон
ском року од оног предвиђе
ног законом, дакле од годину
дана. И даље су могућа нека
појединачна пописивања, јер
имамо и доста људи који живе
у иностранству и управо сада
долазе овде на одморе, а ми
им излазимо у сусрет - каже
Тања Дробац, шефица Оде
љења за урбанизам и грађе
ње Општинске управе Рума.
До сада је пописано око
6.800 објеката, имајући у виду
ту и убразан попис који је био
у марту, када је ангажовано и
четрдесетак додатних пописи
вача за села румске општине.
- Сада радимо другу фазу
у поступку озакоњења, а то
је поступак доношења реше
ња о рушењу. Закључно са
јуном смо донели око 2.300
решења, а те неке квоте које
је надлежно Министарство
прописало нисмо у могућно
сти да испунимо, али гледамо
да имамо неки задовољава
јући ниво донетих решења о
рушењу. Тако смо у јуну доне
ли 520 решења, а упоредо се
ради и поступак озакоњења.
До краја јуна смо донели 652
решења о озакоњењу, а дале
ко највећи број решења се
тиче, како смо ми и предвиде
ли, помоћних објеката. Морам
истаћи да је током овог проце
са Министарство често изла
зило да додатним решењима
како би се овај процес и убр
зао и олакшао. На пример, у
почетку су се таксе плаћа
ле за сваки помоћни објекат
посебно, па су касније јед
ном таксом обједињени сви
помоћни објекти. Сада смо
при крају, када је реч о изда
вању решења о рушењу за
сва села, тада прелазимо на
град и ја се надам да ћемо, у
наредна два до три месеца,
јер су и годишњи одмори завршити и ту другу фазу, док
је трећа доношење решења о
озакоњењу - говори за наше
новине Тања Дробац, шефи
ца Одељења за урбанизам и
грађење.
Од почетка године, закључ
но са 20. јулом приход од
такси за озакоњење који иду
локалним самоуправама је
био 1,7 милиона динара. Оче
кује се да ће он до краја годи
не бити око четири милиона
динара, колико је било и про
шле године.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Безбедност саобраћаја
на дневном реду

Ч

ланови Општинског већа су, на седни
ци одржаној 22. августа, дали сагла
сности на правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
места у Дневном центру за одрасле са инте
лектуалним и менталним сметњама који
ради при Центру за социјални рад у Руми.
Слободан Красић, директор Центра за соци
јални рад је подсетио да је реч о пројекту
Европске уније који је почео 21. децембра
2015. године, док је сам Дневни центар
почео са радом прошле године и траје до
20. септембра ове године.
- За овај пројекат смо од ЕУ добили
229.000 евра, док је у томе учешће румске
општине од 14 процената. У оквиру Дневног
центра пружамо услуге за 15 корисника ста
рих од 26 до 40 година, а о њима се брине
петоро запослених. Искуства у раду су нам
позитивна. Сачинили смо и финансијски
план како би Дневни центар могао да ради
до краја године, за шта нам је потребно 1,2
милиона динара, а који је подржала локална
самоуп
 рава. Овај правилник радимо јер смо
у обавези да лиценцирамо ту услугу, а не
можемо без поменутог правилника - обја
снио је директор Красић и додао да су ура
дили елаборате за још три услуге које се
лиценцирају - геронтодомаћице, персонал
ни асистенти и за рад у Дневном боравку за
децу са сметњама у развоју.
На овој 35. седници Општинског већа
биле су и три тачке везане за безбедност
саобраћаја - извештај о утрошку средстава

Бара Трсковача
Седница Општинског већа
по програму трошења средстава од новча
них казни изречених по прописима о безбед
ности саобраћаја на територији општине за
прошлу годину, предлог програма трошења
средстава од новчаних казни по истом осно
ву у текућој години, као и постављању још
једног аутобуског стајалишта у Вогњу.

Тања Слепчевић и Слободан Красић

Румски полумаратон
С обзиром на то да у буџету није било
предвиђено одржавање Румског полума
ратона, донета је и одлука да се за њего
во организовање из текуће буџетске
резерве издвоји 350.000 динара.
Председник Слађан Манчић је истакао
да су румски спортски радници и истакну
ти маратонци дошли са идејом о органи

зовању полумаратона у мају, као и да је
локална самоуправа ту идеју подржала
из два разлога - то је начин да се промо
више спорт и здрави стилови живота, као
и сама румска општина и изразио задо
вољство што је на првом био велики број
учесника, међу којима и доста познатих
имена.

Прихваћен је и захтев Туристичке орга
низације Рума за давање сагласности на
план управљања заштићеним стаништем
Бара Трсковача за период од 2012. до
2021. године.
Марија Ћујић из Туристичке организа
ције је подсетила да је СО Рума донела
одлуку да прогласи Бару Трсковачу за
заштићено станиште треће категорије у
септембру 2011. године. Донет је и поме
нути програм по којем се раде и годишњи
планови управљања, али је установљено
да на њега није дата сагласност Општин
ског већа и СО Рума, што је потребно.
Стојша Јовановић, шеф Одељења за
инспекцијске послове је објаснио да је све
урађено у сарадњи са Комисијом за безбед
ност саобраћаја.
Председник румске општине Слађан Ман
чић је истакао да је у прошлој години од
наплате казни у саобраћају планирано 12,5
милиона динара, а да је наплаћено 11,2
милиона динара.
- Од ове суме смо утрошили 9,6 милион
а
динара. У овој години планирано је нешто
мање средстава - десет милиона, али има
мо и 1,6 милиона неутрошених средстава,
тако да смо на нивоу прошле године. Плани
рамо да шест милиона утрошимо на путну
инфраструктуру, а исто толико на унапређе
ње саобраћајне културе, превентивни рад и
улагање у опрему која је потребна Полициј
ској станици у Руми са којом имамо добру
сарадњу - рекао је Манчић.
На захтев житеља Вогња одређено је још
једно аутобуско стајалиште у Румској улици,
а истакнуто је да слични захтеви долазе из
готово свих села.
Чланови Општинског већа су прихватили
плана и програма рада Културног центра
„Брана Црнчевић“ Рума за наредну годину.
Како је објаснила директорка ове установе
културе Тања Слепчевић циљ је да се одр
жи квалитет и обим културних програма и то
у све четири сфере деловања - позори
шном, филмском, музичком и филмском
програму.
С. Џакула
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ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“РУМА

Окончани радови
на уређењу школе

Завршени молерско - фарбарски
радови у Гимназији

У

оквиру средстава која су одређе
на за румске основне и средње
школе како би се одрадио део
припрема за предстојећу школску годи
ну, а реч је о нешто преко 10 милиона
динара, Гимназија „Стеван Пузић“ доби
ла је око 400.000 динара за молерско фарбарске радове који су и окончани.
- Тачније, окречили смо улаз, велики
школски хол, санитарне чворове, а
фарбали смо и столарију у доњем делу
објекта. Надам се да ћемо следеће
године наставити са овим радовима у
оним деловима које нисмо урадили ове
године. Добили смо и средства за про
мену столарије, тако да сада радимо
тендер, а реч је о 2,5 милиона динара
која ће бити утрошена за мењање
спољне столарије. То је трећа фаза,
већ смо мењали прозоре учионица, а
сада би требало мењати у канцеларија
ма и неким учионицама које су преоста
ле, тако да би овим била заокружена
измена столарије - каже за наше нови
не Софија Благојевић, директорка Гим
назије.
Директорка Софија Благојевић исти
че да у школском плану за наредну
годину планирају комплетно реновира
ње санитарних чворова - било свих
одједном или по фазама, као и осавре
мењавање учион
 ица.
- Конкретно, мислим на хемијски
кабинет који нам је најнеопходнији, а
покушаћемо да средства добијемо и од
Општине и Покрајине, аплицираћемо
свакако за њих, као и да осавременимо
учила - каже директорка Благојевић.
Она истиче да у Гимназији постоји

Директорка Софија Благојевић

рачунарски кабинет, а жеља им је да,
имајући у виду традицију дугу 105 годи
на, покушају да добију још један смер и
то природно - математички.
- Ми бисмо, уз помоћ локалне самоу
праве, тражили још тај један смер и
одељење и то за наредну школску годи
ну. То нам је жеља, а то наравно подра
зумева и средства за бољу опремље
ност учионица. То је и у складу са оним
што министар образовања најављује,
да се повећа број смерова, али и проце
нат ученика који похађају гимназије закључује Софија Благојевић.
Она додаје да су у Гимназији задо
вољни овогодишњим уписом будући да
је на план уписа на друштвено - језич
ком смеру потпуно испуњен са 60 нових
ученика, док је на општем уписано 47
ученика, тако да су формирана четири
одељења какав је план и био.

С. Џ.
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У СУСРЕТ ШКОЛИ

У клупе седа
468 првака
За укупно 5.492 румска школара
ца - 1.473 средњошколца и 4.019
основаца, 1. септембра почиње
нова школска година. Међу њима је
и 468 малишана који први пут седа
ју у школске клупе, као и 430 нових
средњошколаца.
Ако упоредимо по школама, нај
више првака је уписано у градску
ОШ „Душан Јерковић“, а најмање 11 у Грабовцима.
Почетком сваке школске године
већина родитеља, сем деце првака
који осете и понос, свакако највише
осете зебњу колико ће их тај пола
зак коштати и хоће ли имати довољ
но пара за све што је једном ђаку
потребно.
Родитељима, бар оним са најни
жим примањима, као и онима који
имају двоје или више деце помоћи
ће и локална самоуправа набавком
уџбеника за 680 ђака основних шко
ла, као и поклон пакете са школ
ским прибором у вредности 850
динара за све прваке.
Како сазнајемо у румским књижа
рама уџбеници за прваке су и нај
јефтинији и они у просеку, коштају
око 5.500 динара. Као и ранијих
година, најскупљи је пакет уџбеника
за седми разред - 16.400 динара.
Наравно, књиге и прибор треба
сместити у ранчеве - ако ћете мало
боље цене се крећу од 2.500, али
има и оних до 7.000 динара.
Пуне перетонице, што подразуме
ва и бојице, фломастере, оловке,
гумице, зарезаче, стају од 700 дина
ра, дрвене бојице су од 95 динара,
блокови од 30 динара, свеске
коштају од 25 динара па навише зависно од величине, корица и ква
литета.
Свакако, да се на акцијама или у
великим хипермаркетима могу купи
ти и већа паковања свезака, која
онда појединачно буду јефтинија ово су оријентационе цене, а од
упорности родитеља да потраже
зависи да ли ће наћи и повољније
понуде.
На ово базично, без чега се учити
не може, следи свакако и оно што
представља још већи трошак - оде
ћа и обућа, комплети за физичко,
патике, потом екскурзије и свако
дневна ужина.
Румска општина је и када су ужи
не у питању, према измењеној одлу
ци o правима у области социјалне
заштите, проширила број деце која
ће добијати бесплатну ужину, као
што то важи и за уџбенике - сем
оних чије породице примају новчану
помоћ то се односи и оне са ниским
примањима и породице са више
деце.
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Славко Тополић потписује уговор

МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Кров над главом
за шест породица

У

говори и кључеви за
шест монтажних кућа
уручени су 2. августа у
Градској кући у Руми.
Реч је о монтажним кућама
које су саграђене на сопстве
ним плацевима корисника, а
које су добијене у оквиру дру
гог таласа Регионалног стам
беног пројекта збрињавања
избеглица у Србији које је
реализовао Републички коме
саријат за избеглице и мигра
ције.
Површина стамбеног про
стора зависила је од броја
чланова домаћинства.
Славко Тополић живи са
мајком и оцем и добио је мон
тажну кућу од 41,5 квадратних
метара стамбене површине
у Улици Алексе Шантића у
Руми.
- Ми смо у Руму дошли 1995.
године из Санског Моста.
Цијело време смо живели у
Руми, као подстанари. Плаћа
ли смо кирију 100 евра. Ово
нам заиста пуно значи, после
више од 20 година смо поно
во под сопственим кровом рекао нам је Славко.
Драгана Обрадовић је по
уговор дошла са своја два
сина.

- Ми добијамо монтажну
кућу од 59 квадратних метара
у Кудошкој улици. Супруг, ја и
два сина сада коначно доби
јамо свој кров над главом. До
сада смо живели у изнајмље
ној кући у Путинцима. Једва
чекамо да се уселимо, биће
нам боље и због посла, а и
деци због школе. Оне новце

које смо давали за изнајмљи
вање, од тога сада можемо
опремати нашу кућу - каже
Драгана.
Старији син Лука каже да
се пуно радује што су добили
кућу.
- Следећу школску годи
ну крећем у Основну школу
„Душан Јерковић“ у Руми, у

Драгана са синовима Матејом и Луком

шести разред. До сада сам
био одличан ђак - каже Лука.
Млађи брат Матеја завр
шио је први разред, а и он ће
у други кренути са братом у
нову школу.
- И ја се јако радујем што
сада имамо нашу кућу - рекао
нам је Матеја.
Уручењу уговора у Градској
кући присуствовао је Стеван
Ковачевић, председник Скуп
штине општине Рума.
- Током ратних збива
ња велики број избеглица
је нашао своје уточиште у
румској општини. Многи су,
у међувремену и отишли,
а они који су остали су се
интегрисали у нашу средину.
Остао је, међутим, значајан
број њих који ниси на трајан
начин решили свој стамбени
проблем. Ми водимо актив
ну политику решавања стам
бених проблема избеглица и
учествујемо, као партнери, са
многим владиним или невла
диним организацијама у про
јектима којима се овај про
блем решава. Драго нам је
што су ови људи данас реши
ли своје стамбено питање, а
на томе ће се и даље радити изјавио је Стеван Ковачевић.
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КУЛТУРНО ЛЕТО

Концерт тамбураша и
предавање о школству
У
оквиру Културног лета, одржано је
предавање о историјату и развоју
школства у Руми. Предавање је
одржано 22. августа у Завичајном музе
ју и овим дешавањем је реализован и
последњи од 14 предвиђених програма
Завичајног музеја за овогодишње Кул
турно лето.
Историјску шетњу кроз румско школ
ство приредила је Александра Ћирић,
кустос историчар ове установе културе.
Она је дала пресек свих школа које
су радиле у Руми, говорила о њиховим
оснивачима, професорима, као и учени
цима који су их похађали, а касније су
постали познати у различитим сферама
делатности.
Да би ова тема била интересантнија,
сем како се то често каже „сувих“ исто
ријских података, Александра је румској
публици говорила и о правилима пона
шања која су важила у појединим исто
ријским периодима у школама, али и
томе како су се ученици, без обзира на
њих, заиста понашали.
Следеће вечери, 23. августа, бројна
румска публика је имала прилику да ужи
ва у концерту ГТО „Бранко Радичевић“ и
да се, још једном, увери зашто овај там
бурашки оркестар има толико златних
плакета и првих награда које су освоје
не како на фестивалима у земљи, тако и
иностранству. Реч је о преко 40 златних
плакета као и великој награди у Белги
ји, на фестивалу где је освојио Гран при
у конкуренцији стотинак тамбурашких

Концерт ГТО „Бранко Радичевић“

орекстара из 80 земаља.
Једна занимљивост, у ГТО „Бранко
Радичевић“ свира највише професора
музике, што свакако утиче на квалитет
њихове изведбе.
Под диригентском палицом уметнич
ког руководиоца Смиљане Јанчић они
су извели како транскрипције озбиљне
музике за тамбуру, али исто тако и неко
лико евергрин композиције уз солистич
ки наступ Румљанке Милице Радонић.
Публика је великим аплаузом наградила
и Милоша Аврамовића, члана оркестра
који је извео своју песму „Онај град“,

док је вокални солиста Славко Нашига
ћин развеселио румску публику са више
познатих тамбурашких песама Звон
ка Богдана. Изузетно запажен је био и
наступ младог Филипа Јовића Вујакови
ћа, на фрули и гајдама.
Филип је потекао из овог румског там
бурашког оркестра, а сада је у једном
од најбољих културно уметничких дру
штава, у Народном оркестру ансамбла
„Коло“.
Овај концерт, у оквиру Културног лета
организовала је Градска библиотека
„Атанасије Стојковић“.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА

Планови за наредну сезону
У
станове културе - Завичај
ни музеј Рума и Градска
библиотек а „Атан ас ије
Стојковић“ већ су припремили
своје планове рада за наредну
годину - то су редовне активно
сти, али уз жељу да се румској
публици понуде што атрактив
нији културни садржаји.
- Настављамо своју редовну
делатност на презентацији и
промоцији културних добара и
културног наслеђа нашег регио
на, а трудимо се да нашу публи
ку упознамо и са наслеђем дру
гих региона. Издвојила бих
неколико посебних програма у
наредној години - првенствено
историјску изложбу, али и пре
давања у новембру, под радним
називом, за сада „Новембарски
дани“ - која је посвећена уласку
српске војске у Руму 1918. годи
не, као и доношењу одлуке о
присаједињењу Срема Србији

исте године, такође у Руми каже за наше новине Снежана
Јанковић, директорка Завичај
ног музеја.
У плану је и изложба о занат
ству коју спрема кустос етноло
шког одељења, а наравно, ту су
и програми у оквиру Културног
лета.
- Ту поред наше ускостручне
делатности се трудимо да има и
забавног дела - промоција фил
мова, поетских и музичких вече
ри. Настављамо сарадњу и са
другим институцијама - посебно
са Амбасадом НР Кине која нам
помаже у презентацији онога
што је везано за ову земљу истиче Снежана Јанковић.
Од гостујућих изложби биће
настављена сарадња са Удру
жењем ликовних уметник а
Србије и у пролеће наредне
године планира се изложба
ветерана - чланова УЛУС-а. У

оквиру традиционалних мани
фестација не сме се заборави
ти Борковачка колонија која се
одржава крајем августа - следе
ће године по 46. пут, док ће
изложба радова бити, опет по
традицији, у децембру.
- Основа нашег плана је увек
повећање броја читалаца,
дакле рад на омасовљењу
чланства или бар задржавање
на постојећем броју, уз повећа
ње нивоа квалитета наших
услуга - истиче Жељко Стојано
вић, директор Градске библио
теке.
И следеће се планира одржа
вање манифестације Дани сло
венске писмености и културе,
то ће бити осма по реду, потом
бесплатне чланске карте за
прваке, посета Сајму књига, али
и сваке недеље по један про
грам углавном у читаоници
Градске библиотеке.

- Следеће године планирамо
и међународну Књижевну коло
нију уз подршку надлежног
министарства и покрајинског
секретаријата, као и локалне
самоуправе. У инвестицион
 ом
делу најважније је да прошири
мо простор, јер сада имамо
70.000 књига и једноставно,
када би нам неко хтео да покло
ни књиге - не бисмо имали где
да их сместимо. Тавански про
стор већ пет година планирамо
да адаптирамо, а следеће годи
не очекујемо да бар један део
од тих 440 метара квадратних
приведемо намени - додаје
директор Стојановић.
Када је реч о издавачкој
делатности, Градска библиоте
ка „Атанасије Стојковић“ би тре
бало да штампа шест књига, а
ту је и седми конкурс „Атанасије
Стојковић“ за први необјавље
ни роман.
С. Џакула
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Победници Самуел Наибеи
Киплимо и Оливера Јефтић

П

рви Румски полумаратон је
одржан 26. августа под покро
витељством и уз финансијску
помоћ локалне самоуп
 раве. Најбољи
у мушкој конкуренцији био је Кенијац
Самуел Наибеи Киплимо, који тренира
са Оливером Јефтић. Он је постигао
резултат од 1 сат 9 минута и 22 секун
де, док је у женској конкуренцији најбо
ља била Оливера Јефтић са резулта
том 1 сат 18 минута и 18 секунди.
Друго и треће место у мушкој конку
ренцији су заузели Мађари Ласло Гре
гор и Лајош Ференц, док је четврти био
Кристијан Стошић, члан ужичке „Мла
дости“ као и Оливера Јефтић. У жен
ској конкуренцији друга је била Теодо
ра Симовић из Новог Пазара, трећа
Невена Јовановић из „Црвене звезде“
и четврта Слађана Стаменковић из
панчевачког „Динама“.
Организатор овог масовног окупља
ња спортиста, али и свих оних који
воле трчање у природи био је Спортски
савез Рума, а финансијски су припомо
гли и бројни спонзори.
На Румском полумаратону је било
око 400 учесника, а трку је завршило
око 300 такмичара. По изузетно вре
лом дану, такмичари су трчали на 36
степени Целзијуса, па је и Хитна помоћ
имала три мање интервенције.
По додели диплома, новчаних награ
да и медаља, Самуел Наибеи Кипли
мо је захвалио грађанима Руме на
срдачном пријему и организаторима на
доброј организацији.
- Овде у Србији ја тренирам са Оли
вером и њеним тренером Славком
Кузмановићем. Волео бих да у Руму
дођем и следеће године - рекао је
Самуел, нешто мало и на српском јези
ку.
Оливера Јефтић је истакла да јој је
драго што ће у историју овог полумара
тона ући као његова прва победница.
- Поготово што смо трчали по изу
зетно топлом времену, а ја сам синоћ
дошла са Копаоника где је свега три
степена Целзијуса. Задовољна сам и
резултатом, то је четврти по вредности
у овој трци, док прва три држе мушкар
ци. Уживала сам и драго ми је што је
било доста спортиста, али и Румљана
поред стазе који су нас бодрили, нуди
ли водом и соковима, као и воћем. Ја
се надам да ћу и следеће године доћи
овде - рекла је наша прослављена
маратонка.
Главна трка била је дужине 21,1
километар. Старт и циљ су били на
Градском тргу, а учесници су трчали
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кроз главне улице града. Сви учесни
ци полумаратонске трке су добили
мајице, дипломе и медаље, а најуспе
шнији и новчане награде. Победници у
мушкој и женској конкуренцији су доби
ли по 30.000 динара, други 20.000, тре
ћи по 12.000 динара, а четврти и пети
седам односно 5.000 динара.
Поред ове полумаратонске трке,
организована је и ДДОР Трка задовољ
ства у дужини од три километра. Зани
мљивост је да је, по први пут у Руми,
одржан и Бамбини Маратон у којем је
учествовао 21 малишан. Реч је о дечи
јој трци намењеној деци до две године,
који су дужину од 4,5 метара могли да
проходају, претрче или да је савладају
пузајући - све зависно од узраста.
Председник Општине Слађан Ман
чић је истакао да су румски спортисти
покренули иницијативу да се једна ова
ква спортска манифестација одржи у
граду.

- Ми смо као локална самоуправа
одмах подржали иницијативу да наш
град организује једну тако амбицио
зну спортску манифестацију, па иако
нисмо ове године буџетом предви
дели средства за ту намену, искори
стили смо могућност да употребимо
средства из текуће буџетске резер
ве и помогнемо организацију 1. Рум
ског полумаратона, који ће, надамо
се постати традиционалан - рекао је
Манчић.
Он је додао да је то била и прилика
промоције Руме као спортског града,
места које има велики број успешних
спортиста, али и могућност да се пред
ставе туристички потенцијали града.
Одржана је и Бизнис штафетна трка,
у којој су учествовала по три члана
једног предузећа, а сваки такмичар је
трчао трасу дужине седам километа
ра. Било је 19 штафета.
Смиља Џакула

Пројекат „Румска панорама“ финансијски је подржан од стране Општине Рума.
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Културни вашар
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ЈКП „САВА“

Квалитетније
грејање
У Јавном комуналном предузећу
„Сава“ у Пећинцима припреме за пред
стојећу грејну сезону су увелико у току.
Два велика цурења на топловоду, код
пијаце и код просторија Месне заједни
це у Пећинцима, отклоњена су и сада
још само преостаје да се раскопане
површине поново поплочају бехато
ном што би, по речима директора ЈКП
„Сава“ Жељка Милићевића, требало да
буде завршено током наредне недеље.

У

оквиру обележавања славе, у Шима
новцима 20. августа је организована
манифестација „Културни вашар“,
као круна тродневног програма славе, која
је окупила љубитеље народне традиције,
културе и уметности из читавог Срема, али
из многих крајева Србије и Републике Срп
ске. Манифестацију је организовало Удру
жење жена „Шимановчанке“ и Савет месне
заједнице Шимановци, а под покровитељ
ством општине Пећинци.
Шимановачки „Културни вашар“ отворио
је председник Савета Александар Мандић,
који је том приликом истакао значај оваквих
манифестација које на најбољи могући
начин промовише културу и традицију.
- Част ми је да вас у име Савета МЗ као
домаћин поздравим и пожелим леп бора
вак у нашем месту. Очекујем да ћете из
Шимановаца понети најлепше успомене и
да ћете нам и наредне године доћи у госте
– рекао је Мандић и у име Месне заједнице
уручио симболичне поклоне Удружењу
жена из Дворова чије су се чланице потру
диле да, иако долазе из далека, на најбо
љи начин представе својих руку дела, као и
Драгану Лучићу из Сурчина, који је био
једини мушкарац у народној ношњи у вели
кој женској дружини.
Удружење жена „Шимановчанке“ угости
ло је 27 удружења жена, која су на својим
штандовима излагала маштовите креације,
од сланих и слатких колача, па до ручних
радова, слика и козметичких средстава из
домаће радиности. Изложба је била и так
мичарског карактера, а награду за најбољи

укупан наступ однеле су чланице удруже
ња из Дворова, док су у осталим категори
јама – за најбољи шпајз, декупаж, ручни
рад, сувенир, еко штанд, слани и слатки
колач и ручни рад награде освојила удру
жења жена из Доњег Товарника, Огара,
Пећинаца, Јамене, Старе и Нове Пазове,
Голубинаца, Сремске Митровице и Омољи
це. Сва удружења добила су награде за
друго или треће место у поменутим катего
ријама, као и захвалнице за учешће.
Манифестацију је посетила и председни
ца Општине Пећинци Дубравка Ковачевић
Суботички, која је била у прилици да се
увери у добро расположење чланица удру
жења жена, али и на летњој позорници у
парку, где је одржан пригодан културно уметнички програм, у оквиру којег су насту
пили Друштво за неговање народне тради
ције „Искон“, солисткиње Ирина Арсеније
вић, Валентина Бујила, Теодора и Дуња
Радосављевић и млади рецитатори, а на
крају јучерашњег програма, публик а је
била у прилици да ужива у правој сценској
посластици – кабареу „Чујеш секо“. Глумце
на сцени ни киша није спречила да до краја
маестрално одиграју представу и насмеју
публику духовитим опаскама на тему
мушко - женских односа.
Љубица Бошковић, в.д. директора Тури
стичке организације Пећинци нагласила је
све већу важност манифестационог тури
зма свуда у свету, па и у нашој општини, и
изразила спремност да оваквим и сличним
манифестацијама ТО пружи логистичку и
сваку другу подршку.

Милићевић нам је рекао и да је испу
штена вода из система даљинског
грејања у Пећинцима и да у топлово
ду неће бити воде до 20. септембра.
Он је уједно упутио апел корисницима
даљинског грејања у Пећинцима, да у
овом периоду отклоне све недостатке
на кућним инсталацијама које су при
метили током претходне грејне сезоне,
како касније не би било прекида у снаб
девању топлотном енергијом.
- Поправке на кућним грејним инста
лацијама су обавеза корисника. Про
шле године смо имали проблема упра
во зато што поједини корисници нису
благовремено извршили поправке на
кућним инсталацијама, па смо након
почетка грејне сезоне били приморани
да поново испуштамо воду из топло
вода, због чега су комплетне зграде
остајале без грејања, а не само неод
говорни појединци – изјавио је Милиће
вић и нагласио да корисници одговор
ним понашањем могу у значајној мери
допринети да током зимске сезоне
не буде прекида у испоруци топлотне
енергије.

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ

Лепа реч и неопходни лекарски савети

П

ензионери са територије пећинач
ке општине са нижим примањима,
а старији од 60 година, у прилици су
да у просторијама Удружења пензион
 ера у
Пећинцима обаве бесплатне лекарске пре
гледе, које организује пећиначки Центар за
социјални рад у оквиру пројекта „Ослонац“
и Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећин
ци.
Лепа реч и осмех, старијим људима доста
значи, а како нам је рекла Цвијета Николић,

главна сестра патронажне службе Дома
здравља Пећинци, труде се да им током два
сата боравка у просторијама Удружења, где
се осећају као код куће, пруже неопходне
лекарске савете.
- Поред тога што пацијенту измеримо
притисак и ниво шећера у крви, сматрамо
да је веома важно пружити старијим људи
ма неопходне информације и савете веза
не за исхрану, поготово дијабетичарима и
пензионерима са повишеним крвним прити

ском. Такође, проверавамо да ли пацијенти
редовно пију прописану терепију, као и да
ли терапија има ефекта. Саветујемо сваког
пензионера да на преглед дође два сата
након узимања терапије, како бисмо након
мерења могли видети исправно деловање
лека – рекла је главна сестра Николић.
Акција бесплатних лекарских прегледа се
наставља сваког првог и трећег четвртка у
месецу у просторијама Удружења пензионе
ра у Пећинцима у периоду од 9 до 11 часова.
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РУМСКИ ВАШАР ОВЕ ГОДИНЕ У ОКТОБРУ ОБЕЛЕЖАВА 270 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Привилегија oд Марије Терезије

Румски вашар

Н

а далеко познат и чувен Румски
вашар који се сваког 3. датума у
месецу одржава у овој сремској
варошици, ове године у октобру обеле
жиће 270 година постојања. Привилеги
ју да Рума има вашар, добила је још
1747. године и то од царице Марије
Терезије, чиме је Рума тада сврстана у
ред привилегованих трговишта. Од
тада до данас променило се много тога,
али је Рума ипак остала центар тргови
не где се на једном месту нађе велики
број како трговаца, тако и купаца.
Настанак Руме као урбаног насеља,
за оно време у 18. веку, одвијао се
уобичајеним принципима. Почев од
избора локације, израде плана насеља,
те обезбеђивања привилегија и по
њима привлачење становништва.
Плодно земљиште и географски поло
жај села Руме, у чијој непосредној бли
зини је основана Нова Рума, на раскр
сници старих римских и турских путева
(Земун - Вуковар - Осијек), били су
пресудни за избор локације новог насе
ља, чиме је уједно и антиципиран његов
развој као трговачко - занатлијског
места.
Оснивајући тада Нову Руму, барон
Марко Пејачевић је свакако имао у виду
повећање својих прихода и обезбеђива
ње наклоности Дворске коморе.
Прву привилегију Румљани су већ
добили 20.7.1747. године од царице
Марије Терезије, чиме је Рума сврстана
у ред привилегованих трговишта. А та
привилегија се састојала у томе да се

четири годишња вашара, са њима при
падајућим сточним пијацама, са Митро
вице и Јарка, који су остали у новофор
мираној Војној граници, преносе на
Руму. Ти вашари одржавали су се на
Цвети, Спасовдан, Светог Петра и
Павла и Михољдан. Док су се пијаце
одржавале сваке суботе.
Наведене привилегије су поновљене
у тзв. Слободници (Freibrief), коју је вла
стелин Марко Пејачевић издао станов
ницима Руме 1.1.1749. године, чиме су

Вашар из 1930. године

они и званично постали слободни људи,
за разлику од зависног становништва у
околним селима, са бројним обавезама
према властелину. Осма тачка Слобод
нице говори да варошани уживају при
ходе од два вашара, док приходи од
друга два иду у корист властелина.
Десета тачка, међутим, каже да када
варош нарасте до 1.000 кућа следују јој
приходи и од преос тала два вашара.
Пре него што је Рума испунила овај
услов, из Беча је 17.7.1758. године сти
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гло обавештење о додељивању још два
вашара и то на Свету Јелисавету - ћер
ку мађарског краља (Аранђелов дан) и
Светог Антонија (Свети Трифун). Тако је
Рума имала укупно шест вашара, од
којих је један био дводневни, а пет тро
дневних.
воје одобрење Марија је почела
следећим речима: „Ми Марија
Терезија, објављујемо и дајемо
на знање да свако може дотерати
разноврсну робу, добра, стоку, итд. и да
ће безбедност бити велика, а пијаца ће
сваке суботе бити ...потпис Марија
Терезија“.
Већ исте године када је Привилегија
ма Рума добила статус трговишта одр
жан је први румски вашар. Било је то
10. октобра. За продајни простор одре
ђен је терен источно од новог насеља,
које се, посматрајући данас, простира
ло до Гробљанске улице. Прво вашари
ште је било, на падини између Гро
бљанске улице па све до Борковачког
потока. На вашару су своју робу нудили
како домаће занатлије, тако и путујући
трговци - Грци и то следећим редом: на
тезгама је најпре излагана занатска
роба, затим шпецерај и јужно воће, које
су углавном продавали грчки трговци.
Следио је део са воћем и на крају про
стор за продају стоке. Постоје подаци
да су се на румским вашарима могле
купити и књиге, најчешће црквене, које
су продавали трговци „москови“.
- Пошто тада још увек није било стал
них продавница, роба се највише наба
вљала на годишњим вашарима и субот
њим пијацама, на које су, поготово у
првим деценијама 19. века, са својим
производима долазили и сељаци из
30-так околних села. Убрзо су румски
вашар и румска пијаца постали познати
и изван граница Аустрије, те су на њих
долазили и трговци из Турске. Повреме
но је вашар изостајао због куге у сусед
ној Турској, а трговци који су оданде
долазили подвргавани су ригорозној
контроли - наводи Ђорђе Бошковић,
кустос Музеја у Руми.
Захваљујући овим вашарима, занат
ство се у Руми брзо развијало, а са њим
и угоститељство, тако да је 1780. У
Руми било 52 гостионице.
Већ почетком 19. века старо вашари
ште је постало претесно па је одлучено
да се вашар премести на Хрватски брег,
односно на простор између путева за
Инђију и Пећинце.
- Суботње пијаце су се одржавале са
обе стране данашње Главне улице,
којима је у то време било тешко проћи.
Трговина житом се обављала у Ивано
вој, а продаја живине у Старопиварској
улици. На старом вашаришту је остала
само продаја јагањаца и дрва за огрев,
по чему је улица и добила назив Дрвар
ска - појашњава Бошковић.
У периоду између Првог и Другог
светског рата, и даље су се редовно
одржавали вашари и пијаце. Вашар се
и даље одржавао четири пута годишње,
а пијаце само средом и суботом.
- Већ тада је уз вашар обавезно, као

33

С

Румски вашар некад
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пратећи, ишао и понеки забавни про
грам у виду рингишпила, циркуса и
слично. Пијаца је због несносне гужве,
која је ометала и саобраћај у Главној
улици, била премештена иза католичке
цркве и старе школе - тада шегртске
школе. На вашарима је стока и даље
била главни артикл - прича кустос Музе
ја.
Остало је забележено, да је на један
вашар 10. октобра 1930. године дотера
но: волова – 743, крава 453, телад 55,
јуница - 135, јунаца - 187, бикова - 18,
коња - 660, кобила - 774, ждребади 102, оваца - 535, коза - 19, свиња 1551, прасица - 404 и магараца - 19.
За уређење вашаришта и пијаце
ишла су средства добијена од разних
дажбина које су убиране том приликом
(„пијацовина“, „местовина“, „кантареви
на“, „вашарске пристојбе“ - од стоке,
шатре и сл.). Поред тога, средства
добијена од „пијацовине“ коришћена су
за комуналне потребе, нарочито за одр
жавање хигијене града.
еко време после Другог светског
рата (од 1957) вашар је одржаван
сваке прве среде после првог у
месецу, док се није прешло на дана
шњи режим сваког трећег у месецу, ма
који дан он падао.
Данашњи вашар је са ранијег просто
ра премештен на простор северно од
града, иако се продаја робе одвија и у
самом граду почев још од Главне ули
це. На њега долази велики број тргова
ца из целе земље. И даље је на њему
примарна продаја, куповина стоке, али
је велики број и занатлија (кројачи, сто
лари, бомбонџије, обућари...), како
локалних, тако и оних из околних места,
који продају своје производе. Засту
пљена је и угоститељска понуда под
окриљем „шатри“, где се након обавље
ног посла трговци и остали посетиоци
могу окрепити јелом и пићем. Такође и
пијаца је наставила да функционише по
старом тржишном закону понуде и
потражње.
С. Костић

Н
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Теквондо камп

Од 17. до 24. августа у Врдни
ку одржан је Међународни
теквондо камп. Овај камп први
пут се организује у сарадњи три
теквондо клуба, а учествовало је
око 100 спортиста. Била је то
прилика да се теквондисти при
преме за предстојећа европска
првенства за кадете и јуниоре,
као и за Балканско првенство за
све узрасне категорије.
Камп су у среду, 23. августа
посетили Зоран Ћендић, гене
рални секретар Теквондо асоци
јације Србије, Велизар Влахо
вић, члан Управног одбора
Теквондо асоцијације Србије и
представници иришке локалне
самоуп
 раве.
- Ово је први Међународни
камп у организацији три клуба и
сматрам да је то фундаментална
ствар за развој Савеза. На овај
начин долази до размене знања
и искуства, што доприноси како
напретку наших клубова тако и
клубова који долазе код нас.
Деца поред знања стичу и прија
тељство. Верујем да ће овај
камп израсти у врло озбиљан
камп, што Савез максимално
подржава – истакао је Ћендић.
Лазар Пилиповић, извршни
секретар Спортског савеза
Општине Ириг додао је да недо
стају оптималнији услови за ова
ква спортска дешавања, те да би
Врднику недостајала хала спор
това, стадион са атлетским ста
зама и полигонима за атлетику,
те да би тада Врдник био оаза
спорта далеко изнад свих у
Србији.
С. С.
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СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КАЈАКУ

Још једно злато
за КК „Вал“

Марко Томићевић и Миленко Зорић (фото: Кајакашки савез Србије)

С

рпска посада у саста
ву Марко Томићевић
и Миленк о Зорић
освојила је прошле суботе,
26. августа златну медаљу
у дисциплини кајак двосед
на 1.000 метара на Свет
ском првенству у Рачицама
у Чешкој.
Актуелни олимпијски и
европски вицешампиони
сада су носиоци и најсјајни
јег одличја на најпрести
жнијем такмичењу у овом

спорту. Они су кроз линију
циља прошли за 3:08.647.
Друго место припало је
по с а д
 и
С л о в ач к е
(3:10.725), а бронзану
медаљу освојили су такми
чари Чешке (3:10.853).
Марко Томићевић је каја
каш КК „Вал“ из Сремске
Митровице.
Градоначелник Сремске
Митров иц е
Влад им ир
Санадер упутио је честитке
светским првацима у кајаку.

– Честитам вам освајање
златне медаље на Свет
ском првенству у Чешкој у
име свих грађана Сремске
Митровице. Посебно смо
поносни на чињеницу да је
наш град богатији за још
једну медаљу, и то ону нај
сјајнију, захваљујући КК
„Вал“ и златном Марку
Томићевићу. Браво и жели
мо вам да наставите са
победама – изјавио је
Санадер.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нови кошаркашки терен

А

лександар Смиљанић
је заједно са компа
нијом Моцарт про
шлог петка, 25. августа све
чано предао потпуно нови
кошаркашки терен грађани
ма Сремске Митровице на
коришћење. На отварању
терена, сада јединственог
у овом крају, били су пред
ставници локалне самоу
праве, бивши и садашњи
играчи КК „Срем“ у ком је
Смиљанић
почео
своју
каријеру, као и велики број
грађана.
- Одушевљен сам изгле
дом терена и срећан што ће

моји
суграђ ан и
имат и
одличне услове за кошарку
на отвореном. Овакав терен
ће много значити најмлађи
ма и сигуран сам да ће неке
од њих и инспирисати да
почну да се баве управо
овим спортом. Посебна је
част што терен носи моје
име, у граду у ком сам одра
стао - рекао је некадашњи
репрезентативац Алексан
дар Смиљанић.
Терен у Сремској Митро
вици је 49. који је компанија
Моцарт унапредила и рекон
струисала у оквиру дру
штвено одговорне акције

„Сто терена за једну игру“.
Томислав Јанковић, пред
седник Скупштине града
захвалио се на донацији и
истакао значај ове акције.
- Велико ми је задовољ
ство што имамо прилику да
у Сремској Митровици види
мо и отворимо још један
спортски терен, што само
показује колика је у нашем
граду потреба да унапређу
јемо спорт, ширимо спорт
ски и победнички дух као и
здрав начин живота. Такође,
нагласио бих да ми је посеб
но драго што је то баш овај
терен на Сави, на супрот

ном крају свих дешавања на
Градској плажи, јер и овај
део овде заслужује да се
оживи и развија. Хвала и
Александ ру Смиљан ићу,
чије име терен носи, на про
моц ији Град а Сремске
Митров
 ице и на свим меда
љама којима смо се радова
ли а данас се поносимо –
изјавио је Јанковић.
Специјална подлога, нове
конс трукц ије,
клир итн е
табле и зглобни обручеви
преносе дух великих спорт
ских хала на ово игралиште,
спремно за прве дуеле
митровачких шутера.

M NOVINE

30. AVGUST 2017.

35

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати утакмица 7. кола:
Београд: Вождовац – Мачва
0:2; Нови Сад: Војводина –
Спартак ЖК 0:5; Крушевац:
Напредак - Јавор-Матис 2:1;
Београд: Црвена Звезда – Пар
тизан 0:0; Лучани: Младост –
Борац 4:1; Земун: Земун – ОФК
Бачк а 1:1; Ниш: Раднички –
Радник 2:2; Београд: Рад –
Чукарички 0:1.

Резултати одиграних утак
мица 2. кола: Бачка Топола:
ТСЦ - Раднички (П) 0:0; Нови
Сад: Пролетер – Темнић (поне
дељак); Бежанија: Бежанија –
Слобода 4:0; Врање: Динамо –
Инђија 2:0; Добановци: Будућ
ност – Телеоптик 1:1; Горњи
Милановац: Металац - Раднич
ки (К)0:1; Челарево: ЧСК Пива
ра – Нови Пазар 2:2; Јагодина:
Јагодина – Синђелић 0:1.

Резултати утакмица 2. кола:
Пригревица: Братство 1946 Младост (БЈ) 2:0; Сакуле:
Борац – Црвена Звезда 4:0;
Нова Пазова: Раднички (НП) Динамо 1945 1:0; Шид: Раднич
ки (Ш) - Бечеј 1918 1:6; Стари
Бановци: Дунав – Оџаци 1:2;
Панч ево:
Жел ез нич ар
–
Цемент 2:1; Сремска Митрови
ца: Раднички (СМ) – Омлади
нац 0:3; Суботица: Бачка 1901
– Раднички (З)0:2.

Резултати утакмица 2. кола:
Дивош: Хајдук (Д) - Борац (НС)
1:0; Војка: Сремац - Слога (Е)
0:2; Темерин: Слога (Т) –
Индекс 1:0; Купиново: Купино
во - Борац (Ш) 1:4; Стара Пазо
ва: Јединство – ЛСК 8:2; Бешка:
Хајдук (Б) – Југовић 3:1; Нови
Сад: Кабел - Хајдук (Ч) 1:0;
Нови Сад: Славија – Подуна
вац 0:2.

01. Ц. Звезда
02. Војводина
03. Спартак
04. Вождовац
05. Партизан
06. Раднички
07. Напредак
08. Чукарички
09. Мачва
10. Младост
11. Земун
12. Рад
13. Радник
14. Јавор
15. ОФКБачка
16. Борац

01. Динамо
2
02. Синђелић
2
03. Будућност 2
04. ТСЦ
2
05. Бежанија
2
06. Темнић
1
07. Инђија
2
08. Слобода
2
09. НовиПазар 2
10. Металац
1
11. ЧСКПивара 2
12. Радни. (П) 2
13. Телеоптик 2
14. Пролетер
1
15. Јагодина
2
16. Раднички (К) 1

01. Бечеј 1918
02. Борац
03. Омладинац
04. Радни. (З)
05. Оџаци
06. Братство
07. Млад. (БЈ)
08. Цемент
09. Железничар
10. Радни. (НП)
11. Бачка 1901
12. Дунав
13. Динамо
14. Радни. (СМ)
15. Радн. (Ш)
16. Ц.Звезда

01. Јединство
02. Слога (Е)
03. Хајдук (Д)
04. Борац (Ш)
05. Подунавац
06. Кабел
07. Слога (Т)
08. Хајдук (Ч)
09. Хајдук (Б)
10. Индекс
11. Сремац
12. Купиново
13. ЛСК
14. Југовић
15. Славија
16. Борац (НС)

6
7
7
7
6
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
6

5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

1
0
2
2
1
2
1
1
0
2
2
1
3
1
1
0

0
2
1
1
1
1
2
3
4
2
3
4
3
5
5
6

16:1
9:6
15:5
9:4
11:5
8:7
12:9
4:6
12:13
7:5
6:7
7:10
4:13
4:11
5:14
3:16

16
15
14
14
13
11
10
10
9
8
8
7
6
4
4
0

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2
1

5:1
3:1
3:1
1:0
5:3
1:0
3:3
1:4
2:2
0:0
3:4
0:1
2:4
0:1
0:2
0:2

6
6
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

10:1
6:1
4:0
4:1
5:3
3:1
4:3
4:4
2:2
1:4
1:3
3:5
1:3
1:5
3:9
1:8

6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2

10:3
6:0
2:0
5:2
5:3
4:3
2:1
2:1
3:3
1:2
1:3
2:5
3:9
2:5
0:3
0:5

6
6
6
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
0
0
0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

СРЕМСКА
ЛИГА

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Резултати одиграних утакми
ца 2. кола: Вашица: Напредак
– Сремац 3:2; Кукујевци: Оби
лић 1993 – Јединство (среда);
Љуба: Јединство (Љ) – Једнота
0:5; Батровци: Омладинац Ердевик 2017 0:3; Бингула:
ОФК Бингула – Синђелић 1:1;
Бачинци: ОФК Бачинци – Гра
ничар 7:1.

Резултати одиграних утакми
ца 1. кола: Вогањ: Слога - 27.
октобар 8:0; Павловци: Мла
дост - Јединство (К) 0:5; Плати
чево: Јединство (П) – Борац
6:2; Мали Радинци: Фрушкого
рац – Војводина 4:0; Никинци:
Полет – Граничар 5:0; Рума:
Јединство (Ру) – Сремац 3:2.

01. Ердевик
2
02. ОФКБачин. 2
03. Синђелић
2
04. Напредак
2
05. Једнота
2
06. Обилић
1
07. Јединство 1
08. Граничар
2
09. ОФКБингула 2
10. Сремац
2
11. Омладинац 2
12. Једин. (Љ) 2

01. Слога
02. Полет
03. Једин. (К)
04. Једин. (П)
05. Фрушк.
06. Једин. (Ру)
07. Сремац
08. Борац
09. Војводина
10. Младост
11. Граничар
12. 27.октобар

Резултати утакмица 2. кола:
Мартинци: Борац (М) – Љуково
2:1; Витојевци: Партизан –
Железничар 0:2; Рума: Словен
– Хртковци 1:1; Мачванска
Митровица: Подриње - Грани
чар 1923 1:0; Салаш Ноћајски:
Будућност - Борац (К) 1:4; Голу
бинци: Јадран – Напредак 0:0;
Јазак: Рудар – ПрвиМај 0:4;
Путинци: ПСК – Слобода 0:2.

Резултати утакмица 2. кола:
Манђелос: Фрушкогорац – Зека
Буљубаша 1:1; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Хајдук 2:2; Рума:
Фрушка Гора – Митрос 2:4;
Шашинци: Слобода - Граничар
(К) 4:2; Буђановци: Младост –
Слога 2:0; Брестач: Брестач –
Напредак 0:4; Нови Карловци:
Полет – Доњи Петровци 0:2;
Бикић Дол: Бикић Дол - Грани
чар (О) 0:1.

01. Први Мај
02. Железни.
03. Борац (К)
04. Слобода
05. Напредак
06. Борац (М)
07. Подриње
08. ПСК
09. Словен
10. Хртковци
11. Граничар
12. Партизан
13. Јадран
14. Љуково
15. Будућност
16. Рудар

01. Д.Петровци 2
02. Напредак
2
03. Гран. (О)
2
04. Хајдук
2
05. Д.Срем
2
06. Фрушк.
2
07. Слобода
2
08. Ф. Гора
2
09. Слога
2
10. Митрос
2
11. Младост
2
12. З. Буљубаша 2
13. Полет
2
14. Граничар (К) 2
15. БикићДол 2
16. Брестач
2

2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
2
2

4:0
9:3
5:2
5:4
8:4
4:3
2:1
4:8
2:4
3:5
1:7
0:6

6
4
4
4
3
3
3
3
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

8:0
5:0
5:0
6:2
4:0
3:2
2:3
2:6
0:4
0:5
0:5
0:8

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

ДРУГО КОЛО КУПА СРБИЈЕ У ОПШТИНИ
ПЕЋИНЦИ

ФК „Слобода“
- ФК „Граничар“ 3:0

У

оквиру другог кола
Купа
Фудбалс ког
савеза Србије на под
ручју Општинског фудбал
ског савеза Пећинци, 23.
августа је у Доњем Товар
нику одиграна утакмица
између домаће ФК „Слобо
де“, члана Сремске лиге, и
гостију из Обрежа ФК „Гра
ничар“, који игра у Међуоп
штинској лиги Срем. Доми

нација домаћина на терену
била је видљива од почет
ка утакмице, те је Весић у
20. минуту постигао гол за
1:0, што је био резултат
првог полувремена. У дру
гом полувремену фудбале
ри „Слободе“ два пута су
затресли мреж у гостију,
Мркајић и Радошевић, за
коначан резултат утакмице
3:0.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
2
2
2

8:1
5:0
7:3
4:0
2:0
3:3
3:3
2:3
4:4
3:3
3:4
2:4
1:4
1:5
1:6
0:6

6
6
6
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

13:0
9:2
5:3
6:3
5:2
4:1
4:4
4:4
2:2
4:5
4:5
2:5
3:6
2:6
0:4
0:15

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Старт 3. септембра
На састанку представни
ка клубова Општинске
фудбалске лиге Пећинци,
одлучено је да сезона
2017/2018. стартује 3. сеп
тембра. Извучени су такми
чарски бројеви учесник а
Општинске фудбалске лиге
Пећинци:

1. Срем
(Сремски Михаљевци)
2. Младост 1935 (Прхово)
3. Камени (Ашања)
4. Витез (Суботиште)
5. Хајдук 1932 (Шимановци)
6. Ловац (Карловчић)
7. Шумар (Огар)
8. Сремац (Деч)
9. Словен (Сибач)

КУЛТУРА

30. AVGUST 2017.

M NOVINE

41

Песник Андреја Врањеш,
борац против митровачке фукаре

Живимо у свету
зараженом
„фукарлуком“
Већ годинама живим у окружењу којим
доминира разноразна фукара и више не
могу да ћутим као да нам се ништа не
догађа – каже први социјално револуционарни
песник
Сремке
Митровице

Г

одинама трпим и
ћутим, док ми
фукара откида део
по део од живота и гази
пред собом све што има
икаквог смисла. Фукара
је дно, у моралном
смислу и има је свугде,
како међу најљућом
сиротињом, тако и међу
онима који се налазе на
положајима. Фукарлук је
духовно и морално
сиромаштво, којег је
увек било, али се
нажалост намножило у
последње време. Хтео
сам и раније да
проговорим о томе, али
сам се бојао, јер нисам
имао подршку од оних
који би требало да воде
бригу о елементарном
поштењу живљења. Због
тога што сам упирао
прстом на фукару,
проглашавали су ме
проблематичним, лудим.
Чак и сексуалним
манијаком. Сада кад сам
у пензији, и када мој
живот више не зависи од
те фукаре, могу
слободно да говорим о
њој – каже Андреја
Врањеш, „уклети песник“
Сремске Митровице,
аутор три запажене
збирке поезије.
Нема ни једна
Андрићева приповетка
која директно или

индиректно, у мањој или
већој мери не описује
појам фукарлука.
Фукарлук је један од
нижих људских порива
који има за циљ да
истакне оно што је
перфидно. Обично у
смутним временима.
Индивидуално он би се
могао поистоветити са
оним макијавелистичким
ставом да циљ
оправдава свако
средство. Фукаре су
примитивни облици
живота без морала, који
заштићени снагом
појединца или центрима
моћи бескрупулозно чак
и нешто више но што се
од њих захтева
извршавају наређења.
Да би исказали
лојалност својим
наредбодавцима они
посао обављају толико
ревносно да се згаде чак
и својим газдама. На
жалост такви људи
често заузимају врло
значајна места у
друштву, њихова улога
поприма димензију
праве пошасти. Трагично
је што су такви у
могућности да олако
једним потезом пера
одређују људске
судбине – прича Андреј
Врањеш, чију песму
Фукара објављујемо.

ФУКАРА
Фукара је руља она грдна,
храбра кад јој моћан иза леђа стоји,
без лика багра, за недела вична,
што се јадна сама себе боји.
То су они што пузећи живе,
танка ума, савести још тање,
шлихте, хуље жбирови сакрити,
доушници, јадови, блентаје.
Фукаре је увек тамо било,
где се ждере крканлука разна,
фукаре су чланови свих странки,
у фукаре уста стално празна.
Туђи јаук не жели да чује,
избаци је време ко поплава ђубре,
фукара се ко фукара роди,
исто таква ко фукара умре.
Сваком и ником не припада,
горопадна, бахата, пуста,
кад јој тутор изгуби тло чврсто,
кука, клечи моли на сва уста.
Од фукаре ништа грђе нема,
лепоти од увек у заседи стоји,
сурова, без срама, ниска,
уз времена прљава пристоји.
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VREMEPLOV
30. август
1942. Усташе у Сремској Митро
вици у Другом светском рату
стрељале Саву Шумановића,
једног од најбољих српских сли
кара између два рата. Његове
велике композиције „Доручак на
трави“ и „Пијана лађа“ убрајају
се у најзначајнија дела модер
ног српског сликарства.
31. август
1997. У аутомобилској несрећи
у Паризу је умрла британска
принцеза Дајана (некадашња
жена британског престолона
следника Чарлса) и њен прија
тељ Доди ал Фајед.
1. септембар
1939. Немачка без објаве рата
напала Пољску и тиме почела
Други светски рат, који је трајао
шест година уз учешће 61
земље. Погинуло око 50 милио
на људи, а рањено више од 35
милиона.
1969. Група официра с пуковни
ком Моамером Гадафијем на
челу оборила са власти краља
Либије Идриза I и прогласила
републику.
2. септембар
1666. У пожару који је четири
дана харао Лондоном ватрена
стихија готово уништила град.
Страдале многе грађевине,
међу којима и катедрала светог
Павла.
1945. На палуби америчког рат
ног брода “Мисури” у Токијском
заливу Јапанци потписали без
условну капитулацију у Другом
светском рату.
3. септембар
1931. Краљ Југославије Алек
сандар I Карађорђевић прогла
сио октроисан Устав којим је
озакоњена монархистичка дик
татура, уведена 6. јануара
1929.
1943. Искрцавањем на Сицили
ју Осме британске армије под
командом филдмаршала Бер
нарда Лоа Монтгомерија почео
напад савезничких трупа на
Италију у Другом светском рату.
4. септембар
1781. Шпански насељеници су
основали „Град наше госпе кра
љице анђела“, данашњи Лос
Анђелес.
1972. На Олимпијским играма у
Минхену амерички пливач
Марк Шпиц освојио је седму
медаљу и тиме поставио
рекорд у освојеним медаљама
на једној Олимпијади.
5. септембар
1997. У Калкути умрла Мајка
Тереза, мисионарк а која је
живот посветила сиромашнима
и болеснима. За хуманитарни
рад 1979. добила Нобелову
награду за мир. Албанка, рође
на у Скопљу, 1928. ступила у
Мајке Божије од Лорета у
Ирској, потом у Калкути 1950.
основала Сестре мисионарке
љубави.

30. AVGUST 2017.

HOROSKOP
ОВАН: На срећу,
вољена особа добро
познаје ваш укус и
уме да вам угоди на
различите начине. Уживајте у
свом свету интиме. Потребно је
да контролишете своју психич
ку тензију кроз појачани радну
активност или кретање. Прија
ће вам шетња или нека спорт
ска активност.
БИК: Упорно поку
шавате да наметне
те своје мишљење
вољеној особи или
да привучете нечију пажњу, али
недостаје вам добра прилика.
Важно је да се затекнете у пра
вом тренутку и на правом
месту, како бисте у потпуности
остварили своје пословне
циљеве. Уживајте у ситуација
ма које делују подстицајно на
ваше расположење.
БЛИЗАНЦИ: Делује
те задовољно: Код
вас
пров ејав а
романтично распо
ложење и сентиментална нота,
а партнер искрено жели да вам
угоди. Нема потребе да се рас
прав љате
о
разл ич ит им
пословним визијама и интере
сима. На вама је да спроведете
у дело нечије идеје. Приуштите
себи неку омиљену забаву, као
подстицај за добро расположе
ње.
РАК: у односу са
блис ком
особ ом
избегавајте ривал
ске односе. Увек
постоји могућност да ускладите
своја интересовања и жеље.
Постоје ствари које чините у
тајности, што лоше утиче на
вашу концентрацију. Потребно
је да преузмете одговорност за
своје поступке. Осећате психо
лошко олакшање након искре
ног разговора.

ВАГА: Веће емотив
но значење имају
детаљи које прећут
кујете, него ствари
које саопштавате љубавном
партнеру. Нечија прича по
вашем мишљењу делује неубе
дљиво и преувеличано, тако да
се ослањате на личну процену
и способности. Потребно је да
побољшате своју психолошку
кондицију.
ШКОРПИЈА: Избе
гавајте ривалство
или емотивно дока
зивање у сусрету са
једном необичном особом.
Будући да сте се упетљали у
различите ситуац
 ије, сада тра
жите излаз из свега што вас
непотребно оптерећује. Особа
до које вам је стало показује
интересовање за вас. Искори
стите прилику која вам се ука
зује. Пријаће вам одмор и
релаксација.
СТРЕЛАЦ: Партнер
жели да вам изађе у
сусрет, али има
погрешну процену.
Проговорите са више емоција
пред блиском особом. Претеру
јете у захтевима и у потреби да
се уплићете у нечије планове.
Пожељно је да подстичете
позитивну атмосферу у својој
околини. Важно је да контроли
шете унутрашње конфликте.
ЈАРАЦ: Не можете
да се ослободите
утиска о једној особи.
Често размишљате о
стварима које су вам недоступ
не из садашње перспективе.
Потребно је да одложите неке
пословне договоре. Постоје
ствари које захтевају креативно
размишљање и фазу стваралач
ке инкубације. Опустите се, при
јаће вам релаксација.

ЛАВ: Нема потребе
да игноришете нечи
је емотивне сигна
ле. Партнер делује
врло заносно и жели да се
налази у центру ваше пажње.
Неко покушава да вас подстак
не на другачији начин разми
шљања или да прошири ваше
видике. Налазите се у сјајној
психофизичкој форми.

ВОДОЛ ИЈ А:
Не
волите да вас неко
држи у неизвесности,
али не можете да
промените своју емотивну пози
цију. Занети сте идејама о вели
ком добитку, а нечија прича вас
наводи на помисао о успешној
сарадњи. Ипак, сваку информа
цију треба пажљиво проверити.
Нема потребе да прецењујете
личне могућности.

ДЕВИЦА: У приват
ном животу, немојте
спутават и
нечију
слободу или право
на избор. Не будите неправед
ни према партнеру. На основу
нових информација налазите
се у доброј прилици да проце
ните расположење које влада у
вашој околини. Важно је да
сачувате присебност духа и
самоконтролу.

РИБЕ: Неко вам даје
до знања да тражи
емотивну сигурност и
поверење, а не нове
интригантне ситуације. Не про
воцирајте своју срећу. Пажљиво
размишљате о нечијим речима
пре него што се упустите у нову
авантуру која може да вам доне
се материјални губитак. Нема
потребе да прецењујете личне
могућност.

Crkveni
kalendar
Среда, 30.
(17) август
Свети мученик Патрокло; Све
ти мученик Мирон
Четвртак, 31.
(18) август
Свети мученик Флор; Препо
добни Јован Рилски
Петак, 1. септембар
(19. август)
Свети мученик Андреј Страти
лат
Субота, 2. септембар
(20. август)
Св. пророк Самуило: Свети
свештеномуч. Филип Ираклиј
ски
Недеља, 3. септембар
(21. август)
Св. ап. Тадеј; Св. мученица
Васа са децом; Св. свештмуч.
Рафаило Шишатовачки
Понедељак, 4. септембар
(22. август)
Свети мученик Агатоник; Св.
свеш тен ом уч ен ик
Горазд
Чешки
Уторак, 5. септембар
(23. август)
Св. свештеномуч. Иринеј; Св.
мученик Луп (Оданије Успенија)

Поларне
шницле
Састојци: пилеће бело месо
500 г, маринирани шампињони
200 г, кисела павлака 1 чаша,
качкаваљ 100 г, со 1 кашичица,
бибер 1 кашичица, суви биљни
зачин 1 кашика.

Припрема: Пилетину исећи на
шницле, зачинити и распоредити
у подмазан ватростални суд.
Преко меса распоредити шампи
њоне. Премазати киселом павла
ком и посути ренданим качкава
љем. Пећи у загрејаној рерни на
200 степени око 30 минута.

• Мењам собну лампу за
двособну!
• Успех је ако збариш
женску, а неуспех ако ти
загори!
• Деколте је расхладни
уређај за загревање.
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КРЧЕДИНСКА АДА, ОАЗА ЛЕПОТЕ И МИРА

Рај на земљи за
животиње и људе

Ја сам ту и по киши, ветру, али сам тако научио. Волим овај посао, да не волим
сигурно не бих држао у толиком броју стоку, јер ја имам свега 400 хектара земље а
храним око 300, можда и преко 300 грла, каже Миле Плавшић, сточар из Ковиља

С

авремени човече стани мало, овде преко 300 грла - наводи Миле Плавшић.
Дунав је животињама појило, а хладови
је време одавно стало. Чувај приро
ду и њено богатство, јер си и ти ну им на 800 хектара, праве врбе старе и
део природе. Хвала! Ово су речи које ћете 200 година. Толико траје, кажу сточари, и
прочитати одмах по доласку на Крчедин традиција узгајања стоке на Крчединској
ску аду, оазу лепоте и мира сачувану од ади. Пре 20 година овде је пасло око шест
модерних технологија. Крчединска ада је хиљада грла крупне и ситне стоке. Данас
веома значајан део Специјалног резервата је тај број пет пута мањи. На овом остр
природе Ковиљско-петрoварадински рит и ву данас пасе око хиљаду крава и свиња,
једна је од најзначајнијих ада у Подуна 200 коња и нешто више од 100 балканских
вљу. Са обалом дугом око 10 километара магараца. Оне су пуштене, живе потпуно
и површином од скоро девет квадратних слободно и у складу са законима природе.
километара, спада у групу највећих дунав Посебна атракција на Крчединској ади су
ских ада од ушћа Драве до ушћа Тисе у магарци, а домаћини ове необичне живо
тиње и музу, јер је њихово млеко веома
Дунав.
Ада је станиште бројних ретких врста
биљака и животиња, значајно је мре
стилиште риба и од давнина је позната
по бројним стадима коња, подолских
говеда, магараца и оваца које се на њој
напасају. Захваљујући традиционалном
коришћењу природних ресурса и насто
јању локалног становништва да напаја
ју стоку на Крчединској ади, очувала су
се влажна станишта погодна за мрест
и узгој рибе, која уједно представљају
хранидбену основу животиња на овом
делу Дунава. Међутим, често се деша
ва да хране мањка због суша па је ту
Миле Плавшић, сточар из Ковиља који
води рачуна о свим животињама на ади
и са њима има, може се рећи, посебан
однос.
- Ја сам ту и по киши, ветру, али сам
тако научио. Волим овај посао, да не
волим сигурно не бих држао у толиком
Магарци увек спремни за
броју стоку, јер ја имам свега 400 хек
сликање са посетиоцима
тара земље а храним око 300, можда и

лековито, посебно за лечење астме, брон
хитиса и сличних болести.
- Да није субвенција на балканско мага
ре, подолско говече и на мангулице, ја не
бих ово могао, јер животиње за четири
месеца кад их храним кући, зими поједу
преко 20.000 евра – објашњава Плавшић.
Лети је, до Крчединске аде, могуће доћи
и бициклом, мада има периода када је њен
већи део под водом, па су чамац или скела
једини начин преласка Дунава. Аду посе
ћују и многе дивље животиње, које лети
дођу копном или препливају на ос
 трво,
тако да је могуће угледати шакале, дивље
свиње и јелене, али и дивље патке.
Туристичк а организација општине
Инђије организовала је 22. августа про
мо туру на Крчединској ади. Пројекат
под називом „Промоција Крчединске
аде као еко туристичке дестинације“
подржан је од стране Министарства
трговине, туризма и телекомуникација и
био је намењен пре свега представни
цима медија.
- Тура је обухватала вожњу Дунавом,
разгледање аде, фотографисање живо
тиња, дегустацију локалних производа,
али и едукативну радионицу на тему
„Туризам у заштићеним подручјима“, с
обзиром на значај очувања локалитета
ове врсте - истиче Маја Бошњак, дирек
торка Туристичке организације општине
Инђија.
Учесници промо туре били су пред
ставници национ
 алних и локалних
медија, телевизијске екипе, новинари,
фоторепортери, блогери, представници
туристичких организација. 
М. Ђ.

