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Kompanija Modine Manufacturing je visokostučna u oblasti proiz
vodnje termalnih sistema i komponenata sa akcentom na opremu
i komponente za grejannje i hlađenje koji predstavljaju najnovija
inženjerska dostignuća u ovoj oblasti.
Modine je globalna kompanija sa sedištem u Rasinu, država Vin
skonsin (SAD), sa fabrikama širom sveta.
Modine u Srbiji gradi stabilnu budućnost poslovanja u Sremskoj
Mitrovici tako što širi svoje proizvodne kapacitete i zgradnjom još
jednog postrojenja sa tri najmodernije linije i traži radnike zainteres
ovane za izgradnju svoje karijere u multinacionalnoj kompaniji.
Uslovizazaposlenje:
• Minimalno osnovno obrazovanje; poželjno III i IV stepen stručne
škole
• Radno iskustvo nije potrebno, ali je poželjno
• Tačnost i odgovornost na radu
• Dostupanost za rad u tri smene
Modinenudi:
• Redovne i stabilne prihode
• Ugovor o radu i mogućnost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja
Vaš CV možete poslati na email adresu snezana.licanic@modi
ne.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB
d.o.o.  Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne
službe).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

LA]ARAK: ^etvrta
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ТргВојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица
Телефони: 022/610-069,624-657,621-065
Факс: 022/610-070

Дежурнаслужба:064/8894-580
Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

E-mail:office@sremgas.rs
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022

ОПШТИНА ИРИГ

Награде за најбоље ученике

У

петак, 6. јула, иришка локал
на самоуправа традиционално
је, на челу са председником
општине Стеваном Казимировићем,
својим најбољим основцима и сред
њошколцима доделила награде за
постигнуте успехе током школова
ња. Најбољим иришким ученицима
председник Казимировић уручио
је књиге, али и новчане награде у
распону од пет до 15 хиљада динара
у зависности од школских, или успе
ха на такмичењима, које су постигли.
Лука Фодог, ученик осмог разре
да ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Иригу,

изјавио је да је за постизање оваквог
успеха потребно пуно одрицања.
– Велики је успех бити најбољи у
својој генерацији. Ова награда биће
ми подстрек да тако наставим и у
будућности – рекао је Лука, којем
је овом приликом додељено више
награда из различитих области.
Жули-Одре Марковић, ученица
ОШ „Милица Стојадиновић Српки
ња“ из Врдника, такође је освојила
више награда, и заједно са Луком
Фодогом овом приликом однела је
највише признања.
– За мене је ово лепа сатисфак

Лука Фодог прима награду од председника Казимировића

ција. Осећај је заиста леп. Као што
је Лука рекао, потребно је доста
одрицања, али се све то на кра
ју ипак исплати. Мене интересује
више области, али сам одлучила да
се определим за медицину – каже
Жули-Одре.
Према речима Јованке Станоје
вић, матуранткиње ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“, за све је потреб
на само добра организација, и на тај
начин може се учити, бавити спор
том, а нађе се и слободног времена.

Жули-Одре Марковић

Н. Милошевић

Јованка Станојевић

novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Одлази циркус ...

ветско првенство у Русији се приводи крају. У вре
ме када се овај број буде штампао, играће се
полуфиналне утакмице. Видели смо све и свашта.
Од гомиле голова и пенала, преко примене ВАР техно
логије и погубљених судија, до потопа главних фавори
та.
Видели смо да Меси није лидер. Већи је утицај Мара
дона имао са трибина онакав полупан него овај на тере
ну. Видели смо да Немци ипак нису баук, а Шпанци само
бледа сенка чувене генерације која је до скоро харала
светом. И видели смо Бразил предвођен старлетом. О
томе ћемо нешто касније.
А сад мало о завршници. Нема Србије, али су зато ту
браћа Хрвати. Без обзира на то шта буду урадили у
полуфиналу, они су свакако највеће изненађење Мунди
јала. Морам признати да нисам очекивао да ће догурати
далеко. Некако су ми деловали истрошено, споро,
спремни за пензију. Промакла ми је једна битна ствар, а
то је да су тим. Одржали су лекцију многим екипама на
Првенству и оно што је најбитније, нису падали када је
било тешко. А било је. Показали су карактер. Тукли су
редом Нигерију, Аргентину, Исланд. Са Данцима су се
мучили али су били бољи и заслужено прошли даље.
Са Русима је било тесно али су опет оставили утисак
боље и агресивније екипе. Једно је сигурно, шта год
урадили до краја, они су хероји у љепој њиховој.
Ту су и Енглези, ничим изазвани. Некако су просмрде
ли кроз овај турнир, коцкице су се сложиле, запали им

лаки противници и ето њих у полуфиналу. Огроман
успех ако мене питате.
Белгија и Француска су показале најбољу игру и заслу
жено су стигли до краја турнира. Тешко је замислити да
једна од те две екипе не подигне пехар. Белгијанци су
коначно искористили сав свој таленат. Решетају са свих
страна. Што се тиче Француза, ово и није неко изненађе
ње с обзиром на то какав тим имају. И наравно нествар
ног Мбапеа.
ту ће бити и Милорад Мажић. Надамо се. Ако
ништа друго, а оно због тога што је коначно послао
Неимара тамо где му је место. Човек је једностав
но показао да је један од најбољих судија на свету.
Судио је веома незгодне утакмице и одрадио посао
одлично. Можда га видимо и у финалу. Али то није сад
толико ни битно. Начин на који је охладио помахниталог
Неимара који се цео турнир праћакао као риба на сувом.
Непроцењиво. Стварно мислим да таквим протувама и
преварантима од играча треба забранити да играју фуд
бал. Какав пример дајеш деци? Да треба да глуматају и
симулирају? То није фудбал. Није ни спорт. Зато је и сла
ђе када га један Србин спусти на земљу и пошаље кући.
Треба имати ону ствар до земље па искулирати малог
симулатора на онакав начин. Свака част.
Било како било, гледаћемо европско финале. Финале
у којем ће, надамо се, све прштати од доброг фудбала и
голова. А онда, назад својим женама и свакодневним
обавезама.

А
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Обилазак археолошког локалитета Глац

МИНИСТАР ВЛАДАН ВУКОСАВЉЕВИЋ И АМБАСАДОРКА АУСТРАЛИЈЕ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

Држава брине
о културном наслеђу

Интересовање за локалитет Глац непрестано расте, и сигурно ће у
будућности привући још већу пажњу домаће и светске јавности, рекао је
Владимир Санадер

А

рхеолошко налазиште Глац,
које у последње време све
више интересује јавност, у
петак, 6. јула, посетили су министар
културе и информисања у Влади
Републике Србије Владан Вукоса
вљевић и амбасадорка Аустралије у
Србији Џулија Фини, а потом обишли
и Музеј Срема, недавно реконструи

сан Житни трг, као и позориште
„Добрица Милутиновић“
Градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер, захвалио се, као
домаћин, министру Вукосављевићу и
амбасадорки Фини на овој посети.
– Интересовање за локалитет Глац
непрестано расте, и сигурно ће у
будућности привући још већу пажњу

Владимир Санадер и амбасадорка Аустралије Џулија Фини

домаће и светске јавности. Ми, као
град, ове потенцијале треба да иско
ристимо и да покажемо јавности шта
је Град Сремска Митровица и колики
је био значај Сирмијума, као и читавог
овог подручја током историје. То је
шанса за привредни и туристички раз
вој Града. Због тога, желимо да обно
вимо све своје установе културе.

Владан Вукосављевић у Музеју Срема
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ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Анализа
савске воде

Владимир Санадер и Владан Вукосављевић на Житном тргу

Средства су отишла у праве руке и локална
самоуправа их на добар и квалитетан начин
користи. Има ту још посла. Ту је музеј, који је
богат различитим артефактима, али и позори
ште, које треба обновити. О томе водимо разго
воре са локалном самоуправом, каже министар
Вукосављевић
Започели смо са Галеријом „Лазар
Возаревић“, а тако треба да настави
мо и даље – рекао је Санадер.
Према речима министра Вукоса
вљевића, ова посета доказала је да је
Сремска Митровица важан културни
центар у Србији.
– Обишли смо налазиште Глац, и
несумњиво је реч о палати из касно
античког периода, која је била део
Сирмијума, једног од највећих цента
ра Римског царства. Такође, постоје и
доста озбиљне претпоставке архео
лога да се чак ради и о царској пала
ти. Овај пројекат је добар пример

међународне сарадње, а сарадња са
колегама из Аустралије је веома
важна за обе стране. Аустралијски
археолози могу да проучавају архео
лошка налазишта која тамо немају, а
ми их имамо у изобиљу. Искуство и
знање наших и њихових стручњака је
спој који иде у прилог активној међу
народној сарадњи у оквиру културе –
рекао је Вукосављевић и додао да је
Министарство у последње две године
издвојило око 68 милиона динара за
област културе, савременог ствара
лаштва и заштиту културног наслеђа
у Сремској Митровици.
– Средства су отишла у праве руке
и локална самоуправа их на добар и
квалитетан начин користи. Има ту још
посла. Ту је музеј, који је богат разли
читим артефактима, али и позориште,
које треба обновити. О томе водимо
разговоре са локалном самоуправом
– каже министар Вукосављевић.
Амбасадорка Џулија Фини истакла
је значај сарадње Универзитета у
Сиднеју са српским археолозима на
пројекту Глац, посебно јер у Аустра
лији археолози нису у прилици да се
сусретну са остацима из периода
античког Рима.
Градоначелник Владимир Санадер
овом приликом доделио је амбаса
дорки Џулији Фини захвалницу Града
Сремска Митровица, а министру
Вукосављевићу књигу и сат.
Н. Милошевић

Јавно комунално предузеће „Кому
налије“ Сремска Митровица обаве
штава грађане о резултатима анали
зе савске воде, коју је извршио Завод
за јавно здравље Сремска Митрови
ца. Анализа савске воде је извршена
дана 27. јуна и то на тачкама узорко
вања Мала плажа, почетак плаже,
Богаз, и Диспанзер.
Узорковањем и анализом физичкохемијских и микробиолошких параме
тара савска вода на наведеним лока
литетима одговара захтевима Уредбе
о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским водама и
подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање.
Препоруке за здравствено безбед
но купање: избегавати роњење, гњу
рање, прскање, скакање и гледање у
води, приликом уласка у воду посте
пено се расхладити, обавезно се
туширати чистом водом са тушева
након изласка из савске воде, вршити
надзор над купањем мале деце (у
плићаку је вода најзагађенија), после
кише и олује не купати се 2-3 дана,
забранити приступ домаћим животи
њама.
Молимо све суграђане да се у току
боравка на плажи придржавају пра
вила забране игре с лоптом у води и
пешчаном делу плаже обележеном
знаковима забране, како не би омета
ли одмор и рекреацију посетилаца
Градске плаже у Сремској Митрови
ци.

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Дебељачко брдо
У петак, 6. јула, у Библиотеци „Гли
горије Возаровић“ одржана је промо
ција књиге Дебељачко брдо, аутора
Драгутина Дебељака. Књига је родо
слов породице Дебељака. Из свега
што је у књизи написано о настанку и
пореклу презимена Дебељак, о поро
дицама са тим презименом, као и о
другим породицама из ових крајева, о
кућама и другим наменским објекти
ма мравичких и других домаћинстава,
сугерише да је становништво прња
ворског краја у високом проценту
досељеничко са југа и југозапада
Србије (Старе Србије - Рашке обла
сти), Црне Горе и Херцеговине, а јед
ним делом из околине Смедерева.
Аутор даје историјски преглед расеја
вања целих породица и насеља како
је који освајач у прошлости заузимао
и освајао територије. Етнички састав
становништва Босне и крајева који су
јој повремено припадали, мењао се
под упливом борби за превласт на
средњем Балкану између Византије,
Франачке државе, Млетака и Угарске
државе, као и тежњи јужнословенских
народа за стварањем својих првих
државних заједница.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Туриста све више, а нема
смештајних капацитета

Житни трг у новом руху

Раније је тај трг био омиљен, а сада је
још функционалнији и лепши. Овде се
традиционално одржава и Срем фолк
фест, а на житном тргу у новом амфитеа
тру, у новом руху, доживљај ће бити мно
го бољи. Ту се сада може сићи и са инва
лидским колицима, свако може да се спу
сти и да приђе ископинама, рекла је
Светлана Сабо

Г

рад Сремска Митрови
ца, захваљујући својој
богатој историји, као и
разноврсним културним, али
и природним потенцијалом,
из године у годину привлачи
све више туриста из земље и
иностранства. Остаци антич
ког Сирмијума својеврсна су
атракција за свакога кога пут
нанесе у овај град, а поред
тога, сви путници намерници
у прилици су да уживају у
лепотама савске обале, при
роди Засавице и Фрушке
горе, као и да се лепо прове
ду, а и науче нешто на број
ним манифестацијама које

се у њему одржавају.
Туристичк а организација
града Сремска Митровица,
према речима директорице
Светлане Сабо, труди се да
све своје туристичке потен
цијале представи пред потен
цијалним гостима из ино
странства сарађујући са
бројним иностраним тури
стичким организацијама.
– Појавили смо се на Дани
ма Војводине у Пули, а
сарадњ а
Војвод ин е
са
Истром је већ позната, како
туристички, тако и привред
но. Било је врло важно да се
тамо појавимо и промовише

Светлана Сабо

мо нашу туристичку дестина
цију. Оставили смо заиста
изузетан утисак, и очекујемо
да у току наше манифестаци
је Царски Сирмијум – град
легенди гостује трупа из Пуле
која учествује у њиховом
античком представљању. То
је једна врста оживљавања

историје на археол ошким
локалитетима и у ову мани
фестацију биће укључени
Музеј Срема, Завод за зашти
ту споменика културе, Библи
отека „Глигорије Возаровић“,
Позориште „Добрица Милу
тиновић“, Гартел театар и
други. Трудимо се да програ
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ми за туристе буду интерак
тивни, јер више није довољно
да туристи само дођу, слуша
ју водиче и разгледају, већ је
важно што боље им прибли
жити некадашњи живот лока
литета. Такође, имали смо
састанак и учешће на Б2Б
сусретима у Софији, где смо
имали презентацију Града
као дестинације. Ми смо за
њих изузетно занимљиво
тржиште, јер су бугарски
туристи увидели све оно што
можемо да им понудимо,
како историјски и културно,
тако и преко манифестација
и природних богатстава –
каже Светлана Сабо.
Према њеним речима,
Вински парк је једна од нај
значајнијих манифестација у
Граду.
– Вински парк се показао
као изузетно посећена мани
фестација. Градски парк у
којем се манифестација одр
жава врло је атрактиван и
занимљив, и ствара роман
тичну атмосферу у којој се
људи сусрећу, причају, опу
штени су, дегустирају врхун
ска вина. Према нашој
процени било је сигурно три
хиљаде људи, свих генера
ција. Свако је ту нашао неку
врсту задовољства, а и музи
ка је била у ретро стилу, у
складу са културом пијења
вина и конзумирања хране –
рекла је Светлана Сабо,
додајући да су гости из
Аустралије који раде на архе
олошким ископавањима на
Глацу били пресрећни што
се и ове године одржава
манифестација која је на њих
оставила изузетан утисак
прошле године.
Према речима директори
це Сабо, ускоро се очекује
обнова некадашње плаве
линије која је у Сремској
Митровици раније служила
као водич до туристички
репрезентативних места.
– Плава линија је за сада
уграђена на део реконструи
сане улице Вука Караџића, и
то је добар почетак рекон
струкције плаве линије која је
овде постојала, и која је пан
дан плавој линији у Неверу у
Француској. Сада радимо
мапу која ће садржати и њу и
археолошку руту Града. За
све то постоји добро распо
ложење у Градској управи, а
надамо се да ћемо имати и
помоћ од покрајине – каже
она.
Житни трг, који је управо
реконструисан, према речи
ма Светлане Сабо, сада је
много функцион
 алнији за
културне манифестације.
– Раније је тај трг био оми
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Велики проблем је то што у Сремској Митровици не
постоји хотел одговарајућих капацитета. Да у Граду
имамо хотел сигурно бисмо имали утростручен број
посета, а имали бисмо и развијен конгресни туризам,
каже Светлана Сабо
љен, а сада је још функцио
налнији и лепши. Овде се
традиционално одржава и
Срем фолк фест, а на житном
тргу у новом амфитеатру, у
новом руху, доживљај ће
бити много бољи. Ту се сада
може сићи и са инвалидским
колицима, свако може да се
спусти и да приђе ископина
ма, рекла је Светлана Сабо.
Када је о Митровици као
туристичкој дестинацији реч,
поред културно-историјских
потенц ијал а,
Турис тичк а
организација се труди да про
мовише и оне природне.
– Лето је посебно важно,
јер људи траже релаксацију и
одмор, а ми имамо једну од
најлепших речних плажа у
регион
 у. Нисмо нескромни и
заиста сматрам да је то тако.
Митровачка плажа има ком
плетн у
инфрас трукт ур у,
спортске терене, све садржа
је који одговарају потребама
свих генерација. И већина
спортских догађаја се одржа
ва тамо у летњем периоду.
Имамо и музичке фестивале
који овде доводе стотине уче
сника, који су такође неки
облик туриста. Такође, Спе
цијални резерват природе
Засавица недавно је добио
признање Савета Европе, и
само тамо годишње прође
око 40.000 туриста. Ускоро ће

се градити и бициклистичка
стаза до Засавице, као и сре
ђивање саобраћајне сигнали
зације и слично. Сеоски тури
зам нам је исто веома важан
и сваке године је у порасту.
Два туристичка домаћинства
су у процесу регистрације, а
до краја године се очекује да
ће их укупно са већ регистро
ваним бити око 15. Изузетно
су посећени, а имају најра
зличитије садржаје, од шета
лишта, избора, спортских и
дечијих терена – каже дирек
торица Сабо.
то се тиче Митровча
на, Туристичка орга
низација ради и на
њиховој едукацији, већ другу
годину за редом организујући
квиз под називом Сирмијум
царски град, за ученик е
четвртог разреда основне
школе. На овај начин, инфор
мације остају у свести учени
ка, они са тим сазнањем
расту и преносе га другима.
Према броју уплаћених
боравишних такси, у Срем
ској Митровици годишње
борави више десетина хиља
да туриста, с обзиром на то
да годишње буде пријављено
120 хиљада ноћења.
– Велики проблем је то што
у Сремској Митровици не
постоји хотел одговарајућих
капацитета. Да у Граду има

Ш

мо хотел сигурно бисмо има
ли утростручен број посета, а
имали бисмо и развијен кон
гресни туризам. Имали смо
до сада много упита да се код
нас одржавају међународни
конгреси, међутим, учесници
конгреса бораве у Београду и
Новом Саду, а овде дођу
само на излет. Туризам је
привредна грана, и развој
конгресног туризма био би
значајан и за привредни раст.
Град је учинио много тога да
створи добар амбијент за
категорисање хотела Сирми
јум, који је тренутно у стечају.
Пошто је хотел у приватном
власништву, Град не може
ништа више од тога да учини
– каже Светлана Сабо и
додаје да је још један велики
недостатак то што у Митрови
ци не постоји информативни
центар за туристе, који је за
наредни период предвиђен
планом детаљне регулације.
Упркос овим недостацима,
према њеним речима, људи
осете промене и види се да
туристи у Сремску Митрови
цу све више долазе.
– Осети се живот. Виде се
нова лица, која питају где је
царска палата, где може
добро да се поједе, а сви већ
знају и где је најбољи сладо
лед – закључује. 
Н. Милошевић
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КПЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Одржан Фестивал беседништва осуђених лица

Нека се чује и друга страна
У
хотелу Срем, у окви
ру
Казнено-поправ
ног завода у Сремској
Митровици, у петак, 6. јула,
одржан је четврти по реду
Фестивал беседништва осу
ђених лица под називом
Нека се чује и друга стра
на, у организацији Мини
старства правде, Управе
за извршење кривичних
санкција, КПЗ Сремска
Митровица, као и Установе
за неговање културе Срем.
Фестивал се, сада већ тра
диционално, одржава на
нивоу Републике Србије, а
овај пут на њему је учество
вало 30 учесника из више
установа у Србији.
– Категорије су већ тра
диционално Ауторска бесе
да и Интерпретација у којој
учесник говори беседу неког
другог аутора. Овај Фести
вал представља још један
вид ресоцијализације осу
ђених лица, чиме се баве
све наше установе у Репу
блици Србији. Поред тога,
бавимо се и другим програ
мима, попут ресоцијали
зације помоћу животиња.
Осуђена лица су препозна
ла да је овај Фестивал један
од начина да много лакше
прихвате живот када изађу
из наших установаи да се
укључе у нормалан живот –
каже Небојша Драгановић,
заменик управника КПЗ.
Фестивал је својом бесе
дом отворио прота Мило
рад Голијан, Митровчанима

Прота Голијан на отварању Фестивала

Небојша Драгановић

увелико познат по беседни
штву, а учеснике су, поред
њега, оцењивали и Зорица
Мишчевић,
председница
Одбора Фестивала бесед
ништва
Сирмијум,
све
тлост речи, Јасна Арба
нас, професорка реторике,
Јелена Вујић, реализаторка
третмана КПЗ у Сремској
Митровици, Бранислав Пав
ков, православни катихета,
као и књижевница Мирјана
Марковић.

П. Д., један од учесни
ка Фестивала, потврдио је
значај оваквих програма у
оквиру казнено-поправних
установа.
– Ово је прилика за нас
да демантујемо стигмати
зацију осуђених лица, која
углавном нису прихваћена
након изласка из установе.
Прилика за учешће и орга
низација оваквог фестива
ла показују да осуђеници
нису само извршиоци кри
вичних дела, већ да су и
људи који нешто знају. Знају
да пишу, да сликају,баве се
неким другим активности
ма, каже П. Д.
Јованка Милинов, осуђе
ница у КПЗ за жене у Пожа
ревцу, изјавила је да јој је
мотив за учешће на овом
Фестивалу била Војводина.

– Мој мотив је увек моја
Војводина. Моја равни
ца, њиве, жито, сунце над
Војводином. Ову беседу
сам написала и посвети
ла је мушкарцима у Заво
ду, митровачком, који су
првенствено
Војвођани.
Определила сам се за то
да поменем све наше оби
чаје, авлију, све оно што нас
чека када се вратимо и сву
ону тугу која нас је довела
ту где јесмо. Ово такмиче
ње ми значи много, значи
повратак у живот. Ово је
рађање мог новог живота
који ће, када изађем, бити
посвећен само писању –
каже Јованка, коју у родном
Перлезу чекају деца и унук,
који јој дају снагу да издржи
у одслужењу казне.
Н. Милошевић

ДОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Превенција
болести срца

У

просторијама Превен
тивног центра Дома
здравља у Сремској
Митровици, у понедељак, 2.
јула, одржана је промоција
HISPA програма. HISPA
представља удружење цен
тара за хипертензију, пре
венцију инфаркта и шлога, а
један такав центар налази
се и у Сремској Митровици.
Кроз интегрисан и коорди
нисан рад ових центара,
HISPA има за циљ да благо
времено и ефикасно иден

тифик ује, дијагностик ује,
лечи и дугорочно прати
болеснике са повишеним
кардиоваскуларним ризи
ком.
Овој промоцији присуство
вао је већи број митровач
ких лекара, као и других
припадника Дома здравља,
а предаваље присутнима
одржао је проф. др Небојша
Тасић. Према његовим
речима, превенција је, када
се ради о кардиоваскулар
ним обољењима, веома

Са промоције

значајна и представља
кључ за ефикасно лечење.
Митровачки лекари овом
приликом могли су да раз
мене искуства са др Таси
ћем, посаветују се, и дођу
до закључака о томе како

треба поступати уколико се
посумња да би пацијент
могао да болује од кардио
васкуларних обољења, као
и о томе како поступити
када до обољења заиста и
дође. 
Н. М.
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ЛАЋАРАК

Одржана четврта Фијакеријада

У

недељу, 8. јула, под
покров
 и т е љ с т в о м
Града Сремска Митро
вица, у Лаћарку је одржана,
сада већ четврта по реду,
Лаћарачка
фијакеријада.
Тачно у подне, запреге су од
Основне школе „Трива Вита
совић Лебарник“ кренуле у
дефиле ка крилу, а потом
назад до Лукоилове бен
зинске пумпе, а потом је на
школском игралишту орга
низована ревија са такми
чењима у двопрегу, четво
ропрегу, извођењу пастува
и другим дисциплинама
карактеристичним за овакве
манифестације.

Илија Недић

Организатори ове мани
фестације били су Месна
заједница Лаћарак, као и
Коњички клуб Стари фија

Лука Теодосић

кер из Лаћарка.
Фијакеријади
је прису
ствовао и начелник Градске
управе за образовање, кул

туру и спорт Илија Недић,
који је изјавио да је циљ
оваквих манифестација очу
вање традиције у селу. Пре
ма речима Луке Теодосића,
председника Коњичког клу
ба Стари фијакер, овај клуб
постоји већ пет година, а
оваквим манифестацијама
труди се да унапреди дру
штвени живот у Лаћарку.
Сви присутни могли су
да се провозају фијакером,
деца су могла да се друже
са понијима, а за култур
но-уметнички део програма
било је задужено више фол
клорних ансамбала.
Н. М.

КАЈАК

Европско сребро за Митровчане

У

понедељак, 9. јула, у Градској кући у Сремској
Митровици уприличен је пријем за кајакаше КК
Вал-а, који су се недавно вратили са Европског
првенства у Италији, где су показали изузетне успехе.
Од три медаље које је репрезентација Србије освојила
на овом првенству, две су стигле у Сремску Митровицу.
Бојан Зделар освојио је сребро у једноседу на 500
метара, док је Марија Достанић, такође, освојила сре
брну медаљу у трци на 500 метара, али у двоседу.
Начелник Градске управе за образовање, културу и
спорт Илија Недић и председник Спортског савеза Гра
да Немања Црнић дочекали су митровачке кајакаше и
честитали им на постигнутом успеху. 
Н. М.

Пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Помоћ општине
за поправку фасада

Рума: Улагање у фасаде

Н

а седници Општинског већа у
Руми, одржанoj 4. јула, највише
пажње је изазвала одлук а о
суфинансирању уређења фасада и
побољшања енергетске ефикасности
објек ата колективног становања у
Руми, а суштина те одлуке лежи у
намери локалне самоуправе да помог
не станарима и власницима станова у
овим зградама, да лакше обезбеде
средства за сређивање фасада по
принципу - на њихов динар Општина
улаже два. Овом одлуком се уређује
поступак и критеријуми доделе сред
става за ове намене.
Председник Слађан Манчић је под
сетио да је локална самоуп
 рава обећа
ла ову помоћ и сада долази до реали
зације тог обећања.
– Одлука се односи на све, али бих
волео да се прво среде фасаде у Глав
ној улици и око центра, будући да смо
кренули у велике радове на комплетној
реконструкцији дела Главне улице.
Свакако да ће због овог наш град леп
ше изгледати. Апелујем на све стамбе
не заједнице, могу и станари тамо где
их нема, ако су обезбедили своја сред
ства да искористе летње дане када се
фасаде и не раде, да средимо папиро
логију тако да са радовима на сређи
вању фасада могу кренути крајем авгу
ста. Ми имамо довољно средстава за
све који се јаве, тако им помажемо,

Слађан Манчић: Испунили обећање

али уједно чинимо да Рума има лепши
изглед – прокоментарисао је ову одлу
ку председник Манчић.
На овој седници је донета и одлука
да се новачно помогну она домаћин
ства у Краљевцима,која су претрпела
штете од поплавног таласа приликом
падавина у мају.
Начелник Општинске управе Душан
Љубишић каже да је комисија била на

терену, проценила штету и новачну
помоћ ће добити шест домаћинстава у
укупној вредности од 240.000 динара,
а у распону од 30.000 до 60.000 дина
ра.
Формиран је и мобилни тим за соци
јалну инклузију Рома, а задатак ће му
бити да спроводи све мере и активно
сти које су дефинисане Стратегијом за
унапређење живота Рома у Србији за
период од 2016. до 2025. године. У
румској општини Локални акцион
и
план за унапређење положаја Рома је
донет 2015. године на период до 2020.
године.
– Задатак чланова овог тима ће бити
да сугерише како локалној самоупра
ви, тако и владиним и невладиним
организацијама шта треба да чине кон
кретно на побољшању положаја Рома
– истакао је Љубишић.
Такође, на седници Општинског већа
је формиран и тим за израду плана
капиталних инвестиција општине
Рума, као и радна група за израду
поменутог плана.
Чланови Општинског већа су дали и
сагласност на одлуке надзорних одбо
ра о расподели добити у два јавна
предузећа, Водовод и Комуналац, чији
је оснивач румска општина, у односу
70 процената у општински буџет, док
30 процената остаје предузећу.

С. Џ.
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КЛЕНАК – РАДОВИ НА КАНАЛУ САВИЦА

Вредност радова десет
милиона динара

П

ре двадесетак дана
започели су радови на
проширењу и проду
бљивању канала Савица у
Кленку. О коликом захвату је
реч показује и податак да је
нова дубина канала негде и
седам метара, ширина 20, а
ово је први пут од како је
канал направљен, нешто
после Другог светског рата,
да се на њему интервенише
у овом обиму.
Радови би требало да се
окончају за око месец дана,
а како они напредују прове
равали су 3. јула в. д. дирек
торка Водопривредног пред
узећа „Галовица“ које изводи
ове радове, Милена Чанко
вић, Слађан Манчић, пред
седник Општине и Душан
Љубиш ић,
начелн ик
Општинске управе.
Канал је дугачак седам
километара, а радови се
изводе у дужини 3,5 киломе
тара.
– Ово је детаљно и гене
рално уређење канала, који
је веома значајан за ово под
ручје, јер се у њега гравита
ционо сливају све воде из
насеља и евакуиш
 у у Саву .
Он је и изграђен са намером
да враћа у корито реке Саве
свењ сувишне воде после
одбране од поплава, јер је
на овом делу све под водом,
када Сава има висок водо
стај. Зато ће сада канал и
имати ове габарите, да би
могао да прихвати сву суви
шну воде овог дела и да их
врати у Саву. Радови су заи
ста обимни а раде се уз
помоћ румске општине. Воде

Радови на каналу Савица

Слађан Манчић и Милена Чанковић

Војводине су инвеститор за
ове радове, а то је била ини
цијатива МЗ Кленак, локал
не самоуп
 раве и Шумског
газдинства Сремска Митро
вица. Годинама смо покуша
вали да их изведемо, али до
сада нисмо могли да нађемо
средства за те радове – изја
вила је в. д. директорк а
Милена Чанковић.
Слађан Манчић је истакао
да се приликом поплава из
2014. године тачно видело
где има проблема, а ови
радови показују и да репу
бличка и покрајинска влада
дугорочно размишља како
би предупредила такве ван

редне ситуац
 ије. Прави при
мер таквог размишљања је и
изградња насипа између
Хртковаца и Јарка, чиме је
обезбеђен онај део обале
где је било изливања воде.
– Ово је друга тачка где
смо имали већих проблема,
јер овај канал од када посто
ји, није овако квалитетно
очишћен, продубљен и про
ширен. То је добар посао
Галовице која је задужена за
одрж ав ањ е
канал а
и
одбрамбених насипа у овом
делу наше општине. Воде
Војводине финансирају ове
радове у вредности од 10
милиона динара, а жеља

нам је да што пре изнађемо
средства и урадимо и прео
стала 3,5 километра на исти
начин, јер овај канал, када
се воде излију у небрањени
део, враћа воду у корито
Саве да не крене ка селу.
Ми имамо 27 километара
уз савску обалу и уз овај
канал и насип код Хртковаца
покривене су најкритичније
тачке. Дакле, наша обала је
у принципу доста добро
обезбеђена. Код Кленк а
имамо близу три километра
одбрамбеног насипа који
брани насељено место, а
овај канал има другу улогу, а
то је да извлачи воду која се
разлије по небрањеном
делу. Недостаје нам још
један део, а то је од овог
места где се налазимо, па до
краја Мачванске улице. Ту је
најнижи део и ту нам још
треба насип. Овде је увек
прва тачка где се на реци
Сави прогласи одбрана од
поплава, како редовна тако
и ванредна, и на овој терито
рији је и ове године била
преко месец дана ванредна
одбрана од поплава – рекао
је први човек румске општи
не Слађан Манчић.
С. Џ.
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ И МЛАДИХ ИЗ БЕРЗЕНБРИКА

Засађен Парк пријатељства

Садња Парка пријатељства

Д

елегација немачког Берзенбри
ка, од новембра прошле године
града побратима Руме, борави
ла је у посети румској општини од 2.
до 7. јула. Поред градских функционе
ра, међу којима су били, овај пут уме
сто градоначелника др Хорста Бајера,
Андреас Гутлер , начелник за привре
ду, као и редован гост др Жељко Дра
гић , председник Удружења „Градимо
мостове“ било је и 26 младих људи
који су били смештени код својих дру
гара. По обичају, узвратна посета 36
младих Румљана Берзенбрику плани
рана је за половину августа.
За своје госте пријем у Градској
кући, уз размену поклона, приредио је
председник Слађан Манчић, а потом
је уприличена посета локацији на којој
се граде објекти у оквиру пројекта пре
кограничне сарадње ХОРИС. Ту су
гости из немачке обишли већ поодма
кле радове, али је то била и прилика
да се засаде саднице дрвећа за Парк
пријатељства које симболишу добру и
пријатељску сарадњу два града која
је започела 2015. године и резултира
ла братимљењем, али и много већим
амбицијама за озбиљнију сарадњу у
области привреде и учешћа у зајед
ничким пројектима.
Андреас Гутлер је истакао да ова
два града могу бити пример добре
сарадње и за остале општине. Посеб
но је подвукао управо значај упозна
вања и дружења младих, јер када они
одрасту на њима ће се градити даљи
пријатељски односи.

– Драго ми је што смо посадили и
ово дрвеће, кад следећи пут дођемо
надам се да ће ту бити једна лепа,
млада шума и да ће она расти као
и наше пријатељство – истакао је
Андреас Гутлер.
У оквиру посете 6. јула је одржана
и радионица на којој су учествовали
представници румских јавних преду
зећа и установа, школа и Општинске
управе, а на којој су презентована три
циља у оквиру Агенде 2030 УН која је
донета у циљу успостављања равно
мерног развоја планете, за које су се
Рума и Берзенбрик определили да
развијају сарадњу и заједничке пројек
те, од понуђених 17 у Агенди.
Таква радионица је одржана про
шле године и у Берзенбрику, приликом
претходне посете румске делегације.
Слађан Манчић је рекао да ова два
града имају заједнички пилот пројекат
у оквиру Агенде а то је инсталира
ње соларних панела у ОШ „Змај Јова
Јовановић“ - подручној школи у Малим
Радинцима, а Берзенбрик те панеле
поставља на једном спортском терену.
– Овај пројекат ћемо реализовати до
краја новембра и то је предуслов да
даље партнерски аплицирамо за неке
друге пројекте, већ крајем ове године,
али далеко веће вредности, негде око
50.000 евра по локалној самоуправи.
У почетку наше сарадње циљ је био
да нађемо партнерски град из најјаче
земље ЕУ , да би дошло и до разме
не младих, размене других искуста
ва, али временом и да аплицирамо за

већа средства за добробит оба града
– рекао је Слађан Манчић.
О циљевима за које су се опреде
лили Рума и Берзенбрик говорио је
Драган Косановић, шеф Одељења за
локални економски развој.
– Сама румска општина доста ради
у складу са циљевима ове Агенде –
то је дигитализација, партиципативно
буџетирање, учешће грађана у буџе
ту и припреми стратешких планова
капиталног улагања. Ми смо одабра
ли циљеве 7, 11 и 17. Циљ број седам
се тиче обновљивих извора енергије,
у оквиру овог је и пилот пројекат са
панелима, циљ број 11 дефинише рав
номернији развој локалних самоупра
ва будући да сада све више људи живи
у урбаним, а све мање у руралним сре
динама, што је лоше. На пример 2050.
године две трећине људи живеће у
граду, што ће погоршавати квалитет
њиховог живота. Последњи заједнички
циљ афирмише партнерство између
земаља, поготово развијенијих и мање
развијених, а у оквиру тог партнерства
је и сарадња наша два града – рекао је
Драган Косановић.
Како рекосмо, у немачкој делегацији
је било и 26 младих, а међу њима и
Џереми Борнхорст који је други пут у
посети Руми.
- Веома ми је интересантно овде,
прелепо ми је и супер је атмосфера.
Позивам младе Румљане да дођу код
нас, да наставимо дружење – рекао је
Џереми.
С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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ЖЕТВА У СРЕМУ

Лоша година за пшеницу

Честе кише смањиле квалитет зрна

Н

а сремским пољима, тренутно
је више од половине пшенице
пожњевено. У јуну је забележе
но чак 120 литара кише по квадрат
ном метру и то је оно што пољопри
вреднике највише забрињава. Према
речима пољопривредних стручњака
због честих киша, пшеница губи на
хектолитру, а пада јој и квалитет. С
друге стране, кише су добро дошле за
остале јаре културе кукуруз, сунцокрет,
соју и шећерну репу, којој кише пријају.
Јесенас је у шидској општини пшени
цом засејано 6.000 хектара. Приноси
се разликују од парцеле до парцеле,
а очекивања су да укупан принос буде
од 6,2 до 6,8 тона по хектару. Како
наводи Дејан Вученовић из Канцела
рије за пољопривреду Општине Шид,
до априла пшеница је добро изгледа
ла и обећавала добар род. Међутим
и април и мај су били сушни, праћени
високим температурама, па је пшени
ца претрпела стрес.
– Што се квалитета тиче, хектоли
тарска маса није задовољавајућа и

она се креће од 74 до 76, а на неким
парцелама она иде и испод 74. Свака
киша смањује и овако мали ниво хек
толитатске масе. Према прогнозама,
очекује се стабилизацији времена што
ће омогућити сушење усева и бржем
комбајнирању - каже Вученовић.
Ове године је у шидским атарима,
посејано више пшенице него што је
то раније, на шта је утицала прошла
сушна година:
– Знајући да пшеница доноси први
приход у пољопривреди, већи број
пољопривредника се ове године одлу
чио да засеје пшеницу, уљану репицу
и јечам, на својим парцелама. Али ове
године они су морали уложити више
труда и средстава, с обзиром да су
морали вршити по чак три третмана
прскања, а због суше дошло је и до
појаве штеточина, због чега се морало
додатно улагати и у њихово сузбијање,
наводи Вученовић.
Ситуација је слична и у другим
општинама у Срему.
– Генерално, ова година је била

Дејан Вученовић

добра за пшеницу. Већа количина
пшенице је посејана у оптималном
агротехничком року, што није био слу
чај ранијих година. Блага зима допри
нела је да пшеница брзо избокори, а
због високих температура у априлу и
мају, жетва је раније почела. Да није
било честих киша у фази жетве, могли
би рећи да је ово била идеална година
за производњу пшенице, каже Горан
Дробњак сарадник Пољопривредне
стручне службе у Руми.
Тренутно се прича о цени од 16 дина
ра по килограму, али она није крајња и
знаће се тек по завршетку жетве.

СУБНОР ШИД

Свечано обележен Дан борца

У

орган из ац ији
СУБ
НОР-а Шид, прошле
недеље 4. јула, свечано
је обележен Дан борца. Обе
лежавање овог значајног
историјског датума, започело
је свечаном седницом у сали
Скупштине Општине Шид, на
којој је након интонирања
химне, минутом ћутања ода
на почаст свим палим борци
ма. На седници су поред
предс тавн ик а
СУБН ОР-а,
присуствовали и представни
ци резервних војних стареши
на, представници Удружења
српско-руског пријатељства,
чланови Одреда извиђача
Лазар Бибић, као и представ
ници локалне самоуправе.
Након свечане седнице, поло

жени су венци палим борци
ма и жртвама фашистичког
терора на споменик обележје
код Петокраке на градском
гробљу и на спомен плочи
код Културно образовног цен
тра:
– Младим генерацијама
треба данас рећи истину. Ми
смо народ који не прихвата
фашизам и који се бори про
тив фашизма који се јавља у
свету. Одувек смо се борили
против сваког зла и наши
млади треба то да знају и да
извуку поуку из тога – истакао
је професор у пензији Душан
Лукић.
У организацији шидског
СУБНОР-а, свечано је обеле
жен и 7. јули Дан устанка.

14

ШИДСКА ТРИБИНА

M NOVINE

11. JUL 2018.

ШИД: СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Расподела државног земљишта
Г
лавна тачк а седнице
Општинског већа Општи
не Шид која је одржана у
понедељак 9. јула, била је
усвајање годишњег програма
заштите, уређења и коришће
ња земљишта у државној сво
јини на територији шидске
општине у 2018. години. Како
је након седнице на конфе
ренцији за новинаре истакао
заменик председника Општи
не Шид Зоран Семеновић,
ова општина је већ традицио
нално прва у Србији у којој је
прог рам
пољоп рив редн ог
земљишта усвојен. Земљи
ште укупне површине од
2.094 хектара, 50 ари и 42
метра квадратна, ће бити
подељено на 83 регистрована
сточара. Новина је да ће
3.912 хектара, 92 ара и 60
метара квадратних, бити
лицитирано на јавном надме
тању. Већ наредних дана оба
вештаваће се корисници
државног земљишта, односно
сточари, који на основу прече
куповине закупа, добијају
земљиште по приоритету.
– То ћемо урадити како
бисмо им омогућили да уђу у
посед тог земљишта већ у
току месеца и да благовреме
но организујемо јавно надме
тање за остатак државног
земљишта које ће пољопри
вреницима бити на распола
гању после расподеле држав
ног пољопривредног земљи
шта према приоритетима

Ђорђе Томић, Зоран Семеновић и Дејан Којић

закупа, везаног за право пре
чег закупа. Оно што јесте
важно то је да Министарство
пољопривреде заједно са
Републичк им
геод етс ким
заводом и са локалним само
управама, има обједињени
програм где путем електрон
ских комуник ација, сви ти
наведени субјекти имају увид
у све парцеле државног
пољопривредног земљишта,
како би се свака злоупотреба
свела на минимум. Ми ћемо
се потрудити да кроз овај про
грам створимо још више усло
ва да људима који се баве
вишегодишњим засадима у
шидској општини, одредимо
парцеле, урадимо декултива
цију, управо због подизања
квал итета
вишегод иш њих

засада – истако је Семено
вић.
Већи број тачака седнице
Општинског већа, односио се
на измену састава школских,
управних, надзорних одбора
и комисија, у којима су одре
ђени чланови замењени
новим.
– Дошло је до измена, не из
разлога што ти људи нису
добро радили свој посао, него
зато што им је истекао ман
дат, или из разлога што због
промене њихових позиција,
постоје сукоби интереса.
Општинско веће је Скупштини
општине дало предлог да се
уради један легалан и легити
ман управљачки систем како
у јавним предузећима и уста
новама, тако и у школама –

рекао је Семеновић.
Једна од тачак а дневног
реда односила се на усагла
шавање средстава за спорт.
Одређени спортски клубови
који су ушли у виши ранг,
добијају већи део финансиј
ских средстава, док други клу
бови који нису испунили оба
везе и који се налазе у нижем
рангу, добиће мањи износ
средстава или ће им се сред
ства одузети. Директор јавне
установе за спорт и рекреаци
ју Небојша Ковачевић поднео
је оставку на место директора
те спортске установе, па су
чланови Општинског већа
предл ожили за вршиоца
дужности те установе Николу
Тарајића на период до годину
дана.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ У ШИДУ

Санација спортске дворане

В

ладимир Батез, покра
јински секретар за спорт
и омладину посетио је 9.
јула општину Шид. Том прили
ком поред разговора са пред
ставницима локалне самоупра
ве и спортских клубова, обишао
је и неке спортске објекте у
граду. Према његовим речима,
шидска општина до сада није
учествовала на конкурсима за
спорт покрајинског секретари
јата у неком значајнијем обиму.
Током разговора договорена је
сарадња о будућем пројекту
који би требао да заживи ове
године. Посебан је акценат ста
вљен на санацију спортских
терена у Установи за физичку
културу и спортску рекреацију
Партизан. Према речима Вла

димира Батеза био је то кон
структиван састанак, а пошто
Шид до сада није учествовао на
конкурсима, имаће приоритет
на следећем. Ради се о конкур
су за санацију отвореног игра
лишта у Партизану и спортске
дворане. Обављени су састан
ци са представницима клубова
и договорен начин деловања у
наредном периоду. Као бивши
врхунски спортиста и репре
зентативац Владимир Батез је
одговорио на питање како гле
да на неуспех репрезентације у
Лиги нација, нагласивши да су
остале репрезентације тренут
но боље. Изражена је и нада да
ће се добром сарадњом доћи и
до бољих услова за спортске
активности.

Обилазак спортске дворане у Шиду

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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Бранко Ружић уручио признање Ђорђу Радиновићу

ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА

Шампиони локалног развоја

О

пштина Стара Пазова добила
је још једно признање, којим је
потврђен допринос и напредак,
који је остварила у области развоја
привреде у последњих пет година.
Председнику Општине Стара Пазова,
Ђорђу Радиновићу, на свечаној наци
оналној конференцији, одржаној у
Скупштини града Београда, потпред
седница и министарка у Влади Србије
Зорана Михајловић и министар држав
не управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић, уручили су признање
намењено за најбоље локалне самоу
праве Шампион
 и локалног развоја у
категорији Подршка привреди.
Ово признање додељује Национал
на алијанса за локални економски
развој (НАЛЕД) и Радио телевизија
Србије уз институцион
 ално покрови
тељство Министарства државне упра
ве и локалне самоуправе у партнер
ству са Развојном агенцијом Србије.
На овај начин, Општина Стара Пазова
је, још једном, од стране значајних
институција, препозната као пример
добре праксе и узор за друге локалне
самоуправе у Србији.
– Пре свега желим да захвалим на
признању које нам је додељено. Изу
зетна је част наћи се у друштву пред
ставника значајних државних институ
ција и локалних самоуправа, које сво
јим радом доприносе заједничком

циљу, а то је побољшање живота свих
грађана и бржи развој наше земље,
који подразумева рад и залагање за
побољшања у најразличитијим аспек
тима. Као представник локалне само
управе, која је за један од најважнијих
стратешких циљева зацртала управо
непрестану подршку развоју привре
де, обећавам да ћемо наставити бор
бу за повољно привредно окружење
како би у најскоријој будућности при
вукли још страних инвестиција, које
омогућавају бољу будућност за наше
грађане, али исто тако пронашли нај
боље начине како да помогнемо и
домаћим привредницима на дана
шњем суровом економском тржишту,
изјавио је поводом примања призна
ња Ђорђе Радиновић, председник
Општине.
Ове године на конкурсу је у конку
ренцији 33 општине и града, који су се
пријавили, одрабрано и награђено пет
шампиона и пет вицешампиона (међу
којима и Општина Стара Пазова), који
су видљивим реформама локалне
администрације и применом нових
модела и приступа у раду, значајно
унапредили квалитет живота грађана
у локалној зајеници и ниво услуга пре
ма грађанима, привукли нове инве
стиције, успоставили партнерски
однос и сарадњу са постојећом при
вредом, подстакли предузетништво и

развој локалне економије.
Конк урс
НАЛЕД-a
и
Радиотелевизијe Србије, уз покровитељство
Министарства државне управе и
локалне самоуп
 раве и у партнерству
са Развојном агенцијом Србије, за
избор најбољих пракси у раду градова
и општина и награду Шампиони локал
ног развоја 2018/19 отворен je био до
12. јуна. Oпштине и градови су могли
да се такмиче у пет категорија - при
влачење инвестиција, подршка при
вреди, сервис грађана, ефик асна
управа и промоција туризма и култу
ре. Достигнућа градова и општина
оцењена су у складу са пет критерију
ма, и то су применљивост решења,
односно могућност да буде пренето у
друге локалне самоуправе, мерљи
вост резултата и ефек ата, домет
решења (на колико грађана или при
вредних субјеката утиче предложено
решење и на који начин), однос тро
шкова и бенефита, као и иноватив
ност у осмишљавању решења. Шам
пиони првог конкурса из 2013. године
били су Беочин, Нови Сад, Ниш,
Вршац и Звездара, док су вицешампи
онска звања понели Смедерево, Кру
шевац, Стара Пазова, Оџаци и Кња
жевац. Општина Стара Пазова је
2013. године понела вицешампионску
награду у категорији Промоција инве
стиција.
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ма. За бројне успехе које су остварили
на такмичењима су вредно награђени на
свечаном пријему одличних ученик а.
Милица је награђена сатом и по њеној
жељи мобилним телефоном, док је Нико
ла добио сат и као прави спортиста пати
ке по његовом избору. Чак 12 ученика су
носиоци Вукове дипломе, а поред њих
сви одлични ученици су награђени
дипломама и наградама.
Ј. Д.

Позив послодавцима
Општина Стара Пазова у сарадњи са
Националном службом за запошљавање
расписала је Јавни позив послодавцима
за доделу субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним
местима у 2018. години. У категорију
теше запошљивих убрајају се млади до
30 година старости, старији од 50, Роми,
особе са инвалидитетом, радно способ
ни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослени и жртве породич
ног насиља. Висина субвенције износи
150 хиљада динара по лицу, односно 180
хиљада за особе са инвалидитетом, рад
но способне кориснике новчане социјал
не помоћи, младе до 30 година старости
који су имали или имају статус детета
без родитељског старања и жртве поро
дичног насиља. Јавни позив је отворен
од дана објављивања до утрошка распо
ложивих средстава, а најкасније до 30.
новембра 2018. године.
Ј. Д.

САОБРАЋАЈ

Нови кружни ток
За неколико дана почиње изградња
кружног тока на излазу из Старе Пазове
у смеру ка Инђији. Средства за ову инве
стицију, укупне вредности 40 милиона
динара, биће издвојена из општинског
буџета и Управе за капитална улагања
једнаким уделом. Поред припремљене
алтернативне саобраћајнице којом ће се
саобраћај несметано одвијати током
радова, у наредним данима се очекује и
постављање припремних радова и одго
варајуће саобраћајне сигнализације.
Пројектом изградње кружног тока који ће
трајати 45 радних дана решиће се про
блематична четворокрака кривина, теже
укључивање у саобраћај, али и непре
гледност из споредних улица, уз честе
саобраћајне несреће са смртним исхо
дом најчешће пешака и бициклиста на
овој локацији.
Љ. Ј.

Обнова
сигнализације
У општини Стара Пазова у току је
израда два пројекта који се тичу технич
ког регулисања саобраћаја на државним,
али и општинским путевима и уличној
мрежи у свим насељима за шта је из
општинског буџета издвојено више од
пет милиона динара са пдв-ом. Пројекти
поверени двема новосадским фирмама
подразумевају теренска истраживања у
циљу анализе постојећег стања на
државним путевима и раскрсницама уну
тар насеља, детаљну анализу снимље
ног стања, утврђивање недостатака и
предлог одговарајућих саобраћајно –
техничких мера, као и израду главног
пројекта саобраћајне сигнализације.
Пројектом су обухваћени државни путе
ви првог и другог реда који пролазе кроз
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СПС
четири насеља ове општине у дужини од
више од 17 километара за чије одржава
ње ће у будућности искључиво бити над
лежно ЈП Путеви Србије чиме ће општи
на годишње штедети и до пет милиона
динара. Израда пројекта ће омогућити
да ЈКП Чистоћа обнови и замени ком
плетну саобраћајну сигнализацију на
локалним путевима у 443 улице у 10
насеља који се простиру у дужини од
преко 271 километар.

Дан бораца

ОБРАЗОВАЊЕ

Уклоњена стара
школска зграда
Стара школска зграда која се налази у
строгом центру Нове Пазове угрожавала
је безбедност пролазника. Током проте
кле недеље изведени су радови на укла
њању овог објекта, а интересовање јав
ности односи се пре свега на питање
шта би могло да се гради у том простору.
Уклањање школске зграде старе више
од 100 година која се налазила у Њего
шевој улици на броју 5 у Новој Пазови, а
у којој су становали учитељи, улило је
наду суграђанима да ће на овом просто
ру бити изграђен административна згра
да будуће градске општине Нова Пазова.
Радови на уклањању овог објекта траја
ли су око десетак дана, а извело их је
старопазовачко ЈКП Чистоћа. Према
одлуци усвојеној 9. марта на седница СО
која се односила на измене и допуне
План детаљне регулације централних
блокова међу којима је био и овај обје
кат, јасно се дефинише шта на овом про
стору може да се гради.
С. С.

Ђаци генерације

Милица Панчић ђак генерације и Нико
ла Тиодоровић спортиста генерације су
најбољи међу 107 осмака који су завр
шили своје основношколско образовање
у ОШ „Никола Тесла“ у Новим Бановци

Општински одбор Социјалистичке пар
тије Стара Пазова, полагањем венаца на
споменику палим борцима и родољуба у
Другом светском рату споменику народ
ном јунаку Јанку Чмелику, обележио је 4.
јул – Дан бораца. Празник устанка наро
да Југославије, тачније прва седница
политбироа Централног комитета КПЈ
одржана је на 4. јула 1941. године. После
распада СФР Југославије, постао је
државни празник Савезне Републике
Југославије, али се касније обележавао
само у Србији. Укинут је 2001. године
одлуком Владе Србије. У делегацији
Општинског одбора СПС-а која је поло
жила венце, гост је био и Никола Никоди
јевић, председник Скупштине града Бео
града.

Љ. Ј.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

31 слободно место
У три средње школе у Старој Пазови
остало је 31 слободно место. Највише
слободних места, и то 22, је у Техничкој
школи, 6 слободних места остало је у Гим
назији, док ће свега три ученика имати
могућност да у другом кругу упишу Еко
номско – трговинску школу. У првом упи
сном кругу у поменутим школама уписан
је 431 ученик од укупно 462, колики је
капацитет. У Техничкој школи места су
попуњена на смеровима: машински техни
чар за компјутерско конструисање, техни
чар за комјутерско конструисање ЦНЦ
машина и техничар друмског саобраћаја у
четврогодишњем трајању, док је слобод
них места на смеровима техничар за гра
фичку припрему у четворогодишњем, као
и аутомеханичар и механичар грејне и
расхладне технике у трогодишњем траја
њу. Ученике који су остали нераспоређени
чека други уписни круг који је заказан за
12. јул.
С. С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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МАРКО ВОЈНОВИЋ, МЛАДИ ПОВРТАР ИЗ БУЂАНОВАЦА

Спас ми је сигуран откуп

Породица Војновић

З

а пољопривреднике је једино
зими затишје у пољопривредним
радовима на отвореном, али за
оне који се баве пластеничком произ
водњом посла и те како има, јер се
производња одређене културе може
обављати без обзира на временске
прилике. Породица Војновић из Буђа
новаца бави се пластеничком произ
водњом поврћа и посла имају током
целе године. Наш саговорник, дваде
сетосмогодишњи Марк о Војновић,
одлучио је да се након завршеног
факултета врати у родне Буђановце и
настави породичну традицију - пољо
привредну производњу. Како каже, тај
на успеха се крије у подршци и слози
породице која све ради заједно.
– Бавимо се пластеничком произ
водњом краставаца, паприке и зелене
салате. Ово поврће узгајамо на повр
шини од 44 ара, на којој је смештено
осам пластеника. Четири пластеника
су по шест ари и пет по четири ара.
Пошто је зелена салата актуелна од
новембра до марта, њу посејемо у
свих осам пластеника. Кад исечемо
салату, спремамо расаду краставаца и
паприке. Салата у почетку производ
ње захтева доста неге и пажње, а про
изведемо до 100.000 главица у току
сезоне. Први послови крећу већ 1.

јануара када вршимо сетву паприке и
пуштамо грејање у пластенике. Након
тога следи пикирање паприке у веће
контејнере и расађујемо у марту. Бер
ба креће крајем маја и траје све до
појаве првих мразева, а произведемо
негде око 40 тона паприка бабура.
Оријентисали смо се највише на њу,
јер сматрамо да је најрентабилнија, а
имамо и сигурну продају – каже пољо
привредник Марко Војновић.
Што се тиче саме пластеничке про
изводње, она осигурава ранију бербу,
али захтева додатне трошкове за
загревање.
– Грејање за сада имамо само у
расаднику, у пластеницима где се
одвија производња немамо грејање,
али имамо системе за заливање, јер је
немогуће радити без система кап по
кап који је један од услова за пласте
ничку производњу. Што се тиче краста
ваца, сезона почиње половином
фебруара, а око 15. марта га расађује
мо у пластеник и ту настављамо даљу
негу и заштиту. Берба траје до јула
месеца, а набере се око 60 тона. Све
што моја породица произведе пласира
се у супермаркет са којим сарађујем,
тако да имамо сигуран откуп који мно
го значи. Оно, на чега не можемо ути
цати је цена - каква је у целој Србији,

таква је и код мене – додаје овај пољо
привредни произвођач. Он истиче да
су третирање хемијским средствима
свели на минимум из разлога што
жели да поврће које произведе буде
квалитетно, нарочито што те произво
де једу и његови укућани.
На крају, Марко има савет за све
младе који су решили да се баве
пољоп рив редн ом
прои зв одњ ом.
Открио нам је шта је најважније у овом
послу:
– Као и за сваки посао, најбитнија је
воља - воља за напретком и усаврша
вањем производње. Као и сваки почет
ник, и ја сам правио грешке. Ово је
посао који захтева стално усавршава
ње и где никада не можеш знати све,
него само да новим сазнањима олак
шаваш себи производњу. Поред тога,
важан је и избор хибрида. Оно што не
бих препоручио је да се целокупна
производња одвија без надлежности
заштитара, јер ми нисмо довољно
стручни за те ствари. Можемо да пра
тимо и видимо када се појави нека
болест или инсекти и позовемо зашти
тара, који ће да каже како то да лечи
мо и залечимо – поручује Војновић и
додаје да са вољом за напретком,
долази знање и искуство и да на крају
не изостају резултати.
С. С.
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ЗАВРШЕН 19. СЦЕНА ФЕСТ У ИНЂИЈИ

Никад богатији музички програм

Наступ Неверних беба на Сцена фест-у

З

вуци доброг поп и рок
звука одјекивали су
Инђијом у претходних
девет дана захваљујући
никад богатијем програму
19. Сцена фест-а. Органи
затор културне манифеста
ције која има традицију дугу
скоро две деценије је Кул
турни центар Инђија, уз
покровитељство Општине
Инђија.
На сам дан отварања,
2.јула, на теренима код КЦ-а
одржана су чак два концер
та, Иване Јордан и групе
Галија. Ивана Јордан отпе

вала је неке старе песме
али инђијској публици пред
ставила и две нове.
– Мислим да је ово одлич
на прилика да промовишем
две нове нумере, а за једну
од њих ћемо ускоро снимити
спот. Веома сам срећна што
наступам на музичкој мани
фестацији која има дугу тра
дицију – рекла је Јордан на
отварању Сцена фест-а.
Ненад
Милосављевић,
фронтмен
групе
Гали
ја истакао је да је тај бенд
направио малу ретроспекти
ву највећих хитова на ового

дишњем Сцена фест-у.
– Група Галија постоји 42
године и желели смо инђиј
ску публику да подсетимо
на неке од наших највећих
хитова, по којима је група
позната и карактеристична
– истакао је Милосављевић.
Друге вечери фестивала
Инђијом су одјекивали зву
ци добре тамбурашке музи
ке у извођењу Тамбурашког
оркестра мр Љубинка Лази
ћа, затим су наступили Ђура
и морнари, а на крају вечери
на сцену су изашли члано
ви Гаравог сокака. До краја

Рибља чорба најбоља

Снежана Блечић, Маја Суботић, Марина Бошњаковић и Стеван Кесић

Снежана Блечић – Про
грам на овогодишњем Сце
на фест-у био је веома
богат и занимљив. Ја сам
била на два, три концерта
али најупечатљивији и, по
мени, најбољи, био је кон
церт групе Рибља чорба.
Маја Суботић – Била
сам на концерту Гаравог

сокака и одлично сам се
провела. Све похвале
организаторима на ового
дишњем програму!
Марина Бошњаковић –
Издвојила бих концерте
Гаравог сокака и Рибље
чорбе. Сцена фест посећу
јем редовно сваке године,
али ове, поменута два кон

церта била су по мом уку
су.
Стеван Кесић – Био сам
на свим концертима и могу
рећи да су сви били изузет
но посећени и квалитетни.
Све похвале за организа
торе јер су успели да окупе
много легенди наше рок
сцене.

19. Сцена фест-а, инђијској
публици представили су се
и локални бенд Старе куке,
рок легенде Рибља чорба и
YU група, Ван Гог и Невер
не бебе. Локална самоупра
ва ове године, за сам крај
фестивала, инђијској публи
ци поклонила је концерт
Амадеус бенда, који је одр
жан у недељу, 8. јула. Поред
великог броја концерата,
као пратећи програм, оди
гране су и две позоришне
представе. Једна за нај
млађе, Чаробни колач, и за
оне нешто старије, Лото и
О глуматању, Београдског
драмског позоришта.
Представници Културног
центра задовољни су орга
низацијом и одзивом публи
ке на овогодишњем Сцена
фест-у.
– Ново руководство Кул
турног центра, под покрови
тељством Општине Инђија,
прошле године по први пут
је организовало Сцена фест
где смо забележили изузет
ну посећеност. Ове године
смо одлучили, с обзиром на
то да је ова манифестација
бренд Инђије, да програм
конципирамо и организујемо
тако да надмаши све прет
ходне фестивале, у чему
смо и успели. Намера нам је
била да превазиђемо локал
ни карактер и да се за наш
фестивал чује захваљујући
богатом музичко-сценском
програму – истакла је Ружи
ца Јовановић, директорица
Културног центра у Инђији.
М. Ђ.
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Владимир Гак

11. МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА У КРЧЕДИНУ

Уметници из свих делова света
11. Међународна уметничка колони
ја свечано је отворена у четвртак, 5.
јула, и трајала је до недеље, 8. јула, у
Дому породице Јакшић у Крчедину.
Традиционалну манифестацију која
окупља уметнике из целог света,
отвориo је познати српски рокер Бора
Ђорђевић, фронтмен групе Рибља
Чорба. У свечаном отварању учество
вао је и председник општине Инђија
Владимир Гак, представници Секрета
ријата за културу и информисање АП
Војводине и представници Министар
ства спољних послова Републике
Србије, те представници дипломат
ског кора у Србији.
– Општина Инђија већ традицио
нално подржава све оно што је добро,
нарочито манифестације које су
постале бренд нашег града. Имамо
неколико манифестација које се одр
жавају годинама уназад и Међународ
на уметничка колонија у Крчедину је
једна од њих. Могу је слободно свр
стати међу наша три највећа бренда
– истакао је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија на отварању 11.
Међународне уметничке колоније у
Крчедину и додао:
– Поред привреде ми доказујемо да
су нам подједнако битни образовање,
спорт и култура. Стварно нам је задо
вољство због тога и мислим да смо
већ сада препознатљиви као једна од
најбољих општина у Србији.
Етно интерпретаторки Биљи Крстић,
сликарки из Рима Ани Капор, глумици
Весни Станковић, композитору Саши
Милошевићу Марету, уметнику на кла
сичној гитари Урошу Дојчиновићу и
словеначком писцу и новинару Бојану
Томажичу додељене су традиционал
не титуле Ја, Крчединац! које су до
сада, међу осталима, добили Раша
Попов, Брана Црнчевић, Бора Ђорђе

вић, Перо Зубац, Иван Бекјарев, Сло
бодан Ракитић, Маја Волк, Бане
Крстић, Миња Субота, Марко Нико
лић, Милован Витезовић, Милутин
Дедић, Јанош Месарош, Драган Стој
ков, Рада Ђуричин, Миленко Павлов и
други.
– Ја сам одрасла у многочланој
породици и веома сам срећна што
сам постала део ове велике уметнич
ке породице у Крчедину. Дивно је бити
у тако лепом друштву и веома сам
поносна и захвална породици Јакшић.
Надам се да ћу доћи и следеће године
и да ћемо се опет овако лепо дружити
– истакла је Биља Крстић, добитница
награде Ја, Крчединац!.
У богатом програму Колоније, поред
Боре Ђорђевића, Биље Крстић и Уро
ша Дојчиновића, учествовали су и
популарни глумац Димирије Бањац

Бора Ђоревић

(популарни Ђорђе Чварк ов из серије
Државни посао), глумци Фуад Табучић
и Марко Аџић, кантаут ор из Словеније
Џери Мажгон, атрактивна група Шта
би било, кад би било стендапера Гора
на Петрашина и Војислава Механџи
ћа, те специјални гости колоније рок
група Onslоw из Словеније.
Наступио је и велики број књижев
ника међу којима су Радомир Андрић,
Витомир Теофиловић, Адам Пуслојић,
Небојш а Лапч ев ић, Алекс анд ар
Чотрић, Јелена Ћирић, Гордана Пеша
ковић, Јелена Бачић Алимпић, Јере
мија Лазаревић, Миодраг Јакшић,
Борисав Косановић, Света Маџаре
вић, Гордана Влајић, Предраг Јакшић,
Владимир Драмићанин и многи други.
На Колонији је представљен и рад
румунско-српског друштва Ризница и
књижевног салона Поезија Стенка. У
оквиру програма изведене су и позо
ришне представе Погледај ме и Збо
гом памети.
Током пет дана на обронцима Фру
шке горе сликало и вајало је 60 слика
ра, предвођени гостима из Монголије,
Пољске, Бугарске, Албаније, Швед
ске, Аустрије, Словеније, Италије,
Хрватске, Мађарске, Румуније, Босне
и Херцеговине, Србије. Како истичу
организатори, посебан акценат ове
године дат је на учешћу младих ака
демских сликара који тек почињу да
граде своју уметничку каријеру.
Колонију су и ове године подржали
Општина Инђија, Покрајински секре
таријат за културу и информисање,
представништво Републике Српске у
Србији и Министарство спољних
послова Србије, док су у организацији
учествовали Удружење Мој Срем из
Крчедина и Уметничка група Арте из
Београда.
М.Ђ.
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Летњи програм

Основци из Инђије и овај
летњи распуст, моћи ће да
искористе квалитетно уколико
се укључе у летње радионице
које организује Народна библи
отека „Др Ђорђе Натошевић“.
Парк испред ове установе,
поново ће бити место окупља
ња на којем ће осму годину
заредом бити реализован Лет
њи програм читања. Креатив
не радионице почињу 12. јула и
одржаваће се сваког четвртка,
са почетком у 18 часова, све до
23. августа.
Како су истакли представни
ци инђијске Библиотеке, ового
дишњи слоган је Урони у књигу
и оплови свет. Први дан ради
онице резервисан је за тему
Урони у књигу-испловаљавање
и почетак путовања (упозна
вање, разговор о омиљеним
књигама и јунацима).
– 19. јула причаћемо на тему
Драгуљи Азије, а затим ћемо
отићи и до Африке, 26. јула. За
август смо предвидели још
четири креативне радионице,
чије ће теме бити: Земља Або
риџина, Две Америке, Европ
ско наслеђе и за сам крај лет
њег дружења, упловљавамо у
луку и завршавамо путовања–
истакла је Бранислава Тана
сић, директорица Библиотеке у
Инђији и додала:
– Идеја ових радионица јесте
популаризација читања међу
децом и младима, а сваке годи
не све је веће интересовање
школараца.
М.Ђ.
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ФЕСТИВАЛСКИ ДАНИ У ЧОРТАНОВЦИМА

Нови тврђава театар

Представа „Шупљи камен“

Н

акон „Шекспир фести
вала“ у периоду од 3.
до 8. јула у „Вили
Станковић“ у Чортановци
ма одржан је 5. Нови твр
ђава театар под слоганом
„Пре но што роботи преу
зму свет“. Фестивал је
отворио Југослав Крајнов
говор ом из предс таве
Путујућ е
позор иш те
Шопаловић. Пре отварања,
публика је у име добродо
шлице већ традиционално
дочек ана са погачом и
сољу. Прво вече фестива

ла настављено је извође
њем представе Баруфе у
режији Вита Таруфеа.
Баруфе је представа рађе
на у копродукцији три држа
ве и четири позоришта и
представља комплексно и
турбул ентн о оствар ењ е
које се изводи на барем пет
језика, са 15 узбудљивих,
духовитих и надасве тален
тованих уметника.
Другог дана фестивала
публика је могла да одгле
да
предс таву
Шупљи
камен, Установе културе

„Вук Стефановић Караџић“
из Београда. Поред поме
нутих представа, до краја
5. Нови тврђава театар
фестивала публика је виде
ла још четири представе и
то: Простор за револуцију
Битеф dance company из
Београда, Евгеније Оње
гин у извођењу глумаца
новос адс ког Позор иш та
младих, Парада румунског
позоришта „Тудор Виану“ и
Краља Лира сарајевског
Народног позоришта.
М. Ђ.

РАДОВИ У ПУ „БОШКО БУХА“

Реновирана централна кухиња
Д
о средине следећег месеца биће
у потпуности завршени радови
на реконструкцији централне
кухињ е
Предш колс ке
устан ове
„Бошко Буха“ у Инђији. То је потврди
ла директорица Јелена Кресоја која је
објаснила да се радови изводе како
би могао да се примени такозвани
HACCP систем. Она истиче да ће на
тај начин бити обезбеђени још бољи
услови за припрему оброка за најмла
ђе.
– Реч је о систему који омогућава
још већу безбедност хране, с обзиром
на то да припремамо и дистрибуира
мо оброке за наше најмлађе суграђа
не. У току су радови на унутрашњем
блоку кухиње, а они подразумевају
уклањање постојећих зидова и про
ширење самог објекта кухиње – иста
кла је Кресоја и додала:
– Уводимо нове водоводне, електро
и гасне инсталације, а када сви радо
ви буду завршени поставићемо потпу

ПУ „Бошко Буха“

но нове кухињске елементе. Такође,
још један од разлога због чега смо
приступили овим радовима јесте да
бисмо повећали капацитет испоруке
хране и обезбедили још 100 нових
оброка за децу. Ти оброци ће се
дистрибуирати објекту Невен када
буде дограђен нови део овог вртића.

Кресоја је подсетила да се у цен
тралној кухињи, која је смештена у
објекту Сунце, до сада припремало
3.600 оброка за децу, а након завр
шетк а радова капацитет ће бити
повећан и моћи ће да се припрема
око 4.000 оброка за сву децу која
похађају све објекте ПУ „Бошко Буха“.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија

ДРУШТВО

11. JUL 2018.
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ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Завршен упис малишана у вртић

К

онкурс за упис деце у
полудневни и целоднев
ни боравак иришке ДУ
„Дечија радост“ је завршен, а
родитељи су испоштовали
уписни рок.
– Можемо да се похвали
мо чињеницом да ћемо у
наредној години проширити
капацитете, односно, отво
рићемо још две васпитно образовне групе у објекту
„Вила“ у Врднику. Број деце
који нас очекује у радној
2018/19 години је око 350, а
она ће бити распоређена у
17 васпитно -образовних гру
па, дакле за две групе више
него у протек лој години.
Објекат „Чаролија“ са шест
васпитно-образовних група,
објекат „Вила“ са исто толи
ко, као и пет подручних оде
љења у свим насељеним
местима на територији ири
шке општине – каже за наше
новине Јелена Видановић,
директорка „Дечије радости“.
Локалн а
самоу п рав а
финансира боравак у вртићу
у висини од 80 одсто од еко
номске цене по детету, а
родитељи или старатељи
детета, учествују са преоста

Реновирани вртић у Врднику

Директорка
Јелана Видановић

лих 20 одсто од економске
цене коју одређује оснивач .
Такође, локална самоупра

ва финансира у пуном износу
боравак трећег и четвртог
детета , као и боравак деце
из социјално угрожених поро
дица.
– Наставићемо са реализа
цијом програма ван времена
предвиђеног за васпитно образовни рад са децом. Ту
мислим на
креативне и
спортске радион
 ице и играо

нице у циљу даљег прошири
вања капацитета. Планира
мо да аплицирамо за уређе
ње таванских простора за
објекте „Чаролија“ и „Вила“, а
све у циљу проширивања
капацитета и побољшања
услова за рад и боравак деце
– рекла је директорка Вида
новић.

С. Џ.

РУМА: ДАН БОРЦА

Морамо се сећати
свих погинулих за слободу
Д

ан борца, 4. јули обележен је у
Руми, прво скупом у Градској
кући, где је председник ОО СУБ
НОР -а Томислав Милић уручио пове
ље, свим живим борцима из Другог
светског рата у румској општини, јед
ном постхумно, као и повељу румској
општини.
Повеље су добили Раде Бјекић,
Обрен Јањић, Србин Јекић и Милета
Добросављевић, док је постхумна
додељена Момиру Милошевићу, дуго
годишњем председнику ове организа
ције.
– Ово је јубиларна, седма деценија
од оснивања СУБНОР-а, па ми доде
љујемо ове повеље, а одлуку о томе
донело је наше Председништво и
Одбор – рекао је Предраг Вукмирић,
секретар.
Он је подсетио да је поводом јубиле
ја, СУБНОР Србије, који има 135.000
чланова, добио од председника Србије
и Сретењски орден трећег степена.
Поред појединаца, локална самоу
права је добила повељу за дугогоди
шњу подршку, посебно финансијску,

коју пружа раду СУБНОР-а, а коју је
примио Стеван Ковачевић, председник
СО Рума.
Томислав Милић је захвалио борци
ма који су добили признања за све што
су урадили, за борбу за слободу где
нису жалили своје животе, потом и
доприносу који су дали раду своје
борачке организације, уз жељу да их
здравље још дуго служи.
Стеван Ковачевић је указао да је
допринос бораца антифашиста са
ових простора коначној победи над
највећим злом које се надвило над
човечанством у 20. веку, био немер
љив и не може га нико избрисати.
– Нажалост, сведоци смо да победа
коју су извојевали борци народноос
 ло
бодилачког рата у директном војном
обрачуну са фашистима није коначна и
да данас постоје веома чести примери
оживљавања нацизма и фашизма.
Наша је обавеза да се том злу супрот
ставимо и не дозволимо да се повам
пири. Између осталог, допринос борби
против оваквог зла је и неговање успо
мена на све оне борце који су страда

ли током антифашистичк е борбе.
Наше Удружење заслужује све похва
ле, а ми се као локална самоуправа,
трудимо да им у томе помогнемо, коли
ко је у нашој могућности. Мислим да су
времена и назнаке које су пред нама
такве, да сам сасвим сигуран да ће у
наредном периоду те могућности бити
много веће – рекао је борцима и функ
цион
 ерима румског СУБНОР- а Стеван
Ковачевић.
По традицији, после овог свечаног
дела, на спомен обележја погинулим
борцима, али и жртвама фашистичког
терора, на Градском гробљу су поло
жени венци.
Томислав Милић је истакао да је
српски народ први у поробљеној Евро
пи организовао оружану борбу против
фашизма, који је претио да пороби цео
свет. Он је поручио да смо ми данас,
као потомци тих наших славних преда
ка, дужни да се сетимо њихове борбе
против фашизма, али и свих страда
лих у свим ослободилачким ратовима
нашег народа.

С. Џ.
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СПОРТСКИ САВЕЗ „РАЗВОЈ СПОРТОВА“

Вредан рад се исплати

Т

оком
преподнева
пећиначки основци и
средњошколци,
њих
55, који су у претходних
десет дана били на наград
ном летовању у организаци
ји Спортског савеза „Развој
спортова“, које је финан
сирала пећиначка локал
на самоуправа, вратили
су се кући, а у Пећинцима
их је дочекао председник
пећиначке општине Жељко
Трбовић, који је том прили
ком изјавио да му је пре све
га драго да су деца безбед
но стигла и да су се добро
провела.
– Бесплатним летовањем,
награђивањем ученика гене
рације и носилаца Вуко
ве дипломе, као и ученика
који су остварили запажене
резултате на такмичењи
ма, настојимо да децу сти
мулишемо да уче и да се
баве спортом, као и да им
покажемо да се вредан рад
исплати – изјавио је први
човек пећиначке општине.
Ученици су се вратили
пуни позитивних утисака и
иако временски услови нису
били идеални, како су нам
рекли, ипак су се одлично
провели.
Лука Чубрило из Попина
ца ове године је завршио
осми разред као ђак генера
ције у основној школи „Сло
бодан Бајић Паја“ Пећинци.

Ученици се вратили са наградног летовања

– Лепо смо се провели
и много ми је значила ова
награда. Иако учим због
себе могућност награде на
крају године ме је додатно
мотивисала – каже Лука.
И Мина Шарчевић из Купи
нова је ове године завршила
осми разред као вуковац и
један од најбољих ученика
основне школе „Душан Вука
совић Диоген“ из Купинова.
– Ова награда ми је огро
ман стимуланс за учење, јер
ми је пружила прилику да
бесплатно летујем заједно
са вршњацима са којима се
и иначе дружим. Иако време

није било идеално одлично
смо се провели и вратили
се са лепим успоменама –
рекла нам је Мина.
Ученици
су
наградно
летовање освојили по два
критеријума – резултати
ма постигнутим у учењу и
резултатима постигнутим у
школском спорту. Синиша
Ђокић, председник Спорт
ског савеза „Развој спорто
ва“ који је био организатор
наградног путовања, рекао
нам је да је пре свега задо
вољан што је летовање про
текло без проблема, што
деца нису имала здравстве

На одмор преко Црвеног крста

Д

ва ученика из општине Пећинци отпуто
вала су на бесплатан одмор у организа
цији Црвеног крста Војводине, који је и
ове године обезбедио средства од Секрета
ријата за здравство, социјалну политику и
демографију за програм одмора и опоравака
деце из социјално угрожених породица.
Ученике су на одмор испратиле начелница
Одељења за друштвене делатности Општин
ске управе Општине Пећинци Снежана Гагић
и секретар пећиначког Црвеног крста Гордана
Коњевић, која нам је том приликом рекла да
ће ученици боравити у одмаралишту Црвеног
крста на Вршачком брегу од 2. до 6. јула.
– Општина Пећинци је обезбедила превоз
деце до одмаралишта и њихов повратак, док
је смештај, исхрану, едукативне и забавне
активности обезбеђује Црвени крст Војводи
не. Ученицима је током одмора обезбеђена и
здравствена заштита, а васпитачи и волонте
ри Црвеног крста задужени су за програмске
активности Летње школе Црвеног крста –
каже Коњевић.

них проблема и што су се
безбедно вратила кући.
– Пету годину заредом, уз
финансијску подршку локал
не самоуправе у Пећинци
ма, водимо најуспешније
ученике из све три основне
и из средње техничке школе
на бесплатно летовање, са
циљем да их подстакнемо
да се окрену учењу и спор
ту. Ова мера даје видљиве
резултате. Ученици се све
више окрећу спорту, а труде
се да и учењу постигну што
боље резултате, јер знају да
их очекује лепа награда –
изјавио је Ђокић.
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Бесплатни прегледи
за грађане и током лета

О

д априла прошле године пећи
начки Дом здравља, у сарадњи
са Центром за социјални рад и
Општином Пећинци, реализује проје
кат бесплатних прегледа за грађане
пећиначке општине. Прегледи се врше
у просторијама Удружења пензион
 е
ра у Пећинцима, сваког првог и трећег
понедељка у месецу, од 9.00 до 11.00
часова, а како нам је рекла струковна
медицинска сестра Цвјета Николић,
прегледи подразумевају контролу крв
ног притиска и нивоа шећера у крви,
као и медицинске савете грађанима и
упућивање на додатне контроле у Дом
здравља уколико се укаже потреба.
– Иако је пројекат завршен 2. априла
ове године, због великог интересова
ња пацијената Дом здравља Пећинци
је, као носилац пројекта, одлучио да
настави са прегледима, а подржали
су нас и Центар за социјални рад и
пећиначка локална самоуправа који су
имали слуха за потребе грађана. На

Нови број
телефона
Дом здравља Др Драган Фундук
Пећинци уводи нови број телефонске
централе од 9. јула ове године. Од
тог датума досадашњи број неће
бити у функцији, а пацијенти ће моћи
да контактирају пећиначки Дом здра
вља путем нове централе на број
022/215-22-55.
Хитну службу пацијенти ће као и до
сада моћи да контактирају путем
броја 194, али и преко новог броја
телефонске централе.

Прегледи у пећиначком Дому здравља

бесплатни преглед могу да дођу сви
грађани општине Пећинци, без обзира
на то да ли имају здравствену књижи
цу и какво им је здравствено стање.
Поред прегледа, ми и поразговарамо
са пацијентима, чујемо које проблеме
имају, помогнемо им уколико посто
је неке медицинске дилеме, дамо им
корисне савете и на тај начин мотиви
шемо становништво да више брине о
свом здрављу – рекла нам је Цвјета
Николић.
Иако на бесплатне прегледе долазе
грађани свих узраста, ипак су најчешћи
пацијенти пензионери који, како нам је
рекла једна од њих, Ержика Кајтази из
Пећинаца, овде поред прегледа доби
јају и прилику за дружење.
– Ово је јако корисно. Овде на пре

глед не чекамо дуго, особље Дома
здравља је јако љубазно и даје нам
корисне савете, а ако мало и сачека
мо, дружимо се међусобно па нам није
досадно – каже Ержика.
Смиља Крстић, домаћица из Пећи
наца, има здравствену књижицу али,
каже, ипак на преглед радије долази у
Удружење пензион
 ера.
– Овако је много лакше и лепше. Не
морам да чекам на ред, а Цвјета је
одлична. Чим дођемо она нас одмах
прегледа и посаветује. Имам могућ
ност да одем у Дом здравља, али овде
радије проверавам здравље – рекла
нам је Смиља.
Због великог интересовања грађана
бесплатни прегледи ће бити наставље
ни без паузе и током летњег периода.

ДОБРА ПРИЛИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ

Студијско путовање у Хрватску

Г

рупа васпитача из Предшкол
ске установе „Влада Обрадовић
Камени“ Пећинци била је, од 27.
до 30. јуна, у студијској посети колега
ма из Предшколске установе „Влади
мир Назор“ у месту Кастав у Хрватској,
где су им хрватске колеге кроз рад у
групама представиле своје програме
и пројекте, што је по речима помоћ
нице директора пећиначке предшкол
ске установе Светлане Поповић, била
добра прилика за размену искустава и
отварање нових путева сарадње.
– Морам да нагласим да су нас коле

ге из предшколске установе „Владимир
Назор“, као и градоначелник Кастава
лично, изузетно срдачно дочекали и
пружили нам прилику да се упознамо са
њиховом методологијом рада. Била је
ово добра прилика за наше васпитаче
да кроз дружење и размену искустава
начине још један корак у свом професи
оналном развоју. Поред тога, сматрам
да смо овом посетом отворили нове
путеве за будућу сарадњу – рекла је по
повратку Светлана Поповић.
Ово је иначе била узвратна посета,
јер су хрватске колеге биле у посети

пећиначкој предшколској установи сре
дином маја ове године, када су обишли
Школицу живота у Доњем Товарнику, а
ова сарадња ће бити настављена и у
будућности јер, како нам је рекла Све
тлана Поповић, очекује се да васпитачи
из Кастава током јесени поново посете
Пећинце.
Трошкове пута финансирала је пећи
начка локална самоуправа, док су
домаћини обезбедили смештај за наше
васпитаче, као и донацију у играчкама
и потрошном материјалу за Школицу
живота у Доњем Товарнику.
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Село из ког млади не одлазе

П

латичево, село у рум
ској општини једно
је од ретких где je у
последњих неколико годи
на актуелан тренд купова
ња некретнина. Ово је село
одакле млади не одлазе,
а где је незапосленост јед
нака нули. Свему наведе
ном допринело је отварање
фабрика и погона у овом
селу, а поред разноврсне
привреде становништво се
у великој мери бави и пољо
привредом, па су широм
Србије познати по произ
водњи бостана, паприке и
купуса.
– До 1963. године били
смо општина, уследиле су
деценије пропадања, али
сама позиција села је била
таква да смо имали многе
повољне околности да се
развијемо у просперитетну
средину у којој ће се не само
остајати већ и долазити.
Прво нам је дошла слове
начка фирма „Каблекс”, која
тренутно запошљава око
150, са тенденцијом да буде
и 200 радника. Ту је и погон
за сушење воћа, где ради
тридесетак радника. Неизо
ставно је поменути фабри
ку робота „Електроникс“,
фабрику за производњу
крпа, бројне трговине, кафи
ће, књижаре... Највећи број
објеката налази се уз маги
стрални пут Рума – Шабац –
прича секретар месне зајед

Марко Пантовић

нице Марко Пантовић.
Пантовић објашњава да
се много младих у селу бави
пољопривредом и то углав
ном производњом и прера
дом воћа и поврћа, као и да
ће засади који су пре неко
лико година посађени сада
почети да доносе велике
количине воћа, па самим
тим и зараду.
– Захваљујући атрактив
ној локацији нашег села сво
воће и поврће које мешта
ни
произведу,
паприка,
парадајз, лубенице и други
пољопривредни производи
нађу купце. Због тога се све
и сеје у још већим количина
ма, а и приноси су све већи.
У развоју малих и средњих
предузећа и пољопривре
ди, млади виде своју шан

су за останак овде, јер им
је пољопривреда постала
реална опција за опстанак
и живот на селу. У селу још
постоји и Земљорадничка
задруга која успешно послу
је – додаје Пантовић.
Платичево има 963 дома
ћинства, односно 2.444 ста
новника са сталном тен
денцијом повећања боја
становника, јер се овде сва
ке године досели неколи
ко породица. Овакав тренд
није био ранијих година, јер
је као и свуда опадао број
становника. У Платичеву
се налази Основна школа
„Миливој Петковић Фећко“
коју похађа око 275 ђака,
Дом културе у којем се нала
зе просторије поште, Ловач
ки дом, шаховски клуб, сала

за потребе фудбалског клу
ба, дискотека. Поред тога,
село има врло модерну
здравствену станицу која је
у овим временима од изу
зетног значаја, нарочито
старијем становништву. ФК
„Јединство“ из Платичева
се такмичи у Општинског
лиги. У оквиру клуба функ
цион
 ишу селекције пионира,
кадета и сениор
 а, укупно 70
играча.
Један од приор
 итетних
задатака у наредном пери
оду за ову месну заједницу
биће уређење центра села.
– Један од најважнијих
пројеката је уређење центра
села. То нам је приор
 итет за
наредни период. Општина
Рума из буџета издвојила
око три милиона динара за
овај пројекат. У претходних
неколико година асфалти
ране су улице, урађен је пут
и паркинг на месном гробљу,
уређен је стадион. Плати
чево је сада лепо место за
живот – поручује Пантовић.
У непосредној близини
села налази се „Бара Трско
вача“, која је стављена под
заштиту, ради очувања при
родних мрестилишта ретких
аутохтоних врста риба, као
и станишта карактеристич
них барско – мочварних еко
система. Мештани се нада
ју да ће она убрзо постати
туристичко место.
С. С.
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ХРТКОВЦИ

Дуван потиснуо бостан

Д

еведесетих
годи
на, Хртковци су били
етнички
мешовито
село са великим бројем
хрватског живља. Иако је
прошло доста година од
краја рата, људи нера
до говоре о томе шта је
ово мало село преживело
за време сукоба. Секре
тар месне заједнице Анђа
Томић истче да већинско
становништво чине Срби,
око 60 одсто, док остали
проценат заузима хрватско
и мађарско становништво.
Како она каже, тензије су се
можда осетиле 1992. годи
не, а сада тога нема.
По последњем попису у
овом селу живело је 3.200
становника, мада стање
тренутно није тако. Како
сазнајемо, само током ове
године из Хртковаца је оти
шло 50 људи.
– Некад је у Хртковцима
живело и преко 4.500 ста
новника, а само током ове
године је 50 младих отишло
из села. До краја године ће
тај број бити и већи. Пре се
одлазило у веће градове, а
сад сви напуштају Србију и
одлазе најчешће у Немач
ку и Швајцарску и Аустрију.
Село напуштају углавном

због недостатка посла и
бољег живота у иностран
ству. Све су то разлози због
чега се број становника кон
стантно смањује, а висок
је и морталитет. Има мно
го старих домаћинстава,
много људи умре, а мало
деце се роди. Овдашњи
мештани су махом запо
слени у румским фабрика
ма, а има оних који раде и
у Платичеву. Претежно је
пољопривредно село, те су
мештани оријентисани на
садњу дувана. Некад су се у
великој мери узгајале лубе
нице и диње, али сада је

Анђа Томић

претежно заступљен дуван
– каже Анђа Томић, запо
слена као секретар у овој
месној заједници.
У центру села се нала
зи Основна школа „Милош
Црњански“, спортска хала,
Дом културе, пошта, про
сторије месне канцеларије
и месне заједнице. Поред
тога, постоје две цркве, две
приватне фабрике, пошта,
здравствена
амбуланта,
ветеринарска станица, две
апотеке, бројне продавни
це, кафићи... Село је уре
ђено углавном захваљују
ћи ранијем самодоприносу

који је укинут 2014. године.
– У селу је још увек
потребно много тога ура
дити. Некада је месна
заједница имала свој само
допринос, међутим, он је
укинут 2014. године. Сада
средства која добијемо од
Општине Рума распоређу
јемо према приор
 итету. Има
још неколико споредних
улица које треба асфалти
рати, али нам је горући про
блем канализација. Прошле
године су започети радови
око уређења центра села,
међутим зафалило је сред
става, надамо се да ће их
бити ове године. Што се
тиче магистралног пута који
пролази кроз наше село,
доста је оптерећен, али
неким мештанима он мно
го значи, јер лако продају
производе које произведу –
додаје Томић.
Мештани, као ни пољо
привредни
произвођачи,
а ни продавци поред пута
нису били расположени за
разговор.
Можда су лоше успомене
остављене по страни сада
када већина људи у Хрт
ковцима дели исту бригу за
егзистенцију, као и свуда у
Србији.
С. С.

26

ДРУШТВО

M NOVINE

11. JUL 2018.

ЈЕДИНИ САЈЏИЈА ИЗ РУМЕ

Сатовима одавно одзвонило
Имао сам скоро
поправку будилника,
домаћи Инса Земун,
њега сам радио као
ученик 62. године, јер
ми увек напишемо
датум оправке. Донео
га је један човек, каже
он га је будио када је
ишао у школу.
Поправио сам га и
контролисао неколико
дана, радио је
у минут тачно,
прича Слободан

С

едамд ес етч ет вор о
годишњи Слободан
Дедић једини је, а
можда и последњи сајџија у
Руми. Његова радња у Глав
ној улици, пуних пет децени
ја одолева времену, упркос
новим технологијама које
су преовладале, нарочито
мобилним телефонима, на
којима се поред сата нала
зи и будилник. Међу драгим
сатовима, које с поносом
чува су џепни Омега из вре
мена кад није било југосло
венске, већ је постојала срп
ска државна железница и
други који је стигао из Руси
је, прављен 1927. године.
Иако му је животна жеља
била да постане официр у
морнарици, животно опре
дељење
одредио му је
отац.
– Не само мени, већ и
мојим сестрама. Рекао је ти
ћеш бити сајџија, најстари
јој сестри учитељица и дру
гој шнајдерка, која и данас
шије са 80 година у Београ
ду. Четири године сам седео
као шегрт и учио занат, а
онда сам 10.10.1968. отво
рио своју радњу, и тада сам
био четврти сајџија у Руми
– присећа се давних година
прошлог века чика Слобо
дан, додајући да их је 70тих година било највише,
и то седморо, и да су сви
лепо и добро радили, често
викендом и ноћу.
Било је разних сатова, од

Слободан Дедић

Зенита, Дарвила, Омеги,
Арети, Кортеберта. Посеб
ни су били будилници, међу
њима чувени Инса.
– Имао сам скоро поправ
ку будилника, домаћи Инса
Земун, њега сам радио као
ученик 62. године, јер ми
увек напишемо датум оправ
ке. Донео га је један човек,

Испред радње, 1968. године

каже он га је будио када је
ишао у школу. Поправио
сам га и контролисао неко
лико дана, радио је у минут
тачно – прича Слободан,
који се није сусрео са ква
ром а да га није отклонио.
Каже имао је жељу да му
син настави овај посао, али
откад је почела дигитализа

Сећање
У радњи има један зидни
сат из 1937. Године, који му
је давних година поклонио
80-годишњи Стева Беља из
Руме. Каже није хтео да
узме ни динара за њега, из
разлога што када буде при
чао о том сату и њему, он
тако никада неће умрети,
већ ће и даље „живети“
кроз њега.

ција, све је мање посла.
– Ја сам кућу направио од
рада, а мој син не би могао
да живи у тој кући од рада,
да сада плаћа режије фир
ме и куће. Завршио је руски
језик, и живи у Москви, тамо
се оженио. Пошто сам у
пензији, радњу сам пре
бацио на њега, тако да му
редовно измирујем радни
стаж – прича сајџија док га
на тренутак прекида јед
на муштерија, којој треба
да се скрати наруквица на
сату. Одрадио је мајстор за
пар минута, каже већином
само такве услуге и траже
или замену батерије. Све
је мање сатова са механи
змом.
Поједини експонати из
ове сајџијске ризнице јед
нога дана завршиће у неком
од музеја, то је судбина не
само ових сатова већ и овог
заната.
С. Костић

11. JUL 2018.
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БОРИВОЈЕ СЛЕПЧЕВИЋ, ПРОИЗВОЂАЧ ЛУБЕНИЦА ИЗ БУЂАНОВАЦА

Најчистија зарада је од бостана

Боривије Слепчевић

Т

оком топлих летњих
дана, хладна лубеница
је право освежење за
многе и готово да не постоји
особа која не воли ово повр
ће. Ова година је била добра
за производњу лубенице,
кажу пољопривредници. У
породици Боривоја Слепче
вића из Буђановаца лубени
ца се производи доста дуго.
Прво је ово поврће почео да
узгаја његов отац, а сада
производњу воде Боривоје и
његов син.
– Производња лубеница
нам је породична традиција.
Тај посао је прво започео
мој отац, а сада наставља
мо син и ја. Дакле, с колена
на колено. Лубеницу имамо
засејану на површини од
два хектара, а поред ње, на
још два узгајамо диње.
Семена која су се показала
као добра, не мењамо.
Посао око лубеница почиње
почетком марта када семе
стављамо у расадник, након
месец дана се износи напо
ље на траке и систем навод
њавања кап по кап. Могу да
кажем да је сада савреме
нија производња, него када
је мој отац производио. Што
се тиче количине, ако је
добра година, може да буде
и 10 вагона по хектару –

каже пољопривредни про
извођач Боривоје Слепче
вић.
Сремци кажу да су лубе
нице које они произведу нај
крупније и најслађе. Бостан
је добро родио, па и ове
године накупци из разних
места долазе свакодневно у
село и врше откуп овог про
извода. Наш домаћин каже,
да је тренутна цена задово
љавајућа.
– Наша држава увози
лубенице из Албаније, Грч
ке, Македоније, а лубеница
коју ми произведемо је ква
литетнија. Увоз, домаћим
прои зв ођ ач им а
спуш та
цену. Тренутна цена лубени
це је 15 динара када се про

даје на велико и задовољан
сам, бар када би остала та
цена, али како видим, уско
ро ће бити нижа. Купци при
куповини прво гледају зре
лост, крупноћу и да је тазе.
Погодује нам лепо време,
тада лубенице расту, а иде
и продаја. Кад је лошије
време, лошије иде и продаја
– каже Слепчевић и поручу
је да нема велике тајне када
је у питању производња
добрих лубеница какве он
производи:
– Нема тајне за добре
лубенице, само рад. Пожељ
но је да се лубенице засаде
на земљи где никад пре
нису биле – каже Слепче
вић.

За лубенице кажу
Лубеница унета у свежем
стањ у
отклањ а
умор,
поправља расположење и
старих и младих, даје енер
гију и радни елан. Препору
чуј се и у исхрани људи са
болестима срца, крвних
судова, бубрега, жучи и
јетре. Веома је корисна код
оболелих од хроничног
хепатитиса. Такође, олак
шава тегобе особама са
камењем у жучи, бубрези

ма или бешици, утиче на
њихово растварање и изба
цивање, уз истовремено
спреч ав ањ е
ствар ањ а
нових калцификата. Конзу
мирањем лубенице олак
шава се метаболизам, нор
мализује цревна флора и
перисталтик а. Због свега
наведеног лубеница пред
ставља изванредну дије
тетску и лековиту намирни
цу.

Он додаје, да не постоји
рецепт за откривање слатке
лубенице приликом купови
не. Што се тиче посла, њега
свакако не мањка, али ипак
сав род зависи од времена.
– Брање је почело 15. јуна
и први род браће се све до
15. јула, када ће почети дру
го коло, односно други род.
Сваки род нам зависи од
времена. Лубеници погодује
сунчано време са темпера
турама и до 40 степени Цел
зијусових. Када крене бра
ње, ангажујемо раднике, јер
не можемо сами постићи.
Свакодневно имамо око пет,
шест радника које по сату
плаћамо 250 динара и обез
бедимо им храну. Скоро као
и сви пољопривредници,
тако и ми сваштаримо.
Поред производње лубени
ца, сејемо јечам, кукуруз и
соју, али се бавимо и сто
чарством, узгојем бикова.
Поред свега тога, могу сло
бодно да кажем да је најчи
стија зарада од лубенице и
да су то брзи новци – каже
за крај Слепчевић.
Како би све постигао, рад
ни дан за нашег домаћина
почиње у 6 сати, а завршава
се увече у девет, док зими
мало више одмара.

С. С.
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БУЂАНОВЦИ

Лубенице подигле село

Захваљујући
производњи
бостана многи
мештани су
стали на ноге.
Из тог разлога
се скоро свака
породица бави
производњом
и продајом овог
поврћа – прича
мештанин
овог села
Златко
Марковиновић

Златко Марковиновић

М

ноги село Буђановце памте по
томе, када је 1999. године у
атару села оборена „невидљи
ва“ америчка летелица, коју су једи
нице југословенске војске обориле,
док је била у акцији НАТО бомбардо
вања Србије. Мештани кажу да је то
већ старија историја и да је њихово
село, пре свега познато по производ
њи бостана, али и по томе да су
вредни људи и добри домаћини.
У Буђановцима живи око 1.000 ста
новника и скоро испред сваке куће
смо затекли приколице пуне лубени
ца и диња, што иде у прилог чињени
ци да су Буђановци село вредних

људи, добрих домаћина и да је ово
село, село бостана.
– У селу живи око 1.000 становни
ка. Оно што је најважније, је то што
млади из села не одлазе. У последње
време, празне куће купују људи из
Београда, с обзиром на то да су
Буђановци близу овог града. Буђа
новчани се претежно баве пољопри
вредом, а по традицији се годинама
уназад сеју диње и лубенице. Произ
водњом и продајом бостана су многи
мештани „стали на ноге“, те су и данданас захвални бостану. Из тог раз
лога, скоро свака породица се бави
производњом и продајом овог повр
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Ловачке приче
Ловачко друштво „Соко“ у Буђанов
цима постоји дуги низ година и тре
нутно броји око 40 чланова.
– Наше ловачко друштво газдује
ловиштем површине 4.500 хектара,
од којих је 500 хектара под шумом.
Газдујемо високом и ситном дивља
чи у које спадају дивља свиња,
фазан, зец, препелица, шакал, срн
даћ, срна, лисица, јаребица... Ловна
сезона почиње почетком октобра, на
фазана, у другој половини октобра је
сезона лова на зеца. Лов на дивљу
свињу траје током целе године, док
сезона на препелице траје свега два
месеца, август и септембар. Велики
проблем, не само код нас, него у
већини ловачких друштава предста
вља велики број шакала. Он је једи
ни предатор, уз лисицу, који је опа
сан за високу и ниску дивљач – каже
наш саговорник Марко Војновић.
Од њега сазнајемо да сваки прави
ловац поред пушке и добро обученог
ловачког пса, мора да поседује
добре ловачке манире, а то значи да
буде другар са осталим ловцима.
Ловци у Буђановцима организују

Марко Војновић

шицару сваке године, недељу дана
пре или после сеоске славе, коју
обележавају 26. јула.

Заједничким средствима Општине Рума и Упра
ве за капитална улагања, у селу је асфалтиран
пут у дужини од 1.500 метара. Поред тога, од
већих инвестиција, најављена је и обилазница
око села, како камиони не би пролазили кроз
само село. Мештани, срећни због асфалтирања
пута, кажу да Буђановци нису више село где се
аутобус окреће

Аца Војновић

29

ћа. У току је и жетва пшенице. Има и
доста хектара под овом културом у
атару Буђановаца – прича мештанин
овог села Златко Марковиновић.
С обзиром на то да се Буђановци
налазе на атрактивној локацији, бли
зу великих градова, колико то допри
носи томе да млади остају да живе у
свом селу?
– Ово је село из којег млади не иду,
што сведочи чињеница да има доста
младих брачних парова и деце. Одне
давно постоји пут Буђановци - Пећин
ци, и изградњом тог пута, Буђановци
су оживели. Новоотворени пут ство
рио је шансу младим људима да се
запосле у пећиначкој општини, и
управо највише младих ради у БОШу. Велики број људи запослен је и у
Руми, али се сви у село враћају. Када
рано ујутро у Руму почну да стижу
аутобуси пуни радника, слика је, која
много подсећа на срећна стара вре
мена – додаје овај мештанин.
Буђановци су једно од ретких села
које имају Земљорадничку задругу,
која је преживела тешка времена и
упркос свему, опстала када су многе
задруге угашене. Задруга поседује
своју земљу и пољопривредну меха
низацију, а оно што је добро и од зна
чаја, јесте да су многи мештани и
кооперанти. Основна школа „Небој
ша Јерковић“ је до осмог разреда и
тренутно има довољан број ђака.
Такође, функционише и предшколско
подручно одељење румског „Поле
тарца“. Ове године у први разред кре
нуће деветоро ђака. Млађани Аца
Војновић испричао нам је како су се
спремали за школу:
– У забавишту је било лепо, имали
смо све што нам је требало за игру.
Било нас је деветоро, два дечака и
седам девојчица. Играли смо се сла
галице, цртали, правили кућу... Спре
ман сам за први разред, спремали су
нас за школу – каже Аца, који ће када
порасте, бити археолог и ловац у
слободно време.
У селу кажу, да им велики проблем
представља руинирана сала у Дому
културе. Некад је та сала, додају они,
била једна од најлепших у Срему, и
млади широм Срема су долазили на
добро познате буђановачке игранке.
То је проблем који се мора решити,
сматрају они. Још један велики про
блем представља дивља депонија,
те се јавља питање, како је санирати,
јер је смеће доспело скоро до кућа.
Генерално, депоније представљају
велики и тешко решив проблем скоро
у сваком селу.
Заједничким средствима Општине
Рума и Управе за капитална улагања,
у селу је асфалтиран пут у дужини од
1.500 метара. Поред тога, од већих
инвестиција, најављена је и обила
зница око села, како камиони не би
пролазили кроз само село. Мештани,
срећни због асфалтирања пута, кажу
да Буђановци нису више село где се
аутобус окреће. 
С. С.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Черихова
митровачка епизода

И

змеђу последњих улица Хесне и
Лаћарачке пруге, све до реке Саве
некада су се простирале плодне
оранице и ливаде, а простор називан Кри
ваја. На крају данашње улице Ђуре Дани
чића, на путу према фабрици Митрошпер
налази се кућа коју је градио Јарко Черих,
из једне од најчувенијих породица миро
вачких индустријалаца.
Прво предузеће дрвне индустрије у
Митровици основано 1885. године на
месту звано Криваја подигао је чешки
фабрикант Антон Черих из Јозефова са
синовима Фрањом, Јаромиром и Јосипом.
Фабрика је кроз неколико деценија обеле
жила дрвну индустрију града разгранатом
производњом храстовог изватка (танина),
катрана, шпиритуса и других хемијских
производа добијених од дрвета. Да је у
Митровици у то време произвођен најква
литетнији танин потврђују колајне добије
не на светским изложбама у Антверпену
1894.године (златна) и Паризу 1900.годи
не. Према извештају о пословању из исте
године Черихова фабрик а је у погону
танина запошљавала 196, а у погону за
хемијску прераду дрвета 86 радника.
Током осамдесетих година 19. века
отпочела је индустријализација града, а
дрвна индустрија је имала водеће место у
развоју привреде града. Разгранату дрвну
индустрију сачињавали су Черихова
фабрика танина, парне пилане Емила

Прво предузеће дрвне
индустрије у Митровици
основано 1885. године
на месту звано
Криваја подигао
је чешки фабрикант
Антон Черих из Јозефова
са синовима Фрањом,
Јаромиром и Јосипом.
Фабрика је кроз неколико
деценија обележила дрвну
индустрију града
разгранатом
производњом храстовог
изватка (танина), катрана,
шпиритуса и других
хемијских
производа добијених
од дрвета

Пише:
Марија Вукајловић

Гараија, Густава Гамиршека, Ланда, Лор
да, Шпица, Антуна Жунтера, код понтон
ског моста, грађара Варда, предузеће
Мехтерсхајмера за израду прагова и друге
железничке грађе са експозитуром у
Лаћарку, трговина грађевинским материја
лом Виктора Мајсаца, Боротина фабрика
намештаја и многи трговци огревним
дрветом. Митровица је постала један од
центара дрвне индустрије Аустроугарског
царства и предратне Краљевине Југосла
вије, чему је допринело богатство шума,
које је наследила Петроварадинска имов
на општина, пловни путеви Дрином и
Савом, повољни услови за инвестирање
страног капитала после укидања војне
границе, као и радна снага сачињена од
домаћег становништва и досељеника.
Јарослав, син Антона Чериха је сагра
дио кућу између 1918. и 1920.године у
стилу градске виле, повучене од улице и
ограђене оградом са озиданим стубови
ма. Кућа која се налази под заштитом
државе квадратне је основе и налази се
на централном делу плаца, окружена
вртом. Кућа поседује подједнако архитек
тонски украшене фасаде, како фронтал
не, тако и бочних зидова, наглашен улаз
са степеништем и велики број прозорских
отвора са свих страна објекта. Овим одли
кама показује све елементе куће за одмор
у мирнијем делу града, намењене за ком
форан живот породице, које чине каракте
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ристику вила. Још је током 1900. године
градитељско законодавство прописало
правила о подизању вила у граду, које су
морале бити удаљене пет метра од град
ске регулације, са како је напоменуто уку
сним, оградама и баштама. Овај тип куће,
који је обезбеђивао приватност, мир, оби
ље светла, познат од давнина временом
је мењао свој изглед у зависности од
важећих стилова у архитектури, од отме
не, индивидуалне зграде у виду летњи
ковца до модерних типова виле са разуђе
ним и живописним архитектонским обли
цима. Архитектонски украс куће је стили
зован и своди се на геометријску профи
лацију особену за двадесете године про
шлог века са извесним реминисценцијама
у виду назубљених фризова из ранијег
периода. Иако у спољашњој архитектони
ци кућа не показује већу просторну разу
ђеност, (улазни трем је дозидан касније) у
унутрашњости поседује особен распоред
просторија, које се групишу око заједнич
ког централног ходника, који пролази сре
дишњим делом објекта. Поплочан је
истим украсним плочицама, које се још
увек могу наћи у мањој кући у дворишту,
која је служила као помоћна зграда ове по
свему судећи господске куће. О томе
речито сведочи и соба у поткровљу за
послугу, као и пространо купатило са
бакарним котлом за грејање воде, какво
су могле имати само имућније породице, а
о њима данас сазнајемо на основу сећа
ња и по чувењу.
У међуратном периоду због поремећаја
на тржишту и увоза јужноамеричког тани
на дрвна индустрија је изложена бројним
застојима у производњи, отпуштањима
радника, гашењу предузећа или припаја
њу снажнијим фирмама исте или сличне
производне делатности. Фабрика танина
браће Черих обуставља производњу 1930.
године, али и поред ликвидације власници
отпочињу постављање уређаја за израду
панел плоча и фурнира. Исте године обја
вљено је да се оснива прва фабрика
шперплоча у Југославији уз ангажовање
чехословачког и домаћег капитала – била
је то Сирмиа, основана на простору Чери
хове творнице танина 8. октобра 1930.
године. У управном одбору Сирмие били
су Јосип Черих, др. Гига Араницки, Иван
Волер, а запошљавала је 125 радника.
После петогодишњег закупа Сирмиу 1937.
године купује предузеће Митровачка
паропила, творница шперплоча и фурни
ра д.д. која са повећањем капацитета
куповином нових машина постаје највеће
предуз еће дрвне индустрије у Митровици,
познатије под називом Митрошпер. У
фабрици су израђиване шперплоче од
буковог дрвета и других врста дрвета, а
панелплоче од меких лишћара.
Јарко Черих ће 1932. године кућу прода
ти Јохани Стермилан Конрад, која је била
ћерка словеначког инжењера рударства
Фрање Стермилана, који се из Врдника
1916. године доселио у Митровицу. Купио
је кућу у улици Шеталиште, данас Про
менада, од Јосипа Хауера, која је била
саграђена 1904. године. Познато је да је
многе куће у Променади саградио управо
Хауер, познати митровачки грађевинац.
Јохана се удала за Ивана Конрада из Пан
чева, који је учествовао у оснивању првог
фудбалског клуба у Митровици, популар
ног Радничког 1922. године и био његов
дугогодишњи предратни председник. Спо
рт клуб Раднички основали су радници

Разгранату дрвну
индустрију сачињавали
су Черихова фабрика
танина, парне пилане
Емила Гараија,
Густава Гамиршека,
Ланда, Лорда, Шпица,
Антуна Жунтера,
код понтонског моста,
грађара Варда,
предузеће
Мехтерсхајмера
за израду
прагова и друге
железничке грађе
са експозитуром
у Лаћарку, трговина
грађевинским
материјалом Виктора
Мајсаца, Боротина
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Променада, од Јосипа
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саграђена 1904. године
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фабрике Митрошпер. Како је митровачко
насеље Хесна било индустријски најра
звијенији део града, јер се на Сави према
Лаћарку налазило више пилана и погона
за прераду дрвета, велики број радника
погодовао је развоју колективног спорта,
какав је био фудбал. У близини некада
шњег фудбалског игралишта, популарне
Стрељане или Шицаре направљено је
ново модерно игралиште, чиме су се знат
но побољшали услови за развој овог спор
та у граду.
После ослобођења у кући је била ста
ционирана Митрошперова амбуланта за
потребе радника, касније станови за ста
наре усељене на име вишка стамбеног
простора. Од 1957. године са Јоханом
живи и њена сестричина са породицом.
Гордана Оршанић, ћерка Јоханине сестре
Иде, која се удала за Емила Мартинови
ћа, молера и једног од оснивача Занатске
задруге ће наследити кућу од тетке и
живеће у њој до 1988.године, након чега
се враћа у породичну кућу свог деде
Стермилан. Растко Оршанић, Емилов
унук је у Хауеровој кући отворио властити
угоститељски објекат под називом Проме
нада, на месту већ постојеће молерске
радионице. Његова супруга Мира у сло
бодно време бави се сликарством, а обја
вила је и три збирк е песама за децу.
Склоност ка уметности уочена је у обе
породице: Горданин ујак Конрад бавио се
сликарством, а многе жене из породице
Оршанић занимале су се за сликарство
или писање у слободно време. Једна од
њих је Анка Вранић, писала је песме и
здравице, а свирала је и клавир.
У међувремену кућа је променила
неколико власника, пре него што ју је
1996. године купила породица Јокић, која
се из Баната, почетком седамдесетих
доселила у град. Подсетила их је на род
ну Црепају, а данас у њој живи Бранисла
ва са сином Гораном и снајом Снежаном,
који су обоје завршили грађевински
менаџмент и раде на Железници. Нови
власници су предузели опсежне радове
на реновирању куће, која је годинама
пропадала. Ограда је почела да се уру
шава, те су је поново озидали и постави
ли нове, украсне металне решетке. Уну
трашњост је у потпуности уређена, олу
пани зидови до цигле и поново малтери
сани и окречени. Саниран је кров, који је
на два места био озбиљно оштећен
огромним гранама дрвећа, око куће, која
су у међувремену посечена и уређен врт.
Поред већ од раније засађених липа ту
су нове јеле и магнолија, која са сваким
новим пролећем боји двориште својом
живописном бојом. Раније су ту били
кестени испред куће, два велика са ста
блима дебљине читав метар. Са бочне
стране некада је ту било пуно кестења,
али су посечени. Лети, у сенци столетних
липа, још увек стану пролазници у хладо
вину, коју пружају у време летњих врући
на, да се заштите од сунца и предахну,
али и уживају у прелепом врту задње
куће у низу према фабрици Мирошпер
настале на темељу првог индустријског
постројења за прераду дрвета у граду
породице Черих, која је оставила неиз
брисив траг у привредном животу града и
вратила се после пет деценија живе при
вредне активности у Чешку.
У следећем броју:
Вајсова кућа
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VREMEPLOV
11. јул
1921. Одржано прво званично
првенство Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у ватерпо
лу. Победило је Сомборско
спортско друштво.
1937. Умро амерички компози
тор Џорџ Гершвин.
12. јул
1920. Званично отворен Панам
ски канал, шест година пошто
је кроз њега прошао први брод.
1941. На Цетињу, у Другом
светском рату, проглашена кви
слиншка суверена и независна
Црна Гора под протекторатом
фашистичке Италије.
13. јул
1930. У главном граду Уругваја
Монтевидеу почело прво Свет
ско фудбалско првенство, на
којем је учествовало 13 тимо
ва, међу њима и југословенски.
1985. На стадионима у Лондо
ну и Филаделфији истовремено
одржани хуманитарни рок-кон
церти „Live aid“ које је органи
зовао Боб Гелдоф за помоћ
гладнима у Африци. Прику
пљено преко 60 милиона дола
ра, а ТВ-пренос концерата пра
тило око 1,5 милијарди гледа
лаца широм света
14. јул
1867. Алфред Нобел, изуми
тељ динамита, први пут демон
стрирао свој изум у каменоло
му код енглеског града Редхил.
2000. Суд у Мајамију обавезао
највеће америчке произвођаче
цигарета да плате 145 милијар
ди долара на име одштете
пушачима Флориде због угро
жавања здравља.
15. јул
1099. Крсташи су у Првом
крсташком рату освојили Јеру
салим и разорили га.
1941. У бици код Орше у Дру
гом светском рату, совјетска
војска први пут је употребила
плот унско рак етно оружје,
популарно названо „Каћуша“.
16. јул
1533. Према наредби шпанског
освајача Франсиска Пизара
убијен цар Инк а Атахуалпа,
иако је дао тражен откуп, једну
собу пуну злата и две пуне сре
бра.
1661. Стокхолмска банка изда
ла прве папирне новчанице у
Европи.
1861. Основано Српско народ
но позориште у Новом Саду.
17. јул
1917. Британска краљевска
кућа променила је своје име
Сакс-Кобург-Гота у Виндзор
због антинемачког расположе
ња у Британији током Првог
светског рата.
1946. У Београду је погубљен
Драгољуб Дража Михаиловић,
генерал краљевске југословен
ске војске и вођа четничког
покрета у Другом светском
рату.
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HOROSKOP
ОВАН: Потребна вам
је огромна енергија и
нечија подршка како
бисте на време завр
шили све планиране обавезе.
Налазите се у доброј прилици да
повлачите неке паралелне потезе,
стога будите промишљени при
избору нових пословних тема или
циљева. Постављате сувишна
питања вољеној особи и на тај
начин индиректно подстичете нову
сумњу.

ВАГА: Околина пози
тивно реагује на ваше
идеје и неко вас под
стиче на активну улогу
или на додатно стваралаштво.
Важно је да не истичете своје
пословне идеје, без доброг пово
да. Сачувајте пословне интересе
и добар сараднички однос. Поне
кад у љубавном односу прижељ
кујете више него што је могуће
добити, али нема разлога жалите
на вољену особу.

БИК: Неко потврђује
ваша очекивања у
пословној сарадњи.
Ипак не будите суви
ше лакомислени пред различитим
сарадницима јер нечије речи не
представљају довољну гаранцију
за дужи период. Важно је да сачу
вате присебност духа у одлучују
ћем моменту. Делујете заводљиво
и привлачно за своју околину. Сре
ћа је на вашој страни.

ШКОРП ИЈ А:
Запе
тљали сте се у разли
чите ситуације које
превазилазе ваше зна
ње или практично искуство. Најбо
ље је да се дистанцирате од свега
што може да вам проузрокује нову
непријатност. Потребно је да при
хватите истину или другу страну
медаље која вам се мање допада.
Нема разлога да одлажете сусрет
са једном особом или оно што је
неизбежно.

БЛИЗ АНЦ И: Стал о
вам је да разрешите
нове
неспор азум е,
али немате довољно
поверења у одређене сараднике.
Понекад истина и правда стижу са
извесним закашњењем, нема раз
лога да губите веру у лични успех.
Употребите своје заводничк е
манире и немојте дозволити да
вас неко индиректно држи у својој
сенци. Покажите да имате јаку
вољу.
РАК: Покушавате да
наметнете свој утицај
у друштву сарадника.
Међутим постоје неке
ситуације које као да превазилазе
ваше професионално искуство.
Уколико добијете лош сигнал
важно је да се повучете у страну
и да сачекате на бољу прилику.
Радује вас нечије понашање и
искрени гест пажње који вам се
упућује.
ЛАВ: Допадају вам се
нечије пословне иде
је, али још увек нисте
сигурни у коначан
исход. Смишљено одлажете тре
нутак за званично изјашњавање
пред сарадницима и остављате
отворену могућност за додатну
проверу. Нема разлога да сумња
те у нечије емотивне намере зато
што вам недостају све информа
ције. Немојте потискивати своја
осећа.
ДЕВИЦ А:
Имат е
добре идеје и реалну
процену, али не доби
јате довољно очеки
вану подршку у кругу сарадника.
Неко поставља погрешна питања
или има другачије пословне инте
ресе. Немојте дозволити да у
вама превлада жеља за домина
цијом. Стало вам ке да схватите
нечије емотивне намере, али
постоје различити сигнали који
вас збуњују и остављају необичан
утисак.

СТРЕЛАЦ: Разочара
ни сте нечијим пона
шањем и то вам даје
за право да преиспита
те заједнички договор или своју
улогу у пословној сарадњи. Нема
разлога да доносите исхитрене
одлуке, сачувајте присебност духа
и своју пословну позицију. Постоји
добар повод да прихватите нечији
позив за сусрет или излазак који
ће вам пријати.
ЈАРАЦ: Неко вас
индиректно опомиње
да промените своје
понашање али ви не
придајете посебан значај особи за
коју вас не везују заједнички
пословни интереси. Имате погре
шан став о неким сарадницима и
делик атним темама. Пажљиво
размислите о нечијим речима које
делују врло добронамерно. Нема
потребе да бирате погрешну улогу
или да провоцирате свог партне
ра.
ВОДОЛИЈА: Велик а
упорност у овом тре
нутку не доноси у пот
пун ос ти
позит иван
ефекат у сусрету са сарадницима,
стога промените своју првобитну
тактику. Потребно је да докажете
своје намере али и да сачувате
добар пословни однос. Погрешно
процењујете нечије понашање и
улогу. Не можете лако да убедите
вољену особу да промени своје
мишљење.
РИБЕ:
Сарадн иц и
делују позитивно на
ваше распол ожење,
имате довољно енер
гије да се ангажујете на различи
тим странама. Осећај пословне
афирмације и успеха треба додат
но да вас мотивише на акцију и
позитивне промене у приватном
животу. Уколико сте слободни пла
нирајте љубавни сусрет или неки
излазак у друштво.

Crkveni
kalendar
Среда, 11. јул (28. јун)
Пренос мошт. Св. бесреб. Кира и
Јована; Св. муч. Дабробосански и
Милешевски
Четвртак, 12. јул (29. јун)
Свети апостоли Петар и Павле –
Петровдан
Петак, 13. јул (30. јун)
Сабор Светих дванаест апостола
– Павловдан
Субота, 14. (1) јул
Свети мученици и бесребреници
Козма и Дамјан
Недеља, 15. (2) јул
Полагање ризе Пресвете Богоро
дице
Понедељак, 16. (3) јул
Свети мученик Јакинт; Преподоб
ни Анатолије
Уторак, 17. (4) јул
Св. Андреј Критски; Св. свештено
мученик Сава Горњокарловачки

Роловане
тиквице
Састојци: 12 кришки тиквица, 3
кашике крем сира, 3 кашике кисе
ле павлаке, першун, шољица пирин
ча, 6 чери парадајза, босиљак, со,
бибер, маслиново уље, лимунов
сок, 1/2 кашичице белог лука у пра
ху

Прип рема:
Скувајте
пири
нач   и зачините га белим луком.
Тиквице изрежите на дуге широке
траке. Премажите их маслиновим
уљем, поспите сољу и бибером.
Ситно насецк ајте першун, па га
помешајте с крем сиром и павла
ком. Зачините с мало босиљка и
соли па помешајте с куваним пирин
чем. Тиквице премажите надевом,
сложите мањи комад парадајза, па
замотајте у ролицу. Учврстите чач
калицом и пре послуживања додај
те неколико капи лимуна. Пре него
што замотате тиквице, уместо у уљу
можете их омекшати печењем
на грил тигању. Кратко их препеци
те, напуните па замотајте.

• Да ме није направила
будалом, никад не би
нашла човека сличног
себи.
• Да би се народ нацио
нално освестио, морали
су да га шамарају до
бесвести.
• Стићи ће их рука прав
де. Мораће да јој уделе.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Пише:
Драгана Попов

Кинески језик
Д

а ли вам се дешава да у одређе
ним ситуацијама саговорник не
разуме шта говорите? Наравно,
да. Често се то дешава и са различи
том структуром људи. Годинама, када
одем код фризера, имам тај проблем.
Жене ће ме разумети. Није то проблем
који карактерише неко посебно раздо
бље, то је углавном вишедеценијски
проблем. Мој! Кад покушам фризерки
или фризеру да кажем шта желим од
њихових услуга, ја проговорим кине
ски. Просто невероватно! Ја причам,
објашњавам, доносим слике да будем
уверљивија, али џабе. Ништа ме не
разумеју. Ево, фотографије фризу
ре коју бих желела, све на телефону.
Показујем. Она клима главом или он.
Разумели су и више фотографију и не
погледају. Тако ја годинама имам исту
фризуру, мада то не желим. Струка не
разуме шта ја говорим. Онда прича о
фарбању. Причам, причам, дајем при
мере, али друга страна прича о неким
другим комбинацијама и ја се предам.
Нигде нисам тако малодушна као у
фризерском салону. Они ме не разу
меју. Мора да причам кинески. Тежак
језик, а ја га говорим с времена на
време. Једном приликом после бесо
мучног тупљења какву боју косе хоћу
стручњакиња ми је рекла да се прво
договорим сама са собом. Чуј њу!
Онда сам рекла да ради шта хоће. То
је разумела одлично! После су ми се
смејали код куће. Вероватно и шире,
али није дошло до мене. Кад решим

да нешто променим, ја правим план
како то фризеру да саопштим да разу
ме и да не боли. Никога! Као хоћу пра
менчиће дискретне цимет боје. Лако
за објашњење и на кинеском језику.
Добар дан – каже млада уметница са
маказама у рукама – Изволите. Ја на

Кад покушам
фризерки или
фризеру да кажем
шта желим од
њихових услуга,
ја проговорим
кинески. Просто
невероватно!
Ја причам,
објашњавам,
доносим слике да
будем уверљивија,
али џабе
свом одличном кинеском кажем шта
хоћу. Она ме фиксира из огледала и
ћути. Јел знате какве је боје цимет?
– питам сад већ искривљеним кине
ским језиком. Па, не знам – одговара.
Помаже искусна колегиница, шапћу и
мешају фарбу. Ја сам решила да више

не проговарам. Урадили су свој део
посла, а ја сам изашла са нечим. Не
знам која је то боја, ал` боја сигурно
јесте.
Сад сам два месеца неошишана,
неофарбана. Бојкотујем их! Ил` ће
научити кинески или ћу се сама шиша
ти и фарбати. Сећам се једне ситуа
ције када ме је пријатељица замолила
да јој правим друштво у фризерском
салону. Требало је само да се ошиша.
Што да не? Сва срећа салон празан и
пријатељица је одмах на програму. Ја
узела новине да прелистам, не слуте
ћи даљи ток догађаја. И почиње рас
права између муштерије и фризерке.
Ја хоћу да ми овде скратиш, а ово да
оставиш – каже пријатељица која је
очигледно у неким блиским односи
ма са фризерком, кад су на пер ту. А,
не може – тврдоглаво каже власница
салона. Е, хоћу то тако. – упорна је
незадовољна муштерија. Ја тебе не
разумем шта хоћеш – узбуђено каже
фризерка. Ја се сакрила иза новина
и ћутим. Драгана да ли ти разумеш
шта ја хоћу? – обраћа се пријатељица
мени. Наравно – кажем ја како би подр
жала неутешну пријатељицу. Ето, она
разуме, а ти не – обраћа се фризерки
која демонстративно одлаже маказе.
И ту није крај приче. Муштерија узи
ма маказе и почиње сама да се шиша.
Остатак баш и није за новине. Дакле,
нисам једина која проговори кинески
кад уђе у фризерски салон. Имате ли и
ви проблем са кинеским језиком?

МИЛЕНКО МАРКОВИЋ ИЗ ВЕЛИКИХ РАДИНАЦА, 14 ГОДИНА ПОКУШАВА ДА САЗНА
КО ЈЕ УБИО ЊЕГОВОГ СИНА ГОРАНА

Убица оставио трагове
обуће у локви крви

И

после 14 болних, обавијених
тугом година, Миленко Мар
ковић из Великих Радинаца, и
даље не губи наду да ће сазнати ко
је убио његовог сина Горана (20), пре
него што и он умре. Очајни отац твр
ди да је његовом јединцу дошао гла
ве професионални убица, који га је,
како је утврдила истрага, усмртио са
једним дум дум метком у слепоочни
цу, а да од тада па до данас нема ни
трага ни гласа ономе ко је то, на тако
свиреп начин, могао да почини. Обра
ћао се на све могуће адресе Мини
старства унутрашњих послова, али је
увек добијао исти одговор, да се пред
узимају све неопходне мере у расве

тљавању кривичног дела, што су му
недавно и у писаној форми опет ово
потврдили.
Само шест дана након Горано
вог рођендана 14. јуна 2004. године,
усред бела дана на бензинској пумпи
у Великим Радинцима, непознати уби
ца или више њих ликвидирали су овог
младића на радном месту. Прва слика
након злочина указивала је на пљачку
која је пошла по злу.
– Каса је била отворена, касније је
установљено да је из ње однето око
70 000 динара, и то не сав новац.
Сведока овог злочина нема, пумпа
није имала видео надзор, тако да се
не зна ни колико је њих било, ни како

су дошли на пумпу, прича неутешни
отац, не одбацујући тврдњу да је све
било осмишљено убиство.
– Горан је имао видљиве повреде
и масницу изнад десног ока, где га
је убица ударио оквиром пиштоља у
десну обрву, тако што га је онесвестио
а потом испалио метак у леву слепо
очницу. Специјални распрскавајући
метак дум дум, прошао је кроз главу
и изашао испод десног уха, разнев
ши му мозак и део врата, присећа се
Миленко застрашујућег призора.
Он се и сам запитао зашто би неко у
пљачки користио метак који је забра
њен Хашком конвенцијом.
– С обзиром да сам пре рата оба
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ : РУСИНИ

Русини у Шиду
почетком деветнаестог века

П

рве породице Русина досе
љавају се у Шид током 1803.
године и то углавном из Крсту
ра и Куцуре. Пошто су гркокатолич
ке исповести, одмах се поставило и
питање зидања цркве. Русини нису
имали свог свештеника и одлазили
су у Српску православну цркву, што
се сматрало проблемом јер је због
сличности језика и обреда, постојала
могућност да напусте унију. Црква је
изграђена 1804. године. Према попи
су из 1812. године број породица се
повећава на 52, а 1814. године има их
57. Тај тренд се настављао и у наред
ном периоду, а крајем деветнаестог
века у Шиду је било преко 750 Руси
на. Не зна се тачно када је основана
русинска школа, али се русински учи
тељ помиње 1818. године. Тај учитељ
био је Јанко Мајорош. Учитељи су
били и Јанко Јаким, Јанко Планчак,
Јован Салонски и др. Њихов положај
је био изузетно тежак, јер није било
школске зграде, а ни стана за учи
теља. Све су то били разлози да се
русински учитељи кратко задрже у
Шиду. Због тога школа није радила
по неколико година. Тек 1836. године
овом проблему се посвећује озбиљ
на пажња. Почетком 1847. године у
Шиду живи 380 Русина, који су 1804.
године подигли своју цркву, а само
сталну парохију добили су 1810. годи
не. Владика Њаради у Шиду је осно

Русинке оком уметника

вао сиротиште за русинску децу, а о
њима се старале калуђерице Васи
лијанке. Русини су по много чему
специфични. Пре свега по ношњи.
Мушкарци су носили кратке беле
кожухе, чизме или опанке, беле гуње
ве и повеће шешире. Народни им је
обичај био да мушкарци носе велику
косу. Жене радо носе црвене чизме,
а девојке пуштену дугу косу низ леђа.
Скоро све њихове куће биле су од
набоја, али касније од цигле и чер
пића, са доста прозора и покривене
црепом. Приземне су, а под је земља

вљао послове на обезбеђивању лич
ности и објеката у Загребу, све ми
је то познато и добро препознајем
‘’рукопис’’ професионалца, каже очај
ни отац, додајући да је његов син био
добар, вредан и поштен младић.
И после толиког низа година,
Миленко и даље трага не губећи наду
да ће склопити мозаик, који му не да
мира, како њему тако и његовој супру
зи, а Горановој мајци Милени, да живе
спокојно.
С. Костић

Нема пиштоља
Миленко каже, да му је у полицији у
Сремској Митровици речено, да је про
нађено оружје са којим је његов син
ликвидиран, случај би већ одавно био
затворен.
– Да су којим случајем пронашли
пиштољ, онда би можда сазнали и чији
је, или по отисцима. На месту злочина
од убице, остали су само трагови обу
ће у локви крви, каже разочарани отац.

Миленко и Милена Марковић

ни. Куће су кречене у бело, а бели
ле су се сваке суботе или уочи неког
празника. Деце нису имали много,
није било пуно породица које су има
ле више од троје деце. . Шиђани их
знају као људе мирољубиве, веселе
нарави, увек спремне за шалу и смех.
Једна од карактеристика Русина је да
су изузетно уредни и чисти. Готово да
нису ни псовали. Пред крај деветнае
стог века по неким проценама у Шиду
је живело 1030 Русина у 170 кућа са
121 дететом. Русинска читаоница
основана је 1920. године.
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Међународни
турнир
Севки Колман шахиста из
Турске је овогодишњи побед
ник међунардног турнира
Видовдан 2018 који се одржао
у Старим Бановцима. Колман
је у девет кола освојио седам
поена, без изгубљене партије.
Турнир је био најмасовнији
досада и окупио је 70 шахиста
из Србије, Турске, Молдавије,
Румуније и Босне и Херцего
вине. Играчи су били подеље
ни у две групе А и Б, а окупио
је велики број младих шахи
ста. Организатор турнира је
био шах клуб Бановци-Дунав,
а велики помоћ у организацији
пружила је Општина Стара
Пазова и бројни спонзори.

Д. Б.

ФУДБАЛ

Драган Ђурић
на челу
„Јединства“
У Старој Пазови је одржана
ванредна изборна Скупштина
фудбалског клуба „Јединство“
на којој је за новог председни
ка изабран Драган Ђурић, при
ватни предузетник из Старе
Пазове. Он је на челу клуба
заменио досадашњег пред
седника Милића Стојаковића
који је недавно поднео остав
ку. Поред председник а иза
бран је и Управни одбор који
броји девет чланова. Нови
тренер ће бити Михајл о
Бошњак који је водио некада
„Обилић“, „Инђију“, „Срем“ из
Јакова, а био је и тренер у
„Дунаву“ из Старих Бановаца,
„Радничком“ из Нове Пазове и
„Сремцу“ из Војке. 
Д. Б.

Свештеници
против
чиновника
Пријат ељс ка
утакм иц а
између општинске управе Ста
ре Пазове и свештеника срем
ске епархије одиграна је у
Кући фудбала у Старој Пазо
ви. Ово је први пут да се оди
грала оваква утакмица, а еку
пе се надају да би ово могло
да прерасте у својеврсну тра
дицију. Капитен општинске
екипе био је председник Ђор
ђе Радиновић, а догађају је
присуствовао и владика срем
ски Василије. Да је спортски
дух био узнад такмичарског,
показује и нерешени резултат,
6:6.
Љ. Ј.
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РУ РИТМА У ПРАГУ

Учеснице великог слета

Румске гимнастичарке у Прагу

У

Прагу је почетком јула
одржан 16. Гимна
стички свес ок олски
слет, а ове године, по први
пут, на њему је учествовао
румски Гимнастички рит
мички соко клуб Ру ритма.
Реч је о осам гимнастичарки
и њиховом тренеру Љиља
ни Орловић.
Из Србије је на овом сле
ту учествовало још 88 чла
нова соколских гимнастич
ких клубова. На самој пара
ди је било 35.000 учесника,
а румске гимнастичарке су
први наступ имале на Ласер

таун скверу, а потом су
наступале и у Старом граду.
Љиљана Орловић истиче
да је ово учешће за њих био
непоновљиво и изузетно
искуство уз жељу да и сле
дећих година учествују на
овој манифестацији.
Слет у Прагу нема такми
чарски карактер, али је сва
како жеља свих учесника да
се пред публиком покажу у
најбољем издању, а потом
је ту и онај незванични, али
исто тако леп део дешава
ња, а то је дружење са мла
дима из других земаља уче

сница као што су Америка,
Русија, Пољска, Словенија,
Бразил…. али и упознавање
прелепог Прага.
Овај слет представља нај
већи спортски догађај у
Чешкој и део је званичне
националне прославе стого
дишњице стварања Чехо
словачке али и обележава
ње учешћа сокола у ствара
њу чехословачких легија
током Првог светског рата и
њихове борбе за формира
ње независне државе.


С. Џ.

ПК БОРКОВАЦ РУМА

Успешни у Трекинг лиги Србије

Р

умски Планинарски
клуб Борковац уче
ствовао је 30. јуна у
четвртом колу Трекинг лиге
Србије, које је одржано на
планинама Озрен и Девица
у околини Сокобање.
За румски клуб наступи
ло је дванаест такмичара и
сви су успели да заврше
велику стазу која је била
дуга 36 километара са око
1.800 метара укупног успо
на. Ова стаза важи за нај
тежу стазу у календару
Трекинг лиге Србије.
Успех је и значајнији јер
је такмичење одржано у
неповољним временским
условима. Било је доста
блата, а смењивали су се
периоди пљускова и јаког
сунца.
Румљанин Јован Мале
шевић је био једини такми

Румски планинари

чар млађи од 18 година
који је успео да пређе вели
ку стазу, а клуб је добио и
посебно признање као нај
бројније друштво које је
учествовало у овој акцији.
Постигнутим успехом, ПК

Борковац паузу у такмиче
њу у Трекинг лиги Србије
дочекује са позицијом међу
десет најуспешнијих клубо
ва у Србији у овој дисци
плини.

С. Џ.
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ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ У ФК ИНЂИЈА

Нова сезона, нови изазови
за зелено-беле
И
нђијски зелено-бели
стартовали су са при
премама за следећу
сезону. Тим поводом, одр
жана је конференција за
медије на којој је говорио
шеф стручног штаба, Срђан
Благојевић, истак авши на
почетку да је екипа спремна
за нове изазове.
– Кренули смо са изврша
вањем нових задатак а и
имамо у потпуности испла
ниран програм припрема.
Предвиђено је да одрадимо
36 тренинга и одиграћемо
осам контролних утакмица,
што ће бити сасвим довољ
но да екипа уђе спремна у
предс тојећ е
првенс тво–
каже Благојевић.
Током паузе, ФК Инђија
напустио је тренер голмана,
а у међувремену и кондици
они тренер. Шеф стручног
штаба каже да су такве
ситуације сасвим нормалне
и да зелено-бели, нажалост,
имају ту несрећу да на сва
ких шест месеци мењају
играчки кадар и чланове
стручног штаба.
– У овом случају они који
чине стручни штаб напреду
ју, иду ка вишем рангу,
вишем нивоу, тако да смо

ми након ове сезоне прак
тично остали без неких чла
нова стручног штаба и
десет играча. Нама је циљ
да надоместимо тај недо
статак и већ сада смо у
стручни штаб довели два
нова члана, Дејана Јавор
ца, стручњака за физичку
припрему и Рајка Иванови
ћа који је задужен за рад са
голманима– потврдио је
Благојевић.
Редов е
зелен о-белих
напустили су: Иван Рогач,
који ће каријеру наставити у
ФК „Земун“, Бојан Коваче
вић, Слађан Никодијевић,
Милош Плавшић и према
најавама, близу је одласка
и Милош Милисављевић.
Ипак, тренер инђијског
прволигаша истиче да уско
ро очекују и да се помену
тим играчима нађу замене,
те да и званично објаве
нова имена.
– Неки играчи су већ
постали чланови ФК Инђи
ја, а неки су близу, јер није
решен њихов администра
тивни стат ус. Очек ујемо
повратак Немање Босанчи
ћа, бившег играча нашег
клуба. Нови чланови ће
постати Лука Јованић из ФК

Срђан Благојевић, шеф стручног штаба ФК Инђија

Бачка, Немања Стојановић
из Смедерева и Лазар Вуко
вић, леви бек Борца из
Сакула. То је оно што за
сада са сигурношћу могу да
кажем. У наредном периоду
ће сигурно бити још појача
ња зато што нам је то неоп
ходно– рекао је шеф струч
ног штаба ФК Инђија.
Благојевић се осврнуо на
предстојеће првенство у
оквиру Прве лиге Србије,
које ће ове јесени имати 23.
кола, што уз куп утакмице
чини нов изазов за играче
зелено- белих.
– Тачно је да први пут

имамо 23. кола и то изиску
је да саставимо тим са још
већом конкуренцијом. Нама
је намера да имамо 20 игра
ча уз голмане, а да притом
свих 20 играча равноправно
буду конкурентни једни дру
гима. Мислим да ћемо само
кроз такав начин функцио
нисања успети да постигне
мо жељени резултат– иста
као је на крају Благојевић,
додајући да ће прву кон
тролну утакмицу зеленобели одиграти у суботу, 14.
јула против ФК ТСЦ из Бач
ке Тополе.
М.Ђ.

САВАТЕ БОКСЕРИ У БЕЛГИЈИ

Од седам медаља две Румљанима

Н

а Европском првен
ству за кадете у асо
саватеу и Европском
КУП-у за млађе кадете,
спортисти Савате савеза
Србије освојили су седам
медаља – златну, четири
сребрне и две бронзане
медаље.
Међу такмичарима су
били и чланови Савета
бокс клуба Рума који су,
још једном, потврдили сво
је такмичарске квалитете.
Једино освојено злато је
тако отишло у руке Петра
Јованова, и то у конкурен
цији млађих кадета, у кате
горији до 52 килограма, док
је сребрну медаљу освојио
Никола Ракић, кадет у кате
горији до 75 килограма.

Шеф делегације је био
Миодраг Ракић, председ
ник и тренер СБК Рума.
– Ово је још један велики
успех чланова нашег клуба
који су у овој години већ
освојили три златне и по
једну сребрну и бронзану
медаљу на Светском КУП-у
у Будимпешти. Подсећам, у
Будимпешти су злато осво
јили Петар Јованов, Марко
Видаковић и Јована Касап,
сребро Николина Касап, а
бронзу Крста Јанковић. Ми
смо и државни прваци, тако
да настављамо са добрим
резултатима и у овој години
– рекао је Миодраг Ракић.
Такмичење је одржано
крајем јуна у белгијском
граду Ловервалу, а покро

Петар, Никола и тренер Миодраг Ракић

витељ наступа репрезен
тације је било Министар
ство омладине и спорта, а

СБК Рума, румска општи
на.

С. Џ.
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ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА У ИНЂИЈИ

Рума други полуфиналиста

У

пркос киши која је
непрестано падала, у
недељу, 8. јула, одржа
не су игре без граница, City
games, на Градском базену
у Инђији. Лоше време није
омело играче. Добро распо
ложење и тимски дух нису
изостали па су се за место
у полуфиналу бориле чети
ри екипе. Тимови из Инђи
је, Кикинде, Руме и Вели
ког Градишта одмерили су
своје снаге у играма летећи
ватерполо, трка бачви, воде
на алка, пршута, вошарка и
игри весло, која је на крају
одлучила да други полуфи
налиста буде екипа из Руме.
Кикинда јесте однела убе
дљиву победу, али пошто се
победом у Врбасу већ пла
сирала на даље такмичење,
Рума ће као другопласирана
екипа играти полуфинале у
Сомбору. На трећем месту
нашао се домаћи тим из
Инђије, а последњу позицију
заузели су момци и девојке
из Великог Градишта који су
се нашалили и рекли да би
сигурно победили да је било

Екипа Инђије заузела треће место

топлије време јер они нису
навикли на хладноћу. Дома
ћа екипа за длаку је избегла
пласман у полуфинале али
пошто им је ово први пут на
City games-у, обећавају да ће
следеће године бити спрем
нији.
Румљани су славили про
лазак у полуфинале и најави
ли жестоку борбу у Сомбору.
– Ово је било сјајно иску
ство. Игре су одлично осми

шљене а ми смо показали
колико смо спретни. Иако је
киша немилосрдно падала
ми смо се одлично забави
ли. Одмах крећемо са при
премама за полуфинале јер
желимо да победимо – каже
капитен Руме.
Председник
Општине
Инђија Владимир Гак поде
лио је медаље победничким
екипама и захвалио се свима
на учешћу.

АК СРЕМ

КК ВАЛ

Протеклог викенда, 7. и 8.
јула, у Крушецу, одржано је
Првенство Србије у атлетици
за сениоре и сениорке. Из
Атлетског клуба Срем из
Сремске Митровице на овом
првенству наступило је сед
моро атлетичара и освојило
пет медаља.
Медаље су освојили Мари
ја Вученовић, Славко Стевић,
Војис лав Гвер о, Ведран
Самац и Дарко Радаковић.
Првог дана такмичења, Мари
ја Вученовић је освојила прво
место у бацању копља са
54,67 метара, Војислав Гверо
је био други у бацању клади
ва са бачених 53,34 метара,
Славко Стевић иако је тек
прву годину јуниор освојио је
бронзу са прескочених 206
центиметара.
Другог дана опет успеси.
Дарко Радаковић у Бацању
диска са 48,16 метара, и шлаг
на торт у ставља Ведран
Самац који побеђује у бацању
копља. Ведран је остварио
веома добар резултат од
77,18 метара.
Поред такмичара који су

Протеклог викенда, у Бачкој
Паланци одржано је треће од
четири кола мини кајак и пио
нирске лиге Србије. Чланови
Кајак ашког клуба Вал из
Сремске Митровице овај пут
су освојили четири медаље,
од којих чак једну златну и три
сребрне, све под вођством
тренера Игора Дошена и
Ненада Косијера. У екипном
поретку пионири су заузели
високо четврто место.
Наташа Лаушевић је осво
јила прво место и златну
медаљу у мини кајак једносе
ду на хиљаду метара, у конку
ренцији девојчица рођених
2007. године, а у истом годи

Нови успеси

Војислав Гверо

освојили медаље, треба спо
менути и веома добре насту
пе Александре Костадиновић
која је освојила четврто место
у трци на 5.000 метара, Мирка
Мауне, који је био пети на
3.000 метара и Дејана Анту
новића, шестог на 3.000 мета
ра стипл. Мирко и Дејан су
још јуниори.

– Хвала свим тимовима,
представницима
градови
ма који су дошли у Инђију и
поштено се борили у овим
играма. Хвала и публици
која је одлично навијала упр
кос киши која није престаја
ла. Драго ми је да смо били
домаћини једне овакве мани
фестације и надам се да
ћемо се дружити и следеће
године – рекао је Гак.
М. Ђ.

Четири медаље

шту у конкуренцији дечак а
сребро је припало Марку
Пепелчевићу.
Пионири су имали успешан
наступ. Александар Јовано
вић освојио је сребрну меда
љу у једноседу на хиљаду
метара, а Лука Којовић и
Јован Радмановић су такође
били другопласирани у двосе
ду на петсто метара.
Последње, четврто, коло
мини кајак и пионирске лиге
Србије биће одржано 28. јула
у Бечеју, а пре тога, најмлађе
кајакаше Вала очекује Отво
рено Првенство Војводине у
мини кајаку у Апатину 21.
јула.
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САМОХРАНИ ОТАЦ МИОДРАГ СИМИЋ САМ СЕ БРИНЕ О БОЛЕСНОЈ ЋЕРКИ

Анђелу никада не бих оставио
– Родитељство је нешто
најлепше што човек може да
доживи у свом животу, али
када један родитељ обавља
улогу оца и мајке и то још
болесног детета, онда је то
велика мука! Гурам како могу,
не смем да потонем, јер знам
да ми је потребна снага да
бих истрајао до краја и ство
рио нешто том мом детету,
којем други нема ко – ова
ко почиње своју причу за М
Новине, Миодраг Симић (42)
из Шуљма, самохрани отац
једанаестогодишње Анђеле,
која је рођена са Дауновим
синдромом. Њих двоје су
једном другом највредније у
животу што имају, а како кора
чају у тешким околностима и
свим недаћама које их прате,
само они знају.
За разлику од многих оче
ва који нису имали снаге да
се помире и изборе са чиње
ницом да им је дете хенди
кепирано, па су дизали руке
и остављали своје породице,
Миодраг је остао да отхрању
је своју болесну ћерку, коју је
мајка оставила када је имала
четири године.

Миодраг Симић са ћерком

Не криви је ни што се поно
во удала, добила двоје деце
у том браку и основала своју
породицу, каже да му је драго
ако је сада срећна. Иако живе
у малој трошној кући, коју је
обавила влага са свих стра
на и плафон у кухињи прети

да се сваког часа сруши, Мио
драг док је био у могућности
нешто да заради, сваки динар
улагао је у њихов дом.
– Када је мајка била жива,
онда сам могао нешто да
радим, овако 24 сата посве
ћен сам Анђели. Једина при

мања су нам туђа нега и
помоћ од 9.000 динара, као и
социјала у том износу и дечи
ји додатак од 4.600. Немам
коме дете да оставим на чува
ње, а нисам ни у могућности
некога да платим да би вре
ме проводио са њом – прича
самохрани отац, који и поред
беде и сиротиње, кућу држи
веома уредно и чисто, као и
саму девојчицу.
Каже после краха брака,
покушао је да нађе сродну
душу, али увек је код жена
наилазио на разочарање.
– Нахвале оне мене, диве
ми се на мојим особинама,
пожртвованошћу, а онда ме
услове, како би живеле са
мном, а да Анђелу оставим
у неку установу. Никада то
не бих урадио! Она је моја
срећа, радост, нешто због
чега живим. Није ме страх од
посла и да радим било шта,
само се једног плашим, а то је
како ћу са ћерком разговара
ти о женским проблемима са
којима ће се сусрести. Ући ће
у пубертет...– запитао се Мио
драг којем су тада склизнуле
сузе низ образе. С. Костић

МАСОВНО УГИНУЋЕ ПЧЕЛА НА ПАРЦЕЛИ КОД СТАРЕ ПАЗОВЕ

Сунцокретова испаша убија пчеле
О
ко 30 пчелара са под
ручја општине Стара
Пазова, забринуло се
због масовног угинућа пчела
које је проузроковала сунцо
кретова испаша, на једној
друштвеној парцели поред
ауто пута Београд - Нови
Сад. Већ неколико дана они
забринуто премештају контеј
нере са пчелама на разне
локације у овом делу Срема,
како би сачували друштва.
На жалост, исход је страви
чан, како кажу, дошли су до
закључка да тровање изази
ва сунцокретов цвет, па више
и не знају где да поставе
кошнице, како би сачували и
то мало ових вредних инсека
та.
Од пчелара нико ни слутио
није, да ће само у току једног
дана затећи застрашујући
призор и то преко 1.000
мртвих пчела које леже на
њиви на којој је посејан сун
цокрет.
– Контејнер са 28 кошница
довезао сам када је њива са
сунцокретом била отворена

негде око 30 посто, већ када
се отворила на 80 посто, пче
ле су почеле масовно да
страдају. Пет кошница ми је
тотално уништено, а по оста
лим друштва су ми се препо
ловила –
каже Миленко
Димитријевић, који се први
пут сусрео са оваквом ште
том до сада.
Пчелари данима покушава
ју да открију узрок овог угину
ћа, али како кажу, без стручне
анализе могу само да нагађа

ју. Један од времешнијих пче
лара Марко Станојевић који
се безмало 60 година бави
пчеларством, мисли да су
пестициди један од узрочника
униш тавањ а
медон ос них
инсеката.
– Овај сунцокрет више не
личи на ону биљку из ранијег
времена. Стабљика, све је на
њему хибридно, да ли је у
питању семе или нешто дру
го, не знам. Знам да постоји
десет врста сунцокрета који

се код нас сеју, али на цвет од
неких од њих једноставно
пчеле неће да иду – закљу
чио је Станојевић, који је под
хитно током претпрошле
ноћи преместио 45 кошница,
на друго место, како би спа
сио остатак друштва.
Исту муку са овим пчелари
ма дели и Перо Војиновић из
Старе Пазове, који се увели
ко помирио са овогодишњим
губитком, а највише у меду.
– Када сам кошнице пре
местио код Крњашеваца при
метио сам исто угинуће. И ту
је посејан сунцокрет. Сад сам
их поставио код једног сала
ша видећу шта ће бити. Било
је и раније угинућа, али овако
масовног нисам имао – јада
се овај пчелар који има 44
кошнице у којима су друштва
преполовљена.
Ови пчелари сада су у
страху да се не оствари теза
Алберта Ајнштајна, да уколи
ко би пчеле изумрле, чове
чанству би остало још свега
четири године живота.
С. Костић

