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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 moguć nost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja

Vaš CV m ožete 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).
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топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
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Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

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

Web: www.smtoplana.rs
ОПШТИНАИРИГ

Наградезанајбољеученике
У петак, 6. јула, ири шка локал

на само у пра ва тра ди ци о нал но 
је, на челу са пред сед ни ком 

општи не Сте ва ном Кази ми ро ви ћем, 
сво јим нај бо љим основ ци ма и сред
њо школ ци ма доде ли ла награ де за 
постиг ну те успе хе током шко ло ва
ња. Нај бо љим ири шким уче ни ци ма 
пред сед ник Кази ми ро вић уру чио 
је књи ге, али и нов ча не награ де у 
распо ну од пет до 15 хиља да дина ра 
у зави сно сти од школ ских, или успе
ха на так ми че њи ма, које су пости гли. 

Лука Фодог, уче ник осмог раз ре
да ОШ „Доси теј Обра до вић“ у Ири гу, 

изја вио је да је за пости за ње ова квог 
успе ха потреб но пуно одри ца ња.

– Вели ки је успех бити нај бо љи у 
сво јој гене ра ци ји. Ова награ да биће 
ми под стрек да тако наста вим и у 
будућ но сти – рекао је Лука, којем 
је овом при ли ком доде ље но више 
награ да из раз ли чи тих обла сти. 

ЖулиОдре Мар ко вић, уче ни ца 
ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки
ња“ из Врд ни ка, тако ђе је осво ји ла 
више награ да, и зајед но са Луком 
Фодо гом овом при ли ком одне ла је 
нај ви ше при зна ња. 

– За мене је ово лепа сатис фак

ци ја. Осе ћај је заи ста леп. Као што 
је Лука рекао, потреб но је доста 
одри ца ња, али се све то на кра
ју ипак испла ти. Мене инте ре су је 
више обла сти, али сам одлу чи ла да 
се опре де лим за меди ци ну – каже 
ЖулиОдре. 

Пре ма речи ма Јован ке Ста но је
вић, мату рант ки ње ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“, за све је потреб
на само добра орга ни за ци ја, и на тај 
начин може се учи ти, бави ти спор
том, а нађе се и сло бод ног вре ме на. 

Н.Милошевић

ЛукаФодогприманаградуодпредседникаКазимировића Жули-ОдреМарковић ЈованкаСтанојевић
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Свет ско првен ство у Руси ји се при во ди кра ју. У вре
ме када се овај број буде штам пао, игра ће се 
полу фи нал не утак ми це. Виде ли смо све и сва шта. 

Од гоми ле голо ва и пена ла, пре ко при ме не ВАР тех но
ло ги је и погу бље них суди ја, до пото па глав них фаво ри
та.

Виде ли смо да Меси није лидер. Већи је ути цај Мара
до на имао са три би на она кав полу пан него овај на тере
ну. Виде ли смо да Нем ци ипак нису баук, а Шпан ци само 
бле да сен ка чуве не гене ра ци је која је до ско ро хара ла 
све том. И виде ли смо Бра зил пред во ђен стар ле том. О 
томе ћемо нешто касни је. 

А сад мало о завр шни ци. Нема Срби је, али су зато ту 
бра ћа Хрва ти. Без обзи ра на то шта буду ура ди ли у 
полу фи на лу, они су сва ка ко нај ве ће изне на ђе ње Мун ди
ја ла. Морам при зна ти да нисам оче ки вао да ће догу ра ти 
дале ко. Нека ко су ми дело ва ли истро ше но, спо ро, 
спрем ни за пен зи ју. Про ма кла ми је јед на бит на ствар, а 
то је да су тим. Одр жа ли су лек ци ју мно гим еки па ма на 
Првен ству и оно што је нај бит ни је, нису пада ли када је 
било тешко. А било је. Пока за ли су карак тер. Тукли су 
редом Ниге ри ју, Арген ти ну, Исланд. Са Дан ци ма су се 
мучи ли али су били бољи и заслу же но про шли даље. 
Са Руси ма је било тесно али су опет оста ви ли ути сак 
боље и агре сив ни је еки пе. Јед но је сигур но, шта год 
ура ди ли до кра ја, они су херо ји у љепој њихо вој.

Ту су и Енгле зи, ничим иза зва ни. Нека ко су про смр де
ли кроз овај тур нир, коц ки це су се сло жи ле, запа ли им 

лаки про тив ни ци и ето њих у полу фи на лу. Огро ман 
успех ако мене пита те.

Бел ги ја и Фран цу ска су пока за ле нај бо љу игру и заслу
же но су сти гли до кра ја тур ни ра. Тешко је зами сли ти да 
јед на од те две еки пе не подиг не пехар. Бел ги јан ци су 
конач но иско ри сти ли сав свој тале нат. Реше та ју са свих 
стра на. Што се тиче Фран цу за, ово и није неко изне на ђе
ње с обзи ром на то какав тим има ју. И нарав но нествар
ног Мба пеа. 

А ту ће бити и Мило рад Мажић. Нада мо се. Ако 
ништа дру го, а оно због тога што је конач но послао 
Неи ма ра тамо где му је место. Човек је јед но став

но пока зао да је један од нај бо љих суди ја на све ту. 
Судио је вео ма незгод не утак ми це и одра дио посао 
одлич но. Можда га види мо и у фина лу. Али то није сад 
толи ко ни бит но. Начин на који је охла дио помах ни та лог 
Неи ма ра који се цео тур нир пра ћа као као риба на сувом. 
Непро цењи во. Ствар но мислим да таквим про ту ва ма и 
пре ва ран ти ма од игра ча тре ба забра ни ти да игра ју фуд
бал. Какав при мер дајеш деци? Да тре ба да глу ма та ју и 
симу ли ра ју? То није фуд бал. Није ни спорт. Зато је и сла
ђе када га један Србин спу сти на земљу и поша ље кући. 
Тре ба има ти ону ствар до земље па иску ли ра ти малог 
симу ла то ра на она кав начин. Сва ка част.

Било како било, гле да ће мо европ ско фина ле. Фина ле 
у којем ће, нада мо се, све пршта ти од доброг фуд ба ла и 
голо ва. А онда, назад сво јим жена ма и сва ко днев ним 
оба ве за ма.  
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Државабрине
окултурномнаслеђу

Архе о ло шко нала зи ште Глац, 
које у послед ње вре ме све 
више инте ре су је јав ност, у 

петак, 6. јула, посе ти ли су мини стар 
кул ту ре и инфор ми са ња у Вла ди 
Репу бли ке Срби је Вла дан Вуко са
вље вић и амба са дор ка Аустра ли је у 
Срби ји Џули ја Фини, а потом оби шли 
и Музеј Сре ма, недав но рекон стру и

сан Жит ни трг, као и позо ри ште 
„Добри ца Милу ти но вић“

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер, захва лио се, као 
дома ћин, мини стру Вуко са вље ви ћу и 
амбасадорки Фини  на овој посе ти. 

– Инте ре со ва ње за лока ли тет Глац 
непре ста но расте, и сигур но ће у 
будућ но сти при ву ћи још већу пажњу 

дома ће и свет ске јав но сти.  Ми, као 
град, ове потен ци ја ле тре ба да иско
ри сти мо и да пока же мо јав но сти шта 
је Град Срем ска Митро ви ца и коли ки 
је био зна чај Сир ми ју ма, као и чита вог 
овог под руч ја током исто ри је. То је 
шан са за при вред ни и тури стич ки раз
вој Гра да. Због тога, жели мо да обно
ви мо све сво је уста но ве кул ту ре. 

ВладимирСанадериамбасадоркаАустралијеЏулијаФини

ОбилазакархеолошкоглокалитетаГлац

ВладанВукосављевићуМузејуСрема

Интересовање за локалитет Глац непрестано расте, и сигурно ће у
будућностипривућијошвећупажњудомаћеисветскејавности,рекаоје
ВладимирСанадер
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Запо че ли смо са Гале ри јом „Лазар 
Воза ре вић“, а тако тре ба да наста ви
мо и даље – рекао је Сана дер. 

Пре ма речи ма мини стра Вуко са
вље ви ћа, ова посе та дока за ла је да је 
Срем ска Митро ви ца важан кул тур ни 
цен тар у Срби ји.

– Оби шли смо нала зи ште Глац, и 
несум њи во је реч о пала ти из касно
ан тич ког пери о да, која је била део 
Сир ми ју ма, јед ног од нај ве ћих цен та
ра Рим ског цар ства. Тако ђе, посто је и 
доста озбиљ не прет по став ке архе о
ло га да се чак ради и о цар ској пала
ти. Овај про је кат је добар при мер 

међу на род не сарад ње, а сарад ња са 
коле га ма из Аустра ли је је вео ма 
важна за обе стра не. Аустра лиј ски 
архе о ло зи могу да про у ча ва ју архе о
ло шка нала зи шта која тамо нема ју, а 
ми их има мо у изо би љу. Иску ство и 
зна ње наших и њихо вих струч ња ка је 
спој који иде у при лог актив ној међу
на род ној сарад њи у окви ру кул ту ре – 
рекао је Вуко са вље вић и додао да је 
Мини стар ство у послед ње две годи не 
издво ји ло око 68 мили о на дина ра за 
област кул ту ре, савре ме ног ства ра
ла штва и зашти ту кул тур ног насле ђа 
у Срем ској Митро ви ци.

– Сред ства су оти шла у пра ве руке 
и локал на само у пра ва их на добар и 
ква ли те тан начин кори сти. Има ту још 
посла. Ту је музеј, који је богат раз ли
чи тим арте фак ти ма, али и позо ри ште, 
које тре ба обно ви ти. О томе води мо 
раз го во ре са локал ном само у пра вом 
– каже мини стар Вуко са вље вић.

Амба са дор ка Џули ја Фини иста кла 
је зна чај сарад ње Уни вер зи те та у 
Сид не ју са срп ским архе о ло зи ма на 
про јек ту Глац, посеб но јер у Аустра
ли ји архе о ло зи нису у при ли ци да се 
сусрет ну са оста ци ма из пери о да 
антич ког Рима. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
овом при ли ком доде лио је амба са
дор ки Џули ји Фини захвалницу Гра да 
Срем ска Митро ви ца, а мини стру 
Вуко са вље ви ћу књигу и сат. 

Н.Милошевић

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,којетребаобновити.Отомеводиморазго
воресалокалномсамоуправом,кажеминистар
Вукосављевић

ВладимирСанадериВладанВукосављевићнаЖитномтргу

ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ“

Анализа
савскеводе

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому
на ли је“ Срем ска Митро ви ца  оба ве
шта ва гра ђа не о резул та ти ма ана ли
зе сав ске воде, коју је извр шио  Завод 
за јав но здра вље  Срем ска Митро ви
ца. Ана ли за сав ске воде је  извр ше на  
дана 27. јуна и то на тач ка ма узор ко
ва ња Мала пла жа, поче так пла же, 
Богаз, и Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме
та ра  сав ска вода на наве де ним лока
ли те ти ма одго ва ра зах те ви ма Уред бе 
о гра нич ним вред но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским вода ма и 
под зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без бед
но купа ње: избе га ва ти роње ње, гњу
ра ње, прска ње, ска ка ње и гле да ње у 
води, при ли ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба ве зно се 
туши ра ти чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске воде, врши ти 
над зор над купа њем мале деце  (у 
пли ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), после 
кише и олу је не купа ти се 23 дана, 
забра ни ти при ступ дома ћим живо ти
ња ма.

Моли мо све сугра ђа не да  се у току 
борав ка на пла жи  при др жа ва ју пра
ви ла забра не игре с лоп том у води и 
пешча ном делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како не би оме та
ли одмор и рекре а ци ју посе ти ла ца 
Град ске пла же у Срем ској Митро ви
ци.

МИТРОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

Дебељачкобрдо
У петак, 6. јула, у Библи о те ци „Гли

го ри је Воза ро вић“ одр жа на је про мо
ци ја књи ге Дебе љач ко брдо, ауто ра 
Дра гу ти на Дебе ља ка. Књи га је родо
слов поро ди це Дебе ља ка. Из све га 
што је у књи зи напи са но о настан ку и 
поре клу пре зи ме на Дебе љак, о поро
ди ца ма са тим пре зи ме ном, као и о 
дру гим поро ди ца ма из ових кра је ва, о 
кућа ма и дру гим намен ским објек ти
ма мра вич ких и дру гих дома ћин ста ва, 
суге ри ше да је ста нов ни штво прња
вор ског кра ја у висо ком про цен ту 
досе ље нич ко са југа и југо за па да 
Срби је (Ста ре Срби је  Рашке обла
сти), Црне Горе и Хер це го ви не, а јед
ним делом из око ли не Сме де ре ва. 
Аутор даје исто риј ски пре глед расе ја
ва ња целих поро ди ца и насе ља како 
је који осва јач у про шло сти зау зи мао 
и осва јао тери то ри је. Етнич ки састав 
ста нов ни штва Босне и кра је ва који су 
јој повре ме но при па да ли, мењао се 
под упли вом  бор би за пре власт на 
сред њем Бал ка ну изме ђу Визан ти је, 
Фра нач ке држа ве, Мле та ка и Угар ске 
држа ве, као и тежњи јужно сло вен ских 
наро да за ства ра њем сво јих првих 
држав них зајед ни ца.
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ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Туристасвевише,анема
смештајнихкапацитета

Град Срем ска Митро ви
ца, захва љу ју ћи сво јој 
бога тој исто ри ји, као и 

разно вр сним кул тур ним, али 
и при род ним потен ци ја лом, 
из годи не у годи ну при вла чи 
све више тури ста из земље и 
ино стран ства. Оста ци антич
ког Сир ми ју ма сво је вр сна су 
атрак ци ја за сва ко га кога пут 
нане се у овај град, а поред 
тога, сви пут ни ци намер ни ци 
у при ли ци су да ужи ва ју у 
лепо та ма сав ске оба ле, при
ро ди Заса ви це и Фру шке 
горе, као и да се лепо про ве
ду, а и нау че нешто на број
ним мани фе ста ци ја ма које 

се у њему одр жа ва ју. 
Тури стич ка орга ни за ци ја 

гра да Срем ска Митро ви ца, 
пре ма речи ма дирек то ри це 
Све тла не Сабо, тру ди се да 
све сво је тури стич ке потен
ци ја ле пред ста ви пред потен
ци јал ним гости ма из ино
стран ства сара ђу ју ћи са 
број ним ино стра ним тури
стич ким орга ни за ци ја ма.

– Поја ви ли смо се на Дани
ма Вој во ди не у Пули, а 
сарад ња Вој во ди не са 
Истром је већ позна та, како 
тури стич ки, тако и при вред
но. Било је врло важно да се 
тамо поја ви мо и про мо ви ше

мо нашу тури стич ку дести на
ци ју. Оста ви ли смо заи ста 
изу зе тан ути сак, и оче ку је мо 
да у току наше мани фе ста ци
је Цар ски Сир ми јум – град 
леген ди госту је тру па из Пуле 
која уче ству је у њихо вом 
антич ком пред ста вља њу. То 
је јед на врста ожи вља ва ња 

исто ри је на архе о ло шким 
лока ли те ти ма и у ову мани
фе ста ци ју биће укљу че ни 
Музеј Сре ма, Завод за зашти
ту спо ме ни ка кул ту ре, Библи
о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“, 
Позо ри ште „Добри ца Милу
ти но вић“, Гар тел теа тар и 
дру ги.  Тру ди мо се да про гра

СветланаСабо

Житнитргуновомруху

Раније јетај тргбиоомиљен,асада је
још функционалнији и лепши. Овде се
традиционално одржава и Срем фолк
фест,анажитномтргууновомамфитеа
тру,уновомруху,доживљајћебитимно
гобољи.Тусесадаможесићиисаинва
лидскимколицима,свакоможедасеспу
сти и да приђе ископинама, рекла је
СветланаСабо
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ми за тури сте буду интер ак
тив ни, јер више није довољ но 
да тури сти само дођу, слу ша
ју води че и раз гле да ју, већ је 
важно што боље им при бли
жи ти нека да шњи живот лока
ли те та. Тако ђе, има ли смо 
саста нак и уче шће на Б2Б 
сусре ти ма у Софи ји, где смо 
има ли пре зен та ци ју Гра да 
као дести на ци је. Ми смо за 
њих изу зет но зани мљи во 
тржи ште, јер су бугар ски 
тури сти уви де ли све оно што 
може мо да им пону ди мо, 
како исто риј ски и кул тур но, 
тако и пре ко мани фе ста ци ја 
и при род них богат ста ва – 
каже Све тла на Сабо. 

Пре ма њеним речи ма, 
Вин ски парк је јед на од нај
зна чај ни јих мани фе ста ци ја у 
Гра ду.

– Вин ски парк се пока зао 
као изу зет но посе ће на мани
фе ста ци ја. Град ски парк у 
којем се мани фе ста ци ја одр
жа ва врло је атрак ти ван и 
зани мљив, и ства ра роман
тич ну атмос фе ру у којој се 
људи сусре ћу, при ча ју, опу
ште ни су, дегу сти ра ју врхун
ска вина. Пре ма нашој 
проце ни било је сигур но три 
хиља де људи, свих гене ра
ци ја. Сва ко је ту нашао неку 
врсту задо вољ ства, а и музи
ка је била у ретро сти лу, у 
скла ду са кул ту ром пије ња 
вина и кон зу ми ра ња хра не – 
рекла је Све тла на Сабо, 
дода ју ћи да су гости из 
Аустра ли је који раде на архе
о ло шким иско па ва њи ма на 
Гла цу били пре срећ ни што 
се и ове годи не одр жа ва 
мани фе ста ци ја која је на њих 
оста ви ла изу зе тан ути сак 
про шле годи не.  

Пре ма речи ма дирек то ри
це Сабо, уско ро се оче ку је 
обно ва нека да шње пла ве 
лини је која је у Срем ској 
Митро ви ци рани је слу жи ла 
као водич до тури стич ки 
репре зен та тив них места.

– Пла ва лини ја је за сада 
угра ђе на на део рекон стру и
са не ули це Вука Кара џи ћа, и 
то је добар поче так рекон
струк ци је пла ве лини је која је 
овде посто ја ла, и која је пан
дан пла вој лини ји у Неве ру у 
Фран цу ској. Сада ради мо 
мапу која ће садр жа ти и њу и 
архе о ло шку руту Гра да. За 
све то посто ји добро рас по
ло же ње у Град ској упра ви, а 
нада мо се да ћемо има ти и 
помоћ од покра ји не – каже 
она. 

Жит ни трг, који је упра во 
рекон стру и сан, пре ма речи
ма Све тла не Сабо, сада је 
мно го функ ци о нал ни ји за 
кул тур не мани фе ста ци је.

– Рани је је тај трг био оми

љен, а сада је још функ ци о
нал ни ји и леп ши. Овде се 
тра ди ци о нал но одр жа ва и 
Срем фолк фест, а на жит ном 
тргу у новом амфи те а тру, у 
новом руху, дожи вљај ће 
бити мно го бољи. Ту се сада 
може сићи и са инва лид ским 
коли ци ма, сва ко може да се 
спу сти и да при ђе иско пи на
ма, рекла је Светлана Сабо. 

Када је о Митро ви ци као 
тури стич кој дести на ци ји реч, 
поред кул тур ноисто риј ских 
потен ци ја ла, Тури стич ка 
орга ни за ци ја се тру ди да про
мо ви ше и оне при род не.

– Лето је посеб но важно, 
јер људи тра же релак са ци ју и 
одмор, а ми има мо јед ну од 
нај леп ших реч них пла жа у 
реги о ну. Нисмо нескром ни и 
заи ста сма трам да је то тако. 
Митро вач ка пла жа има ком
плет ну инфра струк ту ру, 
спорт ске тере не, све садр жа
је који одго ва ра ју потре ба ма 
свих гене ра ци ја. И већи на 
спорт ских дога ђа ја се одр жа
ва тамо у лет њем пери о ду. 
Има мо и музич ке фести ва ле 
који овде дово де сто ти не уче
сни ка, који су тако ђе неки 
облик тури ста. Тако ђе, Спе
ци јал ни резер ват при ро де 
Заса ви ца недав но је добио 
при зна ње Саве та Евро пе, и 
само тамо годи шње про ђе 
око 40.000 тури ста. Уско ро ће 

се гра ди ти и бици кли стич ка 
ста за до Заса ви це, као и сре
ђи ва ње сао бра ћај не сиг на ли
за ци је и слич но. Сео ски тури
зам нам је исто вео ма важан 
и сва ке годи не је у пора сту. 
Два тури стич ка дома ћин ства 
су у про це су реги стра ци је, а 
до кра ја годи не се оче ку је да 
ће их укуп но са већ реги стро
ва ним бити око 15. Изу зет но 
су посе ће ни, а има ју нај ра
зли чи ти је садр жа је, од шета
ли шта, избо ра, спорт ских и 
дечи јих тере на – каже дирек
то ри ца Сабо. 

Што се тиче Митров ча
на, Тури стич ка орга
ни за ци ја ради и на 

њихо вој еду ка ци ји, већ дру гу 
годи ну за редом орга ни зу ју ћи 
квиз под нази вом Сир ми јум 
цар ски град, за уче ни ке 
четвр тог раз ре да основ не 
шко ле. На овај начин, инфор
ма ци је оста ју у све сти уче ни
ка, они са тим сазна њем 
расту и пре но се га дру ги ма. 

Пре ма бро ју упла ће них 
бора ви шних так си, у Срем
ској Митро ви ци годи шње 
бора ви више десе ти на хиља
да тури ста, с обзи ром на то 
да годи шње буде при ја вље но 
120 хиља да ноће ња. 

– Вели ки про блем је то што 
у Срем ској Митро ви ци не 
посто ји хотел одго ва ра ју ћих 
капа ци те та. Да у Гра ду има

мо хотел сигур но бисмо има
ли утро стру чен број посе та, а 
има ли бисмо и раз ви јен кон
гре сни тури зам. Има ли смо 
до сада мно го упи та да се код 
нас одр жа ва ју међу на род ни 
кон гре си, међу тим, уче сни ци 
кон гре са бора ве у Бео гра ду и 
Новом Саду, а овде дођу 
само на излет. Тури зам је 
при вред на гра на, и раз вој 
кон гре сног тури зма био би 
зна ча јан и за при вред ни раст. 
Град је учи нио мно го тога да 
ство ри добар амби јент за 
кате го ри са ње хоте ла Сир ми
јум, који је тре нут но у сте ча ју. 
Пошто је хотел у при ват ном 
вла сни штву, Град не може 
ништа више од тога да учи ни 
– каже Све тла на Сабо и 
дода је да је још један вели ки 
недо ста так то што у Митро ви
ци не посто ји инфор ма тив ни 
цен тар за тури сте, који је за 
наред ни пери од пред ви ђен 
пла ном детаљ не регу ла ци је. 

Упр кос овим недо ста ци ма, 
пре ма њеним речи ма, људи 
осе те про ме не и види се да 
тури сти у Срем ску Митро ви
цу све више дола зе.

– Осе ти се живот. Виде се 
нова лица, која пита ју где је 
цар ска пала та, где може 
добро да се поје де, а сви већ 
зна ју и где је нај бо љи сла до
лед – закљу чу је.  

Н.Милошевић

ВеликипроблемјетоштоуСремскојМитровицине
постоји хотел одговарајућих капацитета. Да у Граду
имамохотелсигурнобисмоималиутрострученброј
посета,аималибисмоиразвијенконгреснитуризам,
кажеСветланаСабо
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ДОМЗДРАВЉАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Превенција
болестисрца
У про сто ри ја ма Пре вен

тив ног цен тра Дома 
здра вља у Срем ској 

Митро ви ци, у поне де љак, 2. 
јула, одр жа на је про мо ци ја 
HISPA про гра ма. HISPA 
пред ста вља удру же ње цен
та ра за хипер тен зи ју, пре
вен ци ју инфарк та и шло га, а 
један такав цен тар нала зи 
се и у Срем ској Митро ви ци.  
Кроз инте гри сан и коор ди
ни сан рад ових цен та ра, 
HISPA има за циљ да бла го
вре ме но и ефи ка сно иден

ти фи ку је, дијаг но сти ку је, 
лечи и дуго роч но пра ти 
боле сни ке са пови ше ним 
кар ди о ва ску лар ним ризи
ком. 
Овој про мо ци ји при су ство
вао је већи број митро вач
ких лека ра, као и дру гих 
при пад ни ка Дома здра вља, 
а пре да ва ље при сут ни ма 
одр жао је проф. др Небој ша 
Тасић. Пре ма њего вим 
речи ма, пре вен ци ја је, када 
се ради о кар ди о ва ску лар
ним обо ље њи ма, вео ма 

зна чај на и пред ста вља 
кључ за ефи ка сно лече ње. 
Митро вач ки лека ри овом 
при ли ком могли су да раз
ме не иску ства са др Таси
ћем, поса ве ту ју се, и дођу 
до закљу ча ка о томе како 

тре ба посту па ти уко ли ко се 
посум ња да би паци јент 
могао да болу је од кар ди о
ва ску лар них обо ље ња, као 
и о томе како посту пи ти 
када до обо ље ња заи ста и 
дође.  Н.М.

Сапромоције

КПЗСРЕМСКАМИТРОВИЦА:ОДРЖАНФЕСТИВАЛБЕСЕДНИшТВАОСУђЕНИхЛИЦА

Некасечујеидругастрана
У хоте лу Срем, у окви

ру Казне нопоправ
ног заво да у Срем ској 

Митро ви ци, у петак, 6. јула, 
одр жан је четвр ти по реду 
Фести вал бесед ни штва осу
ђе них лица под нази вом 
Нека се чује и дру га стра
на, у орга ни за ци ји Мини
стар ства прав де, Упра ве 
за извр ше ње кри вич них 
санк ци ја, КПЗ Срем ска 
Митро ви ца, као и Уста но ве 
за него ва ње кул ту ре Срем. 
Фести вал се, сада већ тра
ди ци о нал но, одр жа ва на 
нивоу Репу бли ке Срби је, а 
овај пут на њему је уче ство
ва ло 30 уче сни ка из више 
уста но ва у Срби ји. 

– Кате го ри је су већ тра
ди ци о нал но Аутор ска бесе
да и Интер пре та ци ја у којој 
уче сник гово ри бесе ду неког 
дру гог ауто ра. Овај Фести
вал пред ста вља још један 
вид ресо ци ја ли за ци је осу
ђе них лица, чиме се баве 
све наше уста но ве у Репу
бли ци Срби ји. Поред тога, 
бави мо се и дру гим про гра
ми ма, попут ресо ци ја ли
за ци је помо ћу живо ти ња. 
Осу ђе на лица су пре по зна
ла да је овај Фести вал један 
од начи на да мно го лак ше 
при хва те живот када иза ђу 
из наших уста но ваи да се 
укљу че у нор ма лан живот – 
каже Небојша Дра га но вић, 
заменик управника КПЗ. 

Фести вал је сво јом бесе
дом отво рио про та Мило
рад Голи јан, Митров ча ни ма 

уве ли ко познат по бесед ни
штву, а уче сни ке су, поред 
њега, оце њи ва ли и Зори ца 
Мишче вић, пред сед ни ца 
Одбо ра Фести ва ла бесед
ни штва Сир ми јум, све
тлост речи, Јасна Арба
нас, про фе сор ка рето ри ке, 
Јеле на Вујић, реа ли за тор ка 
трет ма на КПЗ у Срем ској 
Митро ви ци, Бра ни слав Пав
ков, пра во слав ни кати хе та, 
као и књи жев ни ца Мир ја на 
Мар ко вић. 

П. Д., један од уче сни
ка Фести ва ла, потвр дио је 
зна чај ова квих про гра ма у 
окви ру казне нопоправ них 
уста но ва.

– Ово је при ли ка за нас 
да деман ту је мо стиг ма ти
за ци ју осу ђе них лица, која 
углав ном нису при хва ће на 
након изла ска из уста но ве. 
При ли ка за уче шће и орга
ни за ци ја ова квог фести ва
ла пока зу ју да осу ђе ни ци 
нису само извр ши о ци кри
вич них дела, већ да су и 
људи који нешто зна ју. Зна ју 
да пишу, да сли ка ју,баве се 
неким дру гим актив но сти
ма, каже П. Д. 

Јован ка Мили нов, осу ђе
ни ца у КПЗ за жене у Пожа
рев цу, изја ви ла је да јој је 
мотив за уче шће на овом 
Фести ва лу била Вој во ди на. 

– Мој мотив је увек моја 
Вој во ди на. Моја рав ни
ца, њиве, жито, сун це над 
Вој во ди ном. Ову бесе ду 
сам напи са ла и посве ти
ла је мушкар ци ма у Заво
ду, митро вач ком, који су 
првен стве но Вој во ђа ни. 
Опре де ли ла сам се за то 
да поме нем све наше оби
ча је, авли ју, све оно што нас 
чека када се вра ти мо и сву 
ону тугу која нас је дове ла 
ту где јесмо. Ово так ми че
ње ми зна чи мно го, зна чи 
повра так у живот. Ово је 
рађа ње мог новог живо та 
који ће, када иза ђем, бити 
посве ћен само писа њу – 
каже Јован ка, коју у род ном 
Пер ле зу чека ју деца и унук, 
који јој дају сна гу да издр жи 
у одслу же њу казне. 

Н.Милошевић

НебојшаДрагановић

ПротаГолијаннаотварањуФестивала
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ЛАЋАРАК

ОдржаначетвртаФијакеријада

У неде љу, 8. јула, под 
п о к р о  в и  т е љ  с т в о м 
Гра да Срем ска Митро

ви ца, у Лаћар ку је одр жа на, 
сада већ четвр та по реду,  
Лаћа рач ка фија ке ри ја да. 
Тач но у под не, запре ге су од 
Основ не шко ле „Три ва Вита
со вић Лебар ник“ кре ну ле у 
дефи ле ка кри лу, а потом 
назад до Луко и ло ве бен
зин ске пум пе, а потом је на 
школ ском игра ли шту орга
ни зо ва на реви ја са так ми
че њи ма у дво пре гу, четво
ро пре гу, изво ђе њу пасту ва 
и дру гим дисци пли на ма 
карак те ри стич ним за ова кве 
мани фе ста ци је. 

Орга ни за то ри ове мани
фе ста ци је били су Месна 
зајед ни ца Лаћа рак, као и 
Коњич ки клуб Ста ри фија

кер из Лаћар ка. 
Фија ке ри ја ди  је при су

ство вао и начел ник Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул

ту ру и спорт Или ја Недић, 
који је изја вио да је циљ 
ова квих мани фе ста ци ја очу
ва ње тра ди ци је у селу. Пре
ма речи ма Луке Тео до си ћа, 
пред сед ни ка Коњич ког клу
ба Ста ри фија кер, овај клуб 
посто ји већ пет годи на, а 
ова квим мани фе ста ци ја ма 
тру ди се да уна пре ди дру
штве ни живот у Лаћар ку. 

Сви при сут ни могли су 
да се про во за ју фија ке ром, 
деца су могла да се дру же 
са пони ји ма, а за кул тур
ноумет нич ки део про гра ма 
било је заду же но више фол
клор них ансам ба ла. 

Н.М.

ИлијаНедић ЛукаТеодосић

КАЈАК

ЕвропскосреброзаМитровчане
У поне де љак, 9. јула, у Град ској кући у Срем ској 

Митро ви ци упри ли чен је при јем за каја ка ше КК 
Вала,  који су се недав но вра ти ли са Европ ског 

првен ства у Ита ли ји, где су пока за ли изу зет не успе хе. 
Од три меда ље које је репре зен та ци ја Срби је осво ји ла 
на овом првен ству, две су сти гле у Срем ску Митро ви цу. 

Бојан Зде лар осво јио је сре бро у јед но се ду на 500 
мета ра, док је Мари ја Доста нић, тако ђе, осво ји ла сре
бр ну меда љу у трци на 500 мета ра, али у дво се ду.

Начел ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спо рт Или ја Недић и пред сед ник Спо рт ског саве за Гра
да Нема ња Црнић доче ка ли су митр о вач ке каја ка ше и 
чести та ли им на постиг ну том успе ху.  Н.М.

Пројекат„ТАЧНОИТРАНСПАРЕНТНО:ЈАВНЕФИНАНСИЈЕУСЛУЖБИГРАђАНА“реализујесеузфинансијскуподршкуГрадаСремскаМитровица.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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На сед ни ци Општин ског већа у 
Руми, одржанoj  4. јула, нај ви ше 
пажње је иза зва ла одлу ка о 

суфи нан си ра њу уре ђе ња фаса да и 
побољ ша ња енер гет ске ефи ка сно сти 
обје ка та колек тив ног ста но ва ња у 
Руми,  а сушти на те одлу ке лежи у 
наме ри локал не само у пра ве да помог
не ста на ри ма и вла сни ци ма ста но ва у 
овим згра да ма, да лак ше обез бе де 
сред ства за сре ђи ва ње фаса да по 
прин ци пу  на њихов динар Општи на 
ула же два. Овом одлу ком се уре ђу је 
посту пак и кри те ри ју ми доде ле сред
ста ва за ове наме не. 

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је под
се тио да је локал на само у пра ва обе ћа
ла ову помоћ и сада  дола зи до реа ли
за ци је тог обе ћа ња. 

– Одлу ка се одно си на све, али бих 
волео да се прво сре де фаса де у Глав
ној ули ци и око цен тра, буду ћи да смо 
кре ну ли у вели ке радо ве на ком плет ној 
рекон струк ци ји дела Глав не ули це. 
Сва ка ко да ће због овог наш град леп
ше изгле да ти. Апе лу јем на све стам бе
не зајед ни це, могу и ста на ри тамо где 
их нема, ако су обез бе ди ли сво ја сред
ства да иско ри сте  лет ње дане када се 
фаса де и не раде, да сре ди мо папи ро
ло ги ју тако да са радо ви ма на сре ђи
ва њу фаса да могу кре ну ти кра јем авгу
ста. Ми има мо довољ но сред ста ва за 
све који се јаве, тако им пома же мо, 

али ујед но чини мо да Рума има леп ши 
изглед – про ко мен та ри сао је ову одлу
ку пред сед ник Ман чић.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ка 
да се новач но помог ну она дома ћин
ства у Кра љев ци ма,која су пре тр пе ла 
ште те од поплав ног тала са при ли ком 
пада ви на у мају.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић каже да је коми си ја била на 

тере ну, про це ни ла ште ту и новач ну 
помоћ ће доби ти шест дома ћин ста ва у 
укуп ној вред но сти од 240.000 дина ра, 
а у распо ну од 30.000 до 60.000 дина
ра.

Фор ми ран је и мобил ни тим за соци
јал ну инклу зи ју Рома, а зада так ће му 
бити да спро во ди све мере и актив но
сти које су дефи ни са не Стра те ги јом за 
уна пре ђе ње живо та Рома у Срби ји за 
пери од од 2016. до 2025. годи не. У 
рум ској општи ни Локал ни акци о ни 
план за уна пре ђе ње поло жа ја Рома је 
донет 2015. годи не на пери од до 2020.
годи не. 

– Зада так чла но ва овог тима ће бити 
да суге ри ше како локал ној само у пра
ви, тако и вла ди ним и невла ди ним 
орга ни за ци ја ма шта тре ба да чине кон
крет но на побољ ша њу поло жа ја Рома 
– иста као је Љуби шић.

Тако ђе, на сед ни ци Општин ског већа 
је фор ми ран и тим за изра ду пла на 
капи тал них инве сти ци ја општи не 
Рума, као и рад на гру па за изра ду 
поме ну тог пла на.

Чла но ви Општин ског већа су дали и 
сагла сност на одлу ке над зор них одбо
ра о рас по де ли доби ти у два јав на 
пред у зе ћа, Водо вод и Кому на лац, чији 
је осни вач рум ска општи на, у одно су 
70 про це на та у општин ски буџет, док 
30 про це на та оста је пред у зе ћу.
 С.Џ.

РУМСКАПАНОРАМА

СЕДНИЦАОПшТИНСКОГВЕЋАРУМА

Помоћопштине
запоправкуфасада

СлађанМанчић:Испунилиобећање

Рума:Улагањеуфасаде
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КЛЕНАК–РАДОВИНАКАНАЛУСАВИЦА

Вреднострадовадесет
милионадинара
Пре два де се так дана 

запо че ли су радо ви на 
про ши ре њу и про ду

бљи ва њу кана ла Сави ца у 
Клен ку. О коли ком захва ту је 
реч пока зу је и пода так да је 
нова дуби на кана ла негде и 
седам мета ра, шири на 20, а 
ово је први пут од како је 
канал напра вљен, нешто 
после Дру гог свет ског рата, 
да се на њему интер ве ни ше 
у овом оби му.

Радо ви би тре ба ло да се 
окон ча ју за око месец дана, 
а како они напре ду ју про ве
ра ва ли су 3. јула в. д. дирек
тор ка Водо при вред ног пред
у зе ћа „Гало ви ца“ које изво ди 
ове радо ве, Миле на Чан ко
вић, Сла ђан Ман чић, пред
сед ник Општи не и Душан 
Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве.

Канал је дуга чак седам 
кило ме та ра, а радо ви се 
изво де у дужи ни 3,5 кило ме
та ра. 

– Ово је детаљ но и гене
рал но уре ђе ње кана ла, који 
је вео ма зна ча јан за ово под
руч је, јер се у њега гра ви та
ци о но сли ва ју све воде из 
насе ља и ева ку и шу у Саву . 
Он је и изгра ђен са наме ром 
да вра ћа у кори то реке Саве 
свењ суви шне воде после 
одбра не од попла ва, јер је 
на овом делу све под водом, 
када Сава има висок водо
стај. Зато ће сада канал и 
има ти ове габа ри те, да би 
могао да при хва ти сву суви
шну воде овог дела и да их 
вра ти у Саву. Радо ви су заи
ста обим ни а раде се уз 
помоћ рум ске општи не. Воде 

Вој во ди не су инве сти тор за 
ове радо ве, а то је била ини
ци ја ти ва МЗ Кле нак, локал
не само у пра ве и Шум ског 
газдин ства Срем ска Митро
ви ца. Годи на ма смо поку ша
ва ли да их изве де мо, али до 
сада нисмо могли да нађе мо 
сред ства за те радо ве – изја
ви ла је в. д. дирек тор ка 
Миле на Чан ко вић.

Сла ђан Ман чић је иста као 
да се при ли ком попла ва из 
2014. годи не тач но виде ло 
где има про бле ма, а ови 
радо ви пока зу ју и да репу
блич ка и покра јин ска вла да 
дуго роч но раз ми шља како 
би пред у пре ди ла такве ван

ред не ситу а ци је. Пра ви при
мер таквог раз ми шља ња је и 
изград ња наси па изме ђу 
Хрт ко ва ца и Јар ка, чиме је 
обез бе ђен онај део оба ле 
где је било изли ва ња воде.

– Ово је дру га тач ка где 
смо има ли већих про бле ма, 
јер овај канал од када посто
ји, није ова ко ква ли тет но 
очи шћен, про ду бљен и про
ши рен. То је добар посао 
Гало ви це која је заду же на за 
одр жа ва ње кана ла и 
одбрам бе них наси па у овом 
делу наше општи не. Воде 
Вој во ди не финан си ра ју ове 
радо ве у вред но сти од 10 
мили о на дина ра, а жеља 

нам је да што пре изна ђе мо 
сред ства и ура ди мо и пре о
ста ла 3,5 кило ме тра на исти 
начин, јер овај канал, када 
се воде изли ју у небра ње ни 
део, вра ћа воду у кори то 
Саве да не кре не ка селу.

Ми има мо 27 кило ме та ра 
уз сав ску оба лу и уз овај 
канал и насип код Хрт ко ва ца 
покри ве не су нај кри тич ни је 
тач ке. Дакле, наша оба ла је 
у прин ци пу доста добро 
обез бе ђе на. Код Клен ка 
има мо бли зу три кило ме тра 
одбрам бе ног наси па који 
бра ни насе ље но место, а 
овај канал има дру гу уло гу, а 
то је да извла чи воду која се 
раз ли је по небра ње ном 
делу. Недо ста је нам још 
један део, а то је од овог 
места где се нала зи мо, па до 
кра ја Мачван ске ули це. Ту је 
нај ни жи део и ту нам још 
тре ба насип. Овде је увек 
прва тач ка где се на реци 
Сави про гла си одбра на од 
попла ва, како редов на тако 
и ван ред на, и на овој тери то
ри ји је и ове годи не била 
пре ко месец дана ван ред на 
одбра на од попла ва – рекао 
је први човек рум ске општи
не Сла ђан Ман чић.

С.Џ.

СлађанМанчићиМиленаЧанковић

РадовинаканалуСавица
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Пројекат„РУМСКАПАНОРАМА“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеРума.

ПОСЕТАДЕЛЕГАЦИЈЕИМЛАДИхИЗБЕРЗЕНБРИКА

ЗасађенПаркпријатељства

Деле га ци ја немач ког Бер зен бри
ка, од новем бра про шле годи не 
гра да побра ти ма Руме, бора ви

ла је у посе ти рум ској општи ни од 2. 
до 7. јула. Поред град ских функ ци о не
ра, међу који ма су били, овај пут уме
сто гра до на чел ни ка др Хор ста Баје ра, 
Андре ас Гутлер , начел ник за при вре
ду, као и редо ван гост др Жељ ко Дра
гић , пред сед ник Удру же ња „Гра ди мо 
мосто ве“ било је и 26 мла дих људи 
који су били сме ште ни код сво јих дру
га ра. По оби ча ју, узврат на посе та 36 
мла дих Румља на Бер зен бри ку пла ни
ра на је за поло ви ну авгу ста.

За сво је госте при јем у Град ској 
кући, уз раз ме ну покло на, при ре дио је 
пред сед ник Сла ђан Ман чић, а потом 
је упри ли че на посе та лока ци ји на којој 
се гра де објек ти у окви ру про јек та пре
ко гра нич не сарад ње ХОРИС. Ту су 
гости из немач ке оби шли већ поод ма
кле радо ве, али је то била и при ли ка 
да се заса де сад ни це дрве ћа за Парк 
при ја тељ ства које сим бо ли шу добру и 
при ја тељ ску сарад њу два гра да која 
је запо че ла 2015. годи не и резул ти ра
ла бра ти мље њем, али и мно го већим 
амби ци ја ма за озбиљ ни ју сарад њу у 
обла сти при вре де и уче шћа у зајед
нич ким про јек ти ма. 

Андре ас Гутлер је иста као да ова 
два гра да могу бити при мер добре 
сарад ње и за оста ле општи не. Посеб
но је под ву као упра во зна чај упо зна
ва ња и дру же ња мла дих, јер када они 
одра сту на њима ће се гра ди ти даљи 
при ја тељ ски одно си. 

– Дра го ми је што смо поса ди ли и 
ово дрве ће, кад сле де ћи пут дође мо 
надам се да ће ту бити јед на лепа, 
мла да шума и да ће она расти као 
и наше при ја тељ ство – иста као је 
Андре ас Гутлер.

У окви ру посе те 6. јула је одр жа на 
и ради о ни ца на којој су уче ство ва ли 
пред став ни ци рум ских јав них пред у
зе ћа и уста но ва, шко ла и Општин ске 
упра ве, а на којој су пре зен то ва на три 
циља у окви ру Аген де 2030 УН која је 
доне та у циљу успо ста вља ња рав но
мер ног раз во ја пла не те, за које су се 
Рума и Бер зен брик опре де ли ли да 
раз ви ја ју сарад њу и зајед нич ке про јек
те, од пону ђе них 17 у Аген ди. 

Таква ради о ни ца је одр жа на про
шле годи не и у Бер зен бри ку, при ли ком 
прет ход не посе те рум ске деле га ци је.

Сла ђан Ман чић је рекао да ова два 
гра да има ју зајед нич ки пилот про је кат

у окви ру Аген де а то је инста ли ра
ње солар них пане ла у ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“  под руч ној шко ли у Малим 
Радин ци ма, а Бер зен брик те пане ле 
поста вља на јед ном спорт ском тере ну. 

– Овај про је кат ћемо реа ли зо ва ти до 
кра ја новем бра и то је пред у слов да 
даље парт нер ски апли ци ра мо за неке 
дру ге про јек те, већ кра јем ове годи не, 
али дале ко веће вред но сти, негде око 
50.000 евра по локал ној само у пра ви. 
У почет ку наше сарад ње циљ је био 
да нађе мо парт нер ски град из нај ја че 
земље ЕУ , да би дошло и до раз ме
не мла дих, раз ме не дру гих иску ста
ва, али вре ме ном и да апли ци ра мо за 

већа сред ства за добро бит оба гра да 
– рекао је Сла ђан Ман чић.

О циље ви ма за које су се опре де
ли ли Рума и Бер зен брик гово рио је 
Дра ган Коса но вић, шеф Оде ље ња за 
локал ни еко ном ски раз вој. 

– Сама рум ска општи на доста ради 
у скла ду са циље ви ма ове Аген де – 
то је диги та ли за ци ја, пар ти ци па тив но 
буџе ти ра ње, уче шће гра ђа на у буџе
ту и при пре ми стра те шких пла но ва 
капи тал ног ула га ња. Ми смо ода бра
ли циље ве 7, 11 и 17. Циљ број седам 
се тиче обно вљи вих изво ра енер ги је, 
у окви ру овог је и пилот про је кат са 
пане ли ма, циљ број 11 дефи ни ше рав
но мер ни ји раз вој локал них само у пра
ва буду ћи да сада све више људи живи 
у урба ним, а све мање у рурал ним сре
ди на ма, што је лоше. На при мер 2050. 
годи не две тре ћи не људи живе ће у 
гра ду, што ће погор ша ва ти ква ли тет 
њихо вог живо та. Послед њи зајед нич ки 
циљ афир ми ше парт нер ство изме ђу 
зема ља, пого то во раз ви је ни јих и мање 
раз ви је них, а у окви ру тог парт нер ства 
је и сарад ња наша два гра да – рекао је 
Дра ган Коса но вић.

Како реко смо, у немач кој деле га ци ји 
је било и 26 мла дих, а међу њима и 
Џере ми Бор нхорст који је дру ги пут у 
посе ти Руми.

  Вео ма ми је инте ре сант но овде, 
пре ле по ми је и супер је атмос фе ра. 
Пози вам мла де Румља не да дођу код 
нас, да наста ви мо дру же ње – рекао је 
Џере ми.

С.Џ.

СадњаПаркапријатељства
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ЖЕТВАУСРЕМУ

Лошагодиназапшеницу

На срем ским пољи ма, тре нут но 
је више од поло ви не пше ни це 
пожње ве но. У јуну је забе ле же

но чак 120 лита ра кише по ква драт
ном метру и то је оно што пољо при
вред ни ке нај ви ше забри ња ва. Пре ма 
речи ма пољо при вред них струч ња ка 
због честих киша, пше ни ца губи на 
хек то ли тру, а пада јој и ква ли тет. С 
дру ге стра не, кише су добро дошле за 
оста ле јаре кул ту ре куку руз, сун цо крет, 
соју и шећер ну репу, којој кише при ја ју. 
Јесе нас је у шид ској општи ни пше ни
цом засе ја но 6.000 хек та ра. При но си 
се раз ли ку ју од пар це ле до пар це ле, 
а оче ки ва ња су да уку пан при нос буде 
од 6,2 до 6,8 тона по хек та ру. Како 
наво ди Дејан Вуче но вић из Кан це ла
ри је за пољо при вре ду Општи не Шид, 
до апри ла пше ни ца је добро изгле да
ла и обе ћа ва ла добар род. Међу тим 
и април и мај су били сушни, пра ће ни 
висо ким тем пе ра ту ра ма, па је пше ни
ца пре тр пе ла стрес.

– Што се ква ли те та тиче, хек то ли
тар ска маса није задо во ља ва ју ћа и 

она се кре ће од 74 до 76, а на неким 
пар це ла ма она иде и испод 74. Сва ка 
киша сма њу је и ова ко мали ниво хек
то ли тат ске масе. Пре ма прог но за ма, 
оче ку је се ста би ли за ци ји вре ме на што 
ће омо гу ћи ти суше ње усе ва и бржем 
ком бај ни ра њу   каже Вуче но вић.

Ове годи не је у шид ским ата ри ма, 
посе ја но више пше ни це него што је 
то рани је, на шта је ути ца ла про шла 
сушна годи на:

– Зна ју ћи да пше ни ца доно си први 
при ход у пољо при вре ди, већи број 
пољо при вред ни ка се ове годи не одлу
чио да засе је пше ни цу, уља ну репи цу 
и јечам, на сво јим пар це ла ма. Али ове 
годи не они су мора ли уло жи ти више 
тру да и сред ста ва,  с обзи ром да су 
мора ли врши ти по чак три трет ма на 
прска ња, а због суше дошло је и до 
поја ве ште то чи на, због чега се мора ло 
додат но ула га ти и у њихо во сузби ја ње, 
наво ди Вуче но вић.

Ситу а ци ја је слич на и у дру гим 
општи на ма у Сре му.

– Гене рал но, ова годи на је била 

добра за пше ни цу. Већа коли чи на 
пше ни це је посе ја на у опти мал ном 
агро тех нич ком року, што није био слу
чај рани јих годи на. Бла га зима допри
не ла је да пше ни ца брзо избо ко ри, а 
због висо ких тем пе ра ту ра  у апри лу и 
мају, жетва је рани је поче ла. Да није 
било честих киша у фази жетве, могли 
би рећи да је ово била иде ал на годи на 
за про из вод њу пше ни це, каже Горан 
Дроб њак сарад ник Пољо при вред не 
струч не слу жбе у  Руми.

Тре нут но се при ча о цени од 16 дина
ра по кило гра му, али она није крај ња и 
зна ће се тек по завр шет ку жетве.

Честекишесмањилеквалитетзрна

ДејанВученовић

СУБНОРшИД

СвечанообележенДанборца
У орга ни за ци ји СУБ

НОРа Шид, про шле 
неде ље 4. јула, све ча но 

је обе ле жен Дан бор ца. Обе
ле жа ва ње овог зна чај ног 
исто риј ског дату ма, запо че ло 
је све ча ном сед ни цом у сали 
Скуп шти не Општи не Шид, на 
којој је након инто ни ра ња 
хим не, мину том ћута ња ода
на почаст свим палим бор ци
ма. На сед ни ци су поред 
пред став ни ка СУБ НОРа, 
при су ство ва ли и пред став ни
ци резер вних вој них ста ре ши
на, пред став ни ци Удру же ња 
срп скоруског при ја тељ ства, 
чла но ви Одре да изви ђа ча 
Лазар Бибић, као и пред став
ни ци локал не само у пра ве. 
Након све ча не сед ни це, поло

же ни су вен ци палим бор ци
ма и жртва ма фаши стич ког 
теро ра на спо ме ник обе леж је 
код Пето кра ке на град ском 
гро бљу и на спо мен пло чи 
код Кул тур но обра зов ног цен
тра:

 – Мла дим гене ра ци ја ма 
тре ба данас рећи исти ну. Ми 
смо народ који не при хва та 
фаши зам и који се бори про
тив фаши зма који се јавља у 
све ту. Оду век смо се бори ли 
про тив сва ког зла и наши 
мла ди тре ба то да зна ју и да 
изву ку поу ку из тога – иста као 
је про фе сор у пен зи ји Душан 
Лукић.

У орга ни за ци ји шид ског 
СУБ НОРа, све ча но је обе ле
жен и 7. јули Дан устан ка.
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шИД:СЕДНИЦАОПшТИНСКОГВЕЋА

Расподеладржавногземљишта
Глав на тач ка сед ни це 

Општин ског већа Општи
не Шид која је одр жа на у 

поне де љак 9. јула, била је 
усва ја ње годи шњег про гра ма 
зашти те, уре ђе ња и кори шће
ња земљи шта у држав ној сво
ји ни на тери то ри ји шид ске 
општи не у 2018. годи ни. Како 
је након сед ни це на кон фе
рен ци ји за нови на ре иста као 
заме ник пред сед ни ка Општи
не Шид Зоран Семе но вић, 
ова општи на је већ тра ди ци о
нал но прва у Срби ји у којој је 
про грам пољо при вред ног 
земљи шта усво јен. Земљи
ште укуп не повр ши не од 
2.094 хек та ра, 50 ари и 42 
метра ква драт на, ће бити 
поде ље но на 83 реги стро ва на 
сто ча ра. Нови на је да ће 
3.912 хек та ра, 92 ара и 60 
мета ра ква драт них, бити 
лици ти ра но на јав ном над ме
та њу. Већ наред них дана оба
ве шта ва ће се кори сни ци 
држав ног земљи шта, одно сно 
сто ча ри, који на осно ву пре че 
купо ви не заку па, доби ја ју 
земљи ште по при о ри те ту.

– То ћемо ура ди ти како 
бисмо им омо гу ћи ли да уђу у 
посед тог земљи шта већ у 
току месе ца и да бла го вре ме
но орга ни зу је мо јав но над ме
та ње за оста так држав ног 
земљи шта које ће пољо при
вре ни ци ма бити на рас по ла
га њу после рас по де ле држав
ног пољо при вред ног земљи
шта пре ма при о ри те ти ма 

заку па, веза ног за пра во пре
чег заку па. Оно што јесте 
важно то је да Мини стар ство 
пољо при вре де зајед но са 
Репу блич ким гео дет ским 
заво дом и са локал ним само
у пра ва ма, има обје ди ње ни 
про грам где путем елек трон
ских кому ни ка ци ја, сви ти 
наве де ни субјек ти има ју увид 
у све пар це ле држав ног 
пољо при вред ног земљи шта, 
како би се сва ка зло у по тре ба 
све ла на мини мум. Ми ћемо 
се потру ди ти да кроз овај про
грам ство ри мо још више усло
ва да људи ма који се баве 
више го ди шњим заса ди ма у 
шид ској општи ни, одре ди мо 
пар це ле, ура ди мо декул ти ва
ци ју, упра во због поди за ња 
ква ли те та више го ди шњих 

заса да – иста ко је Семе но
вић.

Већи број тача ка сед ни це 
Општин ског већа, одно сио се 
на изме ну саста ва  школ ских, 
управ них,  над зор них одбо ра 
и коми си ја, у који ма су одре
ђе ни чла но ви заме ње ни 
новим. 

– Дошло је до изме на, не из 
раз ло га што ти људи нису 
добро ради ли свој посао, него 
зато што им је исте као ман
дат, или из раз ло га што због 
про ме не њихо вих  пози ци ја, 
посто је суко би инте ре са. 
Општин ско веће је Скупштини 
општине дало пред лог да се 
ура ди један лега лан и леги ти
ман упра вљач ки систем како 
у јав ним пред у зе ћи ма и уста
но ва ма, тако и у шко ла ма – 

рекао је Семе но вић.
Јед на од тача ка днев ног 

реда одно си ла се на уса гла
ша ва ње сред ста ва за спорт. 
Одре ђе ни спорт ски клу бо ви 
који су ушли у виши ранг, 
доби ја ју већи део финан сиј
ских сред ста ва, док дру ги клу
бо ви који нису испу ни ли оба
ве зе и који се нала зе у нижем 
ран гу, доби ће мањи износ 
сред ста ва или ће им се сред
ства оду зе ти. Дирек тор јав не 
уста но ве за спорт и рекре а ци
ју Небој ша Кова че вић под нео 
је остав ку на место дирек то ра 
те спорт ске уста но ве, па су 
чла но ви Општин ског већа 
пред ло жи ли за врши о ца 
дужно сти те уста но ве Нико лу 
Тара ји ћа на пери од до годи ну 
дана.

ђорђеТомић,ЗоранСеменовићиДејанКојић

Пројекат„шИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинешид.

ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРЗАСПОРТИОМЛАДИНУУшИДУ

Санацијаспортскедворане
Вла ди мир Батез, покра

јин ски секре тар за спорт 
и омла ди ну посе тио је 9. 

јула општи ну Шид. Том при ли
ком поред раз го во ра са пред
став ни ци ма локал не само у пра
ве и спорт ских клу бо ва, оби шао 
је и неке спорт ске објек те у 
гра ду. Пре ма њего вим речи ма, 
шид ска општи на до сада није 
уче ство ва ла на кон кур си ма за 
спорт покра јин ског секре та ри
ја та у неком зна чај ни јем оби му. 
Током раз го во ра дого во ре на је 
сарад ња о буду ћем про јек ту 
који би тре бао да зажи ви ове 
годи не. Посе бан је акце нат ста
вљен на сана ци ју спорт ских 
тере на у Уста но ви за физич ку 
кул ту ру и спорт ску рекре а ци ју 
Пар ти зан. Пре ма речи ма Вла

ди ми ра Бате за био је то кон
струк ти ван саста нак, а пошто 
Шид до сада није уче ство вао на 
кон кур си ма, има ће при о ри тет 
на сле де ћем. Ради се о кон кур
су за сана ци ју отво ре ног игра
ли шта у  Пар ти за ну и спорт ске 
дво ра не. Оба вље ни су састан
ци са пред став ни ци ма клу бо ва 
и дого во рен начин дело ва ња у 
наред ном пери о ду. Као бив ши 
врхун ски спор ти ста и репре
зен та ти вац Вла ди мир Батез је  
одго во рио на пита ње како гле
да на неу спех репре зен та ци је у 
Лиги наци ја, нагла сив ши да су 
оста ле репре зен та ци је тре нут
но боље. Изра же на је и нада да 
ће се добром сарад њом доћи и 
до бољих усло ва за спорт ске 
актив но сти.

Обилазакспортскедворанеушиду
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ПРИЗНАЊЕОПшТИНИСТАРАПАЗОВА

шампионилокалногразвоја
Општи на Ста ра Пазо ва доби ла 

је још јед но при зна ње, којим је 
потвр ђен допри нос и напре дак, 

који је оства ри ла у обла сти раз во ја 
при вре де у послед њих пет годи на. 
Пред сед ни ку Општи не Ста ра Пазо ва, 
Ђор ђу Ради но ви ћу, на све ча ној наци
о нал ној кон фе рен ци ји, одр жа ној у 
Скуп шти ни гра да Бео гра да, пот пред
сед ни ца и министарка у Вла ди Срби је 
Зора на Михај ло вић и мини стар држав
не упра ве и локал не само у пра ве 
Бран ко Ружић, уру чи ли су при зна ње 
наме ње но за нај бо ље локал не само у
пра ве Шам пи о ни локал ног раз во ја у 
кате го ри ји Подр шка при вре ди.

Ово признање доде љу је Наци о нал
на али јан са за локал ни еко ном ски 
раз вој (НАЛЕД) и Радио теле ви зи ја 
Срби је уз инсти ту ци о нал но покро ви
тељ ство Мини стар ства држав не упра
ве и локал не само у пра ве у парт нер
ству са Раз вој ном аген ци јом Срби је. 
На овај начин, Општи на Ста ра Пазо ва 
је, још јед ном, од стра не зна чај них 
инсти ту ци ја, пре по зна та као при мер 
добре прак се и узор за друге локалне 
самоуправе у Србији.

– Пре све га желим да захва лим на 
при зна њу које нам је доде ље но. Изу
зет на је част наћи се у дру штву пред
став ни ка зна чај них држав них инсти ту
ци ја и локал них само у пра ва, које сво
јим радом допри но се зајед нич ком 

циљу, а то је побољ ша ње живо та свих 
гра ђа на и бржи раз вој наше земље, 
који под ра зу ме ва рад и зала га ње за 
побољ ша ња у нај ра зли чи ти јим аспек
ти ма. Као пред став ник локал не само
у пра ве, која је за један од нај ва жни јих 
стра те шких циље ва зацр та ла упра во 
непре ста ну подр шку раз во ју при вре
де, обе ћа вам да ћемо наста ви ти бор
бу за повољ но при вред но окру же ње 
како би у нај ско ри јој будућ но сти при
ву кли још стра них инве сти ци ја, које 
омо гу ћа ва ју бољу будућ ност за наше 
гра ђа не, али исто тако про на шли нај
бо ље начи не како да помог не мо и 
дома ћим при вред ни ци ма на дана
шњем суро вом еко ном ском тржи шту, 
изја вио је пово дом при ма ња при зна
ња Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не.

Ове годи не на кон кур су је у кон ку
рен ци ји 33 општи не и гра да, који су се 
при ја ви ли, одра бра но и награ ђе но пет 
шам пи о на и пет вице шам пи о на (међу 
који ма и Општи на Ста ра Пазо ва), који 
су видљи вим рефор ма ма локал не 
адми ни стра ци је и при ме ном нових 
моде ла и при сту па у раду, зна чај но 
уна пре ди ли ква ли тет живо та гра ђа на 
у локал ној заје ни ци и ниво услу га пре
ма гра ђа ни ма, при ву кли нове инве
сти ци је, успо ста ви ли парт нер ски 
однос и сарад њу са посто је ћом при
вре дом, под ста кли пред у зет ни штво и 

раз вој локал не еко но ми је.
Кон курс НАЛЕДa и Радио

телевизијe Срби је, уз покро ви тељ ство 
Мини стар ства држав не упра ве и 
локал не само у пра ве и у парт нер ству 
са Раз вој ном аген ци јом Срби је, за 
избор нај бо љих прак си у раду гра до ва 
и општи на и награ ду Шам пи о ни локал
ног раз во ја 2018/19 отво рен je био до 
12. јуна. Oпш тине и гра до ви су могли 
да се так ми че у пет кате го ри ја  при
вла че ње инве сти ци ја, подр шка при
вре ди, сер вис гра ђа на, ефи ка сна 
упра ва и про мо ци ја тури зма и кул ту
ре. Достиг ну ћа гра до ва и општи на 
оце ње на су у скла ду са пет кри те ри ју
ма, и то су при мен љи вост реше ња, 
одно сно могућ ност да буде пре не то у 
дру ге локал не само у пра ве, мер љи
вост резул та та и ефе ка та, домет 
реше ња (на коли ко гра ђа на или при
вред них субје ка та ути че пред ло же но 
реше ње и на који начин), однос тро
шко ва и бене фи та, као и ино ва тив
ност у осми шља ва њу реше ња. Шам
пи о ни првог кон кур са из 2013. годи не 
били су Бео чин, Нови Сад, Ниш, 
Вршац и Зве зда ра, док су вице шам пи
он ска зва ња поне ли Сме де ре во, Кру
ше вац, Ста ра Пазо ва, Оџа ци и Кња
же вац. Општи на Ста ра Пазо ва је 
2013. годи не поне ла вице шам пи он ску 
награ ду у кате го ри ји Про мо ци ја инве
сти ци ја.

БранкоРужићуручиопризнањеђорђуРадиновићу
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ЕКОНОМИЈА

Позивпослодавцима
Општи на Ста ра Пазо ва у сарад њи са 

Наци о нал ном слу жбом за запо шља ва ње 
рас пи са ла је Јав ни позив посло дав ци ма 
за доде лу суб вен ци је за запо шља ва ње 
неза по сле них лица из кате го ри је теже 
запо шљи вих на ново о тво ре ним рад ним 
мести ма у 2018. годи ни. У кате го ри ју 
теше запо шљи вих убра ја ју се мла ди до 
30 годи на ста ро сти, ста ри ји од 50, Роми, 
осо бе са инва ли ди те том, рад но спо соб
ни кори сни ци нов ча не соци јал не помо ћи, 
дуго роч но неза по сле ни и жртве поро дич
ног наси ља. Виси на суб вен ци је изно си 
150 хиља да дина ра по лицу, одно сно 180 
хиља да за осо бе са инва ли ди те том, рад
но спо соб не кори сни ке нов ча не соци јал
не помо ћи, мла де до 30 годи на ста ро сти 
који су има ли или има ју ста тус дете та 
без роди тељ ског ста ра ња и жртве поро
дич ног наси ља. Јав ни позив је отво рен 
од дана обја вљи ва ња до утро шка рас по
ло жи вих сред ста ва, а нај ка сни је до 30. 
новем бра 2018. годи не. Ј.Д.

САОБРАЋАЈ

Новикружниток
За неко ли ко дана почи ње изград ња 

кру жног тока на изла зу из Ста ре Пазо ве 
у сме ру ка Инђи ји. Сред ства за ову инве
сти ци ју, укуп не вред но сти 40 мили о на 
дина ра, биће издво је на из општин ског 
буџе та и Упра ве за капи тал на ула га ња 
јед на ким уде лом. Поред при пре мље не 
алтер на тив не сао бра ћај ни це којом ће се 
сао бра ћај несме та но одви ја ти током 
радо ва, у наред ним дани ма се оче ку је и 
поста вља ње при прем них радо ва и одго
ва ра ју ће сао бра ћај не сиг на ли за ци је. 
Про јек том изград ње кру жног тока који ће 
тра ја ти 45 рад них дана реши ће се про
бле ма тич на четво ро кра ка кри ви на, теже 
укљу чи ва ње у сао бра ћај, али и непре
глед ност из спо ред них ули ца, уз честе 
сао бра ћај не несре ће са смрт ним исхо
дом нај че шће пеша ка и бици кли ста на 
овој лока ци ји. Љ.Ј.

Обнова
сигнализације

У општи ни Ста ра Пазо ва у току је 
изра да два про јек та који се тичу тех нич
ког регу ли са ња сао бра ћа ја на држав ним, 
али и општин ским путе ви ма и улич ној 
мре жи у свим насе љи ма за шта је из 
општин ског буџе та издво је но више од 
пет мили о на дина ра са пдвом. Про јек ти 
пове ре ни две ма ново сад ским фир ма ма 
под ра зу ме ва ју терен ска истра жи ва ња у 
циљу ана ли зе посто је ћег ста ња на 
држав ним путе ви ма и рас кр сни ца ма уну
тар насе ља, детаљ ну ана ли зу сни мље
ног ста ња, утвр ђи ва ње недо ста та ка и 
пред лог одго ва ра ју ћих сао бра ћај но – 
тех нич ких мера, као и изра ду глав ног 
про јек та сао бра ћај не сиг на ли за ци је. 
Про јек том су обу хва ће ни држав ни путе
ви првог и дру гог реда који про ла зе кроз 

чети ри насе ља ове општи не у дужи ни од 
више од 17 кило ме та ра за чије одр жа ва
ње ће у будућ но сти искљу чи во бити над
ле жно ЈП Путе ви Срби је чиме ће општи
на годи шње ште де ти и до пет мили о на 
дина ра. Изра да про јек та ће омо гу ћи ти 
да ЈКП Чисто ћа обно ви и заме ни ком
плет ну сао бра ћај ну сиг на ли за ци ју на 
локал ним путе ви ма у 443 ули це у 10 
насе ља који се про сти ру у дужи ни од 
пре ко 271 кило ме тар.

ОБРАЗОВАЊЕ

Уклоњенастара
школсказграда

Ста ра школ ска згра да која се нала зи у 
стро гом цен тру Нове Пазо ве угро жа ва ла 
је без бед ност про ла зни ка. Током про те
кле неде ље изве де ни су радо ви на укла
ња њу овог објек та, а инте ре со ва ње јав
но сти одно си се пре све га на пита ње 
шта би могло да се гра ди у том про сто ру. 
Укла ња ње школ ске згра де ста ре више 
од 100 годи на која се нала зи ла у Њего
ше вој ули ци на бро ју 5 у Новој Пазо ви, а 
у којој су ста но ва ли учи те љи, ули ло је 
наду сугра ђа ни ма да ће на овом про сто
ру бити изгра ђен адми ни стра тив на згра
да буду ће град ске општи не Нова Пазо ва. 
Радо ви на укла ња њу овог објек та тра ја
ли су око десе так дана, а изве ло их је 
ста ро па зо вач ко ЈКП Чисто ћа. Пре ма 
одлу ци усво је ној 9. мар та на сед ни ца СО 
која се одно си ла на изме не и допу не 
План детаљ не регу ла ци је цен трал них 
бло ко ва међу који ма је био и овај обје
кат, јасно се дефи ни ше шта на овом про
сто ру може да се гра ди. С.С.

ђацигенерације

Мили ца Пан чић ђак гене ра ци је и Нико
ла Тио до ро вић спор ти ста гене ра ци је су 
нај бо љи међу 107 осма ка који су завр
ши ли сво је основ но школ ско обра зо ва ње 
у ОШ „Нико ла Тесла“ у Новим Банов ци

ма. За број не успе хе које су оства ри ли 
на так ми че њи ма су вред но награ ђе ни на 
све ча ном при је му одлич них уче ни ка. 
Мили ца је награ ђе на сатом и по њеној 
жељи мобил ним теле фо ном, док је Нико
ла добио сат и као пра ви спор ти ста пати
ке по њего вом избо ру. Чак 12 уче ни ка су 
носи о ци Вуко ве дипло ме, а поред њих 
сви одлич ни уче ни ци су награ ђе ни 
дипло ма ма и награ да ма. Ј.Д.

СПС

Данбораца

Општин ски одбор Соци ја ли стич ке пар
ти је Ста ра Пазо ва, пола га њем вена ца на 
спо ме ни ку палим бор ци ма и родо љу ба у 
Дру гом свет ском рату спо ме ни ку народ
ном јуна ку Јан ку Чме ли ку, обе ле жио је 4. 
јул – Дан бора ца. Пра зник устан ка наро
да Југо сла ви је, тач ни је прва сед ни ца 
полит би роа Цен трал ног коми те та КПЈ 
одр жа на је на 4. јула 1941. годи не. После 
рас па да СФР Југо сла ви је, постао је 
држав ни пра зник Саве зне Репу бли ке 
Југо сла ви је, али се касни је обе ле жа вао 
само у Срби ји. Уки нут је 2001. годи не 
одлу ком Вла де Срби је. У деле га ци ји 
Општин ског одбо ра СПСа која је поло
жи ла вен це, гост је био и Нико ла Нико ди
је вић, пред сед ник Скуп шти не гра да Бео
гра да.

 Љ.Ј.

УПИСУСРЕДЊЕшКОЛЕ

31слободноместо
 

У три сред ње шко ле у Ста рој Пазо ви 
оста ло је 31 сло бод но место. Нај ви ше 
сло бод них места, и то 22, је у Тех нич кој 
шко ли, 6 сло бод них места оста ло је у Гим
на зи ји, док ће све га три уче ни ка има ти 
могућ ност да у дру гом кру гу упи шу Еко
ном ско – трго вин ску шко лу. У првом упи
сном кру гу у поме ну тим шко ла ма упи сан 
је 431 уче ник од укуп но 462, коли ки је 
капа ци тет. У Тех нич кој шко ли места су 
попу ње на на сме ро ви ма: машин ски тех ни
чар за ком пју тер ско кон стру и са ње, тех ни
чар за комју тер ско кон стру и са ње ЦНЦ 
маши на и тех ни чар друм ског сао бра ћа ја у 
чет вро го ди шњем тра ја њу, док је сло бод
них места на сме ро ви ма тех ни чар за гра
фич ку при пре му у четво ро го ди шњем, као 
и ауто ме ха ни чар и меха ни чар греј не и 
рас хлад не тех ни ке у тро го ди шњем тра ја
њу. Уче ни ке који су оста ли нерас по ре ђе ни 
чека дру ги упи сни круг који је зака зан за 
12. јул.

С.С.
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Спасмијесигураноткуп

За пољо при вред ни ке је једи но 
зими затиш је у пољо при вред ним 
радо ви ма на отво ре ном, али за 

оне који се баве пла сте нич ком про из
вод њом посла и те како има, јер се 
про из вод ња одре ђе не кул ту ре може 
оба вља ти без обзи ра на вре мен ске 
при ли ке. Поро ди ца Вој но вић из Буђа
но ва ца бави се пла сте нич ком про из
вод њом повр ћа и посла има ју током 
целе годи не. Наш саго вор ник, два де
се то смо го ди шњи Мар ко Вој но вић, 
одлу чио је да се након завр ше ног 
факул те та вра ти у род не Буђа нов це и 
наста ви поро дич ну тра ди ци ју  пољо
при вред ну про из вод њу. Како каже, тај
на успе ха се кри је у подр шци и сло зи 
поро ди це која све ради зајед но.

– Бави мо се пла сте нич ком про из
вод њом кра ста ва ца, папри ке и зеле не 
сала те. Ово повр ће узга ја мо на повр
ши ни од 44 ара, на којој је сме ште но 
осам пла сте ни ка. Чети ри пла сте ни ка 
су по шест ари и пет по чети ри ара. 
Пошто је зеле на сала та акту ел на од 
новем бра до мар та, њу посе је мо у 
свих осам пла сте ни ка. Кад исе че мо 
сала ту, спре ма мо раса ду кра ста ва ца и 
папри ке. Сала та у почет ку про из вод
ње зах те ва доста неге и пажње, а про
из ве де мо до 100.000 гла ви ца у току 
сезо не. Први посло ви кре ћу већ 1. 

јану а ра када врши мо сетву папри ке и 
пушта мо гре ја ње у пла сте ни ке. Након 
тога сле ди пики ра ње папри ке у веће 
кон теј не ре и раса ђу је мо у мар ту. Бер
ба кре ће кра јем маја и тра је све до 
поја ве првих мра зе ва, а про из ве де мо 
негде око 40 тона папри ка бабу ра. 
Ори јен ти са ли смо се нај ви ше на њу, 
јер сма тра мо да је нај рен та бил ни ја, а 
има мо и сигур ну про да ју – каже пољо
при вред ник Мар ко Вој но вић. 

Што се тиче саме пла сте нич ке про
из вод ње, она оси гу ра ва рани ју бер бу, 
али  зах те ва додат не тро шко ве за 
загре ва ње. 

– Гре ја ње за сада има мо само у 
расад ни ку, у пла сте ни ци ма где се 
одви ја про из вод ња нема мо гре ја ње, 
али има мо систе ме за зали ва ње, јер је 
немо гу ће ради ти без систе ма кап по 
кап који је један од усло ва за пла сте
нич ку про из вод њу. Што се тиче кра ста
ва ца, сезо на почи ње поло ви ном 
фебру а ра, а око 15. мар та га раса ђу је
мо у пла сте ник и ту наста вља мо даљу 
негу и зашти ту. Бер ба тра је до јула 
месе ца, а набе ре се око 60 тона. Све 
што моја поро ди ца про из ве де пла си ра 
се у супер мар кет са којим сара ђу јем, 
тако да има мо сигу ран откуп који мно
го зна чи. Оно, на чега не може мо ути
ца ти је цена  каква је у целој Срби ји, 

таква је и код мене – дода је овај пољо
при вред ни про из во ђач. Он исти че да 
су тре ти ра ње хемиј ским сред стви ма 
све ли на мини мум из раз ло га што 
жели да повр ће које про из ве де буде 
ква ли тет но, наро чи то што те про из во
де једу и њего ви уку ћа ни.

На кра ју, Мар ко има савет за све 
мла де који су реши ли да се баве 
пољо при вред ном про из вод њом. 
Открио нам је шта је нај ва жни је у овом 
послу:

– Као и за сва ки посао, нај бит ни ја је 
воља  воља за напрет ком и уса вр ша
ва њем про из вод ње. Као и сва ки почет
ник, и ја сам пра вио гре шке. Ово је 
посао који зах те ва стал но уса вр ша ва
ње и где ника да не можеш зна ти све, 
него само да новим сазна њи ма олак
ша ваш себи про из вод њу. Поред тога, 
важан је и избор хибри да. Оно што не 
бих пре по ру чио је да се цело куп на 
про из вод ња одви ја без над ле жно сти 
зашти та ра, јер ми нисмо довољ но 
струч ни за те ства ри. Може мо да пра
ти мо и види мо када се поја ви нека 
болест или инсек ти и позо ве мо зашти
та ра, који ће да каже како то да лечи
мо и зале чи мо – пору чу је Вој но вић и 
дода је да са вољом за напрет ком, 
дола зи зна ње и иску ство и да на кра ју 
не изо ста ју резул та ти. С.С.

ПородицаВојновић
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ЗАВРшЕН19.СЦЕНАФЕСТУИНђИЈИ

Никадбогатијимузичкипрограм

Зву ци доброг поп и рок 
зву ка одје ки ва ли су 
Инђи јом у прет ход них 

девет дана захва љу ју ћи 
никад бога ти јем про гра му 
19. Сце на феста. Орга ни
за тор кул тур не мани фе ста
ци је која има тра ди ци ју дугу 
ско ро две деце ни је је Кул
тур ни цен тар Инђи ја, уз 
покро ви тељ ство Општи не 
Инђи ја.

На сам дан отва ра ња, 
2.јула, на тере ни ма код КЦа 
одр жа на су чак два кон цер
та, Ива не Јор дан и гру пе 
Гали ја. Ива на Јор дан отпе

ва ла је неке ста ре песме 
али инђиј ској публи ци пред
ста ви ла и две нове.

– Мислим да је ово одлич
на при ли ка да про мо ви шем 
две нове нуме ре, а за јед ну 
од њих ћемо уско ро сни ми ти 
спот. Вео ма сам срећ на што 
насту пам на музич кој мани
фе ста ци ји која има дугу тра
ди ци ју – рекла је Јор дан на 
отва ра њу Сце на феста. 

Ненад Мило са вље вић, 
фронт мен гру пе Гали
ја иста као је да је тај бенд 
напра вио малу ретро спек ти
ву нај ве ћих хито ва на ово го

ди шњем Сце на фесту.
– Гру па Гали ја посто ји 42 

годи не и желе ли смо инђиј
ску публи ку да под се ти мо 
на неке од наших нај ве ћих 
хито ва, по који ма је гру па 
позна та и карак те ри стич на 
– иста као је Мило са вље вић.

Дру ге вече ри фести ва ла 
Инђи јом су одје ки ва ли зву
ци добре там бу ра шке музи
ке у изво ђе њу Там бу ра шког 
орке стра мр Љубин ка Лази
ћа, затим су насту пи ли Ђура 
и мор на ри, а на кра ју вече ри 
на сце ну су иза шли чла но
ви Гара вог сока ка. До кра ја 

19. Сце на феста, инђиј ској 
публи ци пред ста ви ли су се 
и локал ни бенд Ста ре куке, 
рок леген де Рибља чор ба и 
YU гру па, Ван Гог и Невер
не бебе. Локал на само у пра
ва ове годи не, за сам крај 
фести ва ла, инђиј ској публи
ци покло ни ла је кон церт 
Ама де ус бен да, који је одр
жан у неде љу, 8. јула. Поред 
вели ког бро ја кон це ра та, 
као пра те ћи про грам, оди
гра не су и две позо ри шне 
пред ста ве. Јед на за нај
мла ђе, Чароб ни колач, и за 
оне нешто ста ри је, Лото и 
О глу ма та њу, Бео град ског 
драм ског позо ри шта.

Пред став ни ци Кул тур ног 
цен тра задо вољ ни су орга
ни за ци јом и одзи вом публи
ке на ово го ди шњем Сце на 
фесту.

– Ново руко вод ство Кул
тур ног цен тра, под покро ви
тељ ством Општи не Инђи ја, 
про шле годи не по први пут 
је орга ни зо ва ло Сце на фест 
где смо забе ле жи ли изу зет
ну посе ће ност. Ове годи не 
смо одлу чи ли, с обзи ром на 
то да је ова мани фе ста ци ја 
бренд Инђи је, да про грам 
кон ци пи ра мо и орга ни зу је мо 
тако да над ма ши све прет
ход не фести ва ле, у чему 
смо и успе ли. Наме ра нам је 
била да пре ва зи ђе мо локал
ни карак тер и да се за наш 
фести вал чује захва љу ју ћи 
бога том музич косцен ском 
про гра му – иста кла је Ружи
ца Јова но вић, дирек то ри ца 
Кул тур ног цен тра у Инђи ји.

М.ђ.

СнежанаБлечић– Про
грам на ово го ди шњем Сце
на фесту био је вео ма 
богат и зани мљив. Ја сам 
била на два, три кон цер та 
али нај у пе ча тљи ви ји и, по 
мени, нај бо љи, био је кон
церт гру пе Рибља чор ба.

Маја Суботић – Била 
сам на кон цер ту Гара вог 

сока ка и одлич но сам се 
про ве ла. Све похва ле 
орга ни за то ри ма на ово го
ди шњем про гра му!

МаринаБошњаковић– 
Издво ји ла бих кон цер те 
Гара вог сока ка и Рибље 
чор бе. Сце на фест посе ћу
јем редов но сва ке годи не, 
али ове, поме ну та два кон

цер та била су по мом уку
су.

СтеванКесић– Био сам 
на свим кон цер ти ма и могу 
рећи да су сви били изу зет
но посе ће ни и ква ли тет ни. 
Све похва ле за орга ни за
то ре јер су успе ли да оку пе 
мно го леген ди наше рок 
сце не.

Рибљачорбанајбоља

СнежанаБлечић,МајаСуботић,МаринаБошњаковићиСтеванКесић

НаступНевернихбебанаСценафесту
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11.МЕђУНАРОДНАУМЕТНИЧКАКОЛОНИЈАУКРЧЕДИНУ

Уметнициизсвихделовасвета
11. Међу на род на умет нич ка коло ни

ја све ча но је отво ре на у четвр так, 5. 
јула, и тра ја ла је до неде ље, 8. јула, у 
Дому поро ди це Јак шић у Крче ди ну. 
Тра ди ци о нал ну мани фе ста ци ју која 
оку пља умет ни ке из целог све та, 
отвориo је позна ти срп ски рокер Бора 
Ђор ђе вић, фронт мен гру пе Рибља 
Чор ба. У све ча ном отва ра њу уче ство
вао је и пред сед ник општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, пред став ни ци Секре та
ри ја та за кул ту ру и инфор ми са ње АП 
Вој во ди не и пред став ни ци Мини стар
ства спољ них посло ва Репу бли ке 
Срби је, те пред став ни ци дипло мат
ског кора у Срби ји. 

– Општи на Инђи ја већ тра ди ци о
нал но подр жа ва све оно што је добро, 
наро чи то мани фе ста ци је које су 
поста ле бренд нашег гра да. Има мо 
неко ли ко мани фе ста ци ја које се одр
жа ва ју годи на ма уна зад и Међу на род
на умет нич ка коло ни ја у Крче ди ну је 
јед на од њих. Могу је сло бод но свр
ста ти међу наша три нај ве ћа брен да 
– иста као је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја на отва ра њу 11. 
Међу на род не умет нич ке коло ни је у 
Крче ди ну и додао:

– Поред при вре де ми дока зу је мо да 
су нам под јед на ко бит ни обра зо ва ње, 
спорт и кул ту ра. Ствар но нам је задо
вољ ство због тога и мислим да смо 
већ сада пре по зна тљи ви као јед на од 
нај бо љих општи на у Срби ји. 

Етно интер пре та тор ки Биљи Крстић, 
сли кар ки из Рима Ани Капор, глу ми ци 
Весни Стан ко вић, ком по зи то ру Саши 
Мило ше ви ћу Маре ту, умет ни ку на кла
сич ној гита ри Уро шу Дој чи но ви ћу и 
сло ве нач ком писцу и нови на ру Боја ну 
Тома жи чу доде ље не су тра ди ци о нал
не титу ле Ја, Крче ди нац! које су до 
сада, међу оста ли ма, доби ли Раша 
Попов, Бра на Црн че вић, Бора Ђор ђе

вић, Перо Зубац, Иван Бекја рев, Сло
бо дан Раки тић, Маја Волк, Бане 
Крстић, Миња Субо та, Мар ко Нико
лић, Мило ван Вите зо вић, Милу тин 
Дедић, Јанош Меса рош, Дра ган Стој
ков, Рада Ђури чин, Милен ко Павлов и 
дру ги.

– Ја сам одра сла у мно го чла ној 
поро ди ци и вео ма сам срећ на што 
сам поста ла део ове вели ке умет нич
ке поро ди це у Крче ди ну. Див но је бити 
у тако лепом дру штву и вео ма сам 
поно сна и захвал на поро ди ци Јак шић. 
Надам се да ћу доћи и сле де ће годи не 
и да ћемо се опет ова ко лепо дру жи ти 
– иста кла је Биља Крстић, добит ни ца 
награ де Ја, Крче ди нац!. 

У бога том про гра му Коло ни је, поред 
Боре Ђор ђе ви ћа, Биље Крстић и Уро
ша Дој чи но ви ћа, уче ство ва ли су и 
попу лар ни глу мац Дими ри је Бањац 

(попу лар ни Ђор ђе Чва р ков из сери је 
Држав ни посао), глум ци Фуад Табу чић 
и Мар ко Аџић, кан та у тор из Сло ве ни је 
Џери Мажгон, атрак тив на гру па Шта 
би било, кад би било стен да пе ра Гора
на Петра ши на и Воји сла ва Механ џи
ћа, те спе ци јал ни гости коло ни је рок 
гру па Onslоw из Сло ве ни је.

Насту пио је и вели ки број књи жев
ни ка међу који ма су Радо мир Андрић, 
Вито мир Тео фи ло вић, Адам Пусло јић, 
Небој ша Лап че вић, Алек сан дар 
Чотрић, Јеле на Ћирић, Гор да на Пеша
ко вић, Јеле на Бачић Алим пић, Јере
ми ја Лаза ре вић, Мио драг Јак шић, 
Бори сав Коса но вић, Све та Маџа ре
вић, Гор да на Вла јић, Пре драг Јак шић, 
Вла ди мир Дра ми ћа нин и мно ги дру ги.

На Коло ни ји је пред ста вљен и рад 
румун скосрп ског дру штва Ризни ца и 
књи жев ног сало на Пое зи ја Стен ка. У 
окви ру про гра ма изве де не су и позо
ри шне пред ста ве Погле дај ме и Збо
гом паме ти.

Током пет дана на оброн ци ма Фру
шке горе сли ка ло и ваја ло је 60 сли ка
ра, пред во ђе ни гости ма из Мон го ли је, 
Пољ ске, Бугар ске, Алба ни је, Швед
ске, Аустри је, Сло ве ни је, Ита ли је, 
Хрват ске, Мађар ске, Руму ни је, Босне 
и Хер це го ви не, Срби је. Како исти чу 
орга ни за то ри, посе бан акце нат ове 
годи не дат је на уче шћу мла дих ака
дем ских сли ка ра који тек почи њу да 
гра де сво ју умет нич ку кари је ру.

Коло ни ју су и ове годи не подр жа ли 
Општи на Инђи ја, Покра јин ски секре
та ри јат за кул ту ру и инфор ми са ње, 
пред став ни штво Репу бли ке Срп ске у 
Срби ји и Мини стар ство спољ них 
посло ва Срби је, док су у орга ни за ци ји 
уче ство ва ли Удру же ње Мој Срем из 
Крче ди на и Умет нич ка гру па Арте из 
Бео гра да.

М.ђ.

БиљаКрстићдобитницанаграде„Ја,Крчединац!“

Борађоревић

ВладимирГак
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БИБЛИОТЕКА
Летњипрограм

Основ ци из Инђи је и овај 
лет њи рас пуст, моћи ће да 
иско ри сте ква ли тет но уко ли ко 
се укљу че у лет ње ради о ни це 
које орга ни зу је Народ на библи
о те ка „Др Ђор ђе Нато ше вић“. 
Парк испред ове уста но ве, 
поно во ће бити место оку пља
ња на којем ће осму годи ну 
заре дом бити реа ли зо ван Лет
њи про грам чита ња. Кре а тив
не ради о ни це почи њу 12. јула и 
одр жа ва ће се сва ког четврт ка, 
са почет ком у 18 часо ва, све до 
23. авгу ста.

Како су иста кли пред став ни
ци инђиј ске Библи о те ке, ово го
ди шњи сло ган је Уро ни у књи гу 
и опло ви свет. Први дан ради
о ни це резер ви сан је за тему 
Уро ни у књи гуиспло ва ља ва ње 
и поче так путо ва ња (упо зна
ва ње, раз го вор о оми ље ним 
књи га ма и јуна ци ма). 

 – 19. јула при ча ће мо на тему 
Дра гу љи Ази је, а затим ћемо 
оти ћи и до Афри ке, 26. јула. За 
август смо пред ви де ли још 
чети ри кре а тив не ради о ни це, 
чије ће теме бити: Земља Або
ри џи на, Две Аме ри ке, Европ
ско насле ђе и за сам крај лет
њег дру же ња, упло вља ва мо у 
луку и завр ша ва мо путо ва ња– 
иста кла је Бра ни сла ва Тана
сић, дирек то ри ца Библи о те ке у 
Инђи ји и дода ла:

– Иде ја ових ради о ни ца јесте 
попу ла ри за ци ја чита ња међу 
децом и мла ди ма, а сва ке годи
не све је веће инте ре со ва ње 
шко ла ра ца. М.ђ.

ФЕСТИВАЛСКИДАНИУЧОРТАНОВЦИМА

Новитврђаватеатар

Након „Шек спир фести
ва ла“ у пери о ду од 3. 
до 8. јула у „Вили 

Стан ко вић“ у Чор та нов ци
ма одр жан је 5. Нови твр
ђа ва теа тар под сло га ном 
„Пре но што робо ти пре у
зму свет“. Фести вал је 
отво рио Југо слав Крај нов 
гово ром из пред ста ве 
Путу ју ће позо ри ште 
Шопа ло вић. Пре отва ра ња, 
публи ка је у име добро до
шли це већ тра ди ци о нал но 
доче ка на са пога чом и 
сољу. Прво вече фести ва

ла наста вље но је изво ђе
њем пред ста ве Бару фе у 
режи ји Вита Тару феа. 
Бару фе је пред ста ва рађе
на у копро дук ци ји три држа
ве и чети ри позо ри шта и 
пред ста вља ком плек сно и 
тур бу лент но оства ре ње 
које се изво ди на барем пет 
јези ка, са 15 узбу дљи вих, 
духо ви тих и нада све тален
то ва них умет ни ка. 

Дру гог дана фести ва ла 
публи ка је могла да одгле
да пред ста ву Шупљи 
камен, Уста но ве кул ту ре 

„Вук Сте фа но вић Кара џић“ 
из Бео гра да. Поред поме
ну тих пред ста ва, до кра ја 
5. Нови твр ђа ва теа тар 
фести ва ла публи ка је виде
ла још чети ри пред ста ве и 
то: Про стор за рево лу ци ју 
Битеф dan ce com pany из 
Бео гра да, Евге ни је Оње
гин у изво ђе њу глу ма ца 
ново сад ског Позо ри шта 
мла дих, Пара да румун ског 
позо ри шта „Тудор Виа ну“ и 
Кра ља Лира сара јев ског 
Народ ног позо ри шта. 

М.ђ.

Представа„шупљикамен“

Пројекат„Инђијанадланусвеинформацијенаједномместу“реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија

РАДОВИУПУ„БОшКОБУхА“

Реновиранацентралнакухиња
До сре ди не сле де ћег месе ца биће 

у пот пу но сти завр ше ни радо ви 
на рекон струк ци ји цен трал не 

кухи ње Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји. То је потвр ди
ла дирек то ри ца Јеле на Кре со ја која је 
обја сни ла да се радо ви изво де како 
би могао да се при ме ни тако зва ни 
HACCP систем. Она исти че да ће на 
тај начин бити обез бе ђе ни још бољи 
усло ви за при пре му обро ка за нај мла
ђе.

– Реч је о систе му који омо гу ћа ва 
још већу без бед ност хра не, с обзи ром 
на то да при пре ма мо и дистри бу и ра
мо обро ке за наше нај мла ђе сугра ђа
не. У току су радо ви на уну тра шњем 
бло ку кухи ње, а они под ра зу ме ва ју 
укла ња ње посто је ћих зидо ва и про
ши ре ње самог објек та кухи ње – иста
кла је Кре со ја и дода ла:

– Уво ди мо нове водо вод не, елек тро 
и гасне инста ла ци је, а када сви радо
ви буду завр ше ни поста ви ће мо пот пу

но нове кухињ ске еле мен те. Тако ђе, 
још један од раз ло га због чега смо 
при сту пи ли овим радо ви ма јесте да 
бисмо пове ћа ли капа ци тет испо ру ке 
хра не и обез бе ди ли још 100 нових 
обро ка за децу. Ти обро ци ће се 
дистри бу и ра ти објек ту Невен када 
буде догра ђен нови део овог врти ћа.

Кре со ја је под се ти ла да се у цен
трал ној кухи њи, која је сме ште на у 
објек ту Сун це,  до сада при пре ма ло 
3.600 обро ка за децу, а након завр
шет ка радо ва капа ци тет ће бити 
пове ћан и моћи ће да се при пре ма 
око 4.000 обро ка за сву децу која 
поха ђа ју све објек те ПУ „Бошко Буха“.

ПУ„БошкоБуха“
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Дан бор ца, 4. јули обе ле жен је у 
Руми, прво ску пом у Град ској 
кући, где је пред сед ник ОО СУБ 

НОР а Томи слав Милић уру чио пове
ље, свим живим бор ци ма из Дру гог 
свет ског рата у рум ској општи ни, јед
ном пост хум но, као и пове љу рум ској 
општи ни.

Пове ље су доби ли Раде Бје кић, 
Обрен Јањић, Србин Јекић и Миле та 
Добро са вље вић, док је пост хум на 
доде ље на Моми ру Мило ше ви ћу, дуго
го ди шњем пред сед ни ку ове орга ни за
ци је.

 – Ово је јуби лар на, сед ма деце ни ја 
од осни ва ња СУБ НОРа, па ми доде
љу је мо ове пове ље, а одлу ку о томе  
доне ло је наше Пред сед ни штво и 
Одбор – рекао је Пре драг Вук ми рић, 
секре тар.

Он је под се тио да је пово дом јуби ле
ја, СУБ НОР Срби је, који има 135.000 
чла но ва, добио од пред сед ни ка Срби је 
и Сре тењ ски орден тре ћег сте пе на.

Поред поје ди на ца, локал на само у
пра ва је доби ла пове љу за дуго го ди
шњу подр шку, посеб но финан сиј ску, 

коју пру жа раду СУБ НОРа, а коју је 
при мио Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума.

Томи слав Милић је захва лио бор ци
ма који су доби ли при зна ња за све што 
су ура ди ли, за бор бу за сло бо ду где 
нису жали ли сво је живо те,  потом и 
допри но су који су дали раду сво је 
борач ке орга ни за ци је, уз жељу да их 
здра вље још дуго слу жи.

Сте ван Кова че вић је ука зао да је 
допри нос бора ца анти фа ши ста са 
ових про сто ра конач ној побе ди над 
нај ве ћим злом које се над ви ло над 
чове чан ством у 20. веку, био немер
љив и не може га нико избри са ти.

 – Нажа лост, све до ци смо да побе да 
коју су изво је ва ли бор ци народ но о сло
бо ди лач ког рата у директ ном вој ном 
обра чу ну са фаши сти ма није конач на и 
да данас посто је вео ма чести при ме ри 
ожи вља ва ња наци зма и фаши зма. 
Наша је оба ве за да се том злу супрот
ста ви мо и не дозво ли мо да се повам
пи ри. Изме ђу оста лог, допри нос бор би 
про тив ова квог зла је и него ва ње успо
ме на на све оне бор це који су стра да

ли током анти фа ши стич ке бор бе. 
Наше Удру же ње заслу жу је све похва
ле, а ми се као локал на само у пра ва, 
тру ди мо да им у томе помог не мо, коли
ко је у нашој могућ но сти. Мислим да су 
вре ме на и назна ке које су пред нама 
такве, да сам сасвим сигу ран да ће у 
наред ном пери о ду те могућ но сти бити 
мно го веће – рекао је бор ци ма и функ
ци о не ри ма рум ског СУБ НОР а Сте ван 
Кова че вић.

По тра ди ци ји, после овог све ча ног 
дела, на спо мен обе леж ја поги ну лим 
бор ци ма, али и жртва ма фаши стич ког 
теро ра, на Град ском гро бљу су поло
же ни вен ци. 

Томи слав Милић је иста као да је 
срп ски народ први у поро бље ној Евро
пи орга ни зо вао ору жа ну бор бу про тив 
фаши зма, који је пре тио да поро би цео 
свет. Он је пору чио да смо ми данас, 
као потом ци тих наших слав них пре да
ка, дужни да се сети мо њихо ве бор бе  
про тив фаши зма, али и свих стра да
лих у свим осло бо ди лач ким рато ви ма 
нашег наро да.
 С.Џ.

ДРУшТВО

РУМА:ДАНБОРЦА

Морамосесећати
свихпогинулихзаслободу

ДУ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“ИРИГ

Завршенуписмалишанаувртић
Кон курс за упис деце у 

полу днев ни и цело днев
ни бора вак ири шке ДУ 

„Дечи ја радост“ је завр шен, а 
роди те љи су испо што ва ли 
упи сни рок.

 – Може мо да се похва ли
мо чиње ни цом да ћемо у 
наред ној годи ни про ши ри ти 
капа ци те те, одно сно,  отво
ри ће мо још две вас пит но  
обра зов не гру пе у објек ту 
„Вила“ у Врд ни ку. Број деце 
који нас оче ку је у рад ној 
2018/19  годи ни је око 350, а 
она  ће бити рас по ре ђе на у 
17 вас пит но обра зов них гру
па, дакле за две гру пе више 
него у про те клој годи ни. 
Обје кат „Чаро ли ја“ са шест 
вас пит нообра зов них гру па, 
обје кат „Вила“ са исто толи
ко, као  и пет под руч них оде
ље ња у свим насе ље ним 
мести ма на тери то ри ји ири
шке општи не – каже за наше 
нови не Јеле на Вида но вић, 
дирек тор ка „Дечи је радо сти“.  

Локал на само у пра ва 
финан си ра бора вак у врти ћу 
у виси ни од 80 одсто од еко
ном ске цене по дете ту, а 
роди те љи или ста ра те љи 
дете та, уче ству ју са пре о ста

лих 20 одсто од еко ном ске 
цене коју одре ђу је осни вач . 

Тако ђе, локал на само у пра

ва финан си ра у пуном изно су 
бора вак тре ћег и четвр тог 
дете та , као и бора вак деце 
из соци јал но угро же них поро
ди ца. 

– Наста ви ће мо са реа ли за
ци јом про гра ма ван вре ме на 
пред ви ђе ног за вас пит но  
обра зов ни рад са децом. Ту 
мислим на  кре а тив не и 
спорт ске ради о ни це и игра о

ни це у циљу даљег про ши ри
ва ња капа ци те та. Пла ни ра
мо да апли ци ра мо за уре ђе
ње таван ских про сто ра за 
објек те „Чаро ли ја“ и „Вила“, а 
све у циљу про ши ри ва ња 
капа ци те та и побољ ша ња 
усло ва за рад и бора вак деце 
– рекла је дирек тор ка Вида
но вић. 
 С.Џ.

Директорка
ЈеланаВидановић

РеновиранивртићуВрднику
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СПОРТСКИСАВЕЗ„РАЗВОЈСПОРТОВА“

Вреданрадсеисплати
Током пре по дне ва 

пећи нач ки основ ци и 
сред њо школ ци, њих 

55, који су у прет ход них 
десет дана били на наград
ном лето ва њу у орга ни за ци
ји Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, које је финан
си ра ла пећи нач ка локал
на само у пра ва, вра ти ли 
су се кући, а у Пећин ци ма 
их је доче као пред сед ник 
пећи нач ке општи не Жељ ко 
Трбо вић, који је том при ли
ком изја вио да му је пре све
га дра го да су деца без бед
но сти гла и да су се добро 
про ве ла.

– Бес плат ним лето ва њем, 
награ ђи ва њем уче ни ка гене
ра ци је и носи ла ца Вуко
ве дипломе, као и уче ни ка 
који су оства ри ли запа же не 
резул та те на так ми че њи
ма, насто ји мо да децу сти
му ли ше мо да уче и да се 
баве спор том, као и да им 
пока же мо да се вре дан рад 
испла ти – изја вио је први 
човек пећи нач ке општи не. 

Уче ни ци су се вра ти ли 
пуни пози тив них ути са ка и 
иако вре мен ски усло ви нису 
били иде ал ни, како су нам 
рекли, ипак су се одлич но 
про ве ли.

Лука Чубри ло из Попи на
ца ове годи не је завр шио 
осми раз ред као ђак гене ра
ци је у основ ној шко ли „Сло
бо дан Бајић Паја“ Пећин ци.

– Лепо смо се про ве ли 
и мно го ми је зна чи ла ова 
награ да. Иако учим због 
себе могућ ност награ де на 
кра ју годи не ме је додат но 
моти ви са ла – каже Лука.

И Мина Шар че вић из Купи
но ва је ове годи не завр ши ла 
осми раз ред као вуко вац и 
један од нај бо љих уче ни ка 
основ не шко ле „Душан Вука
со вић Дио ген“  из Купи но ва.

– Ова награ да ми је огро
ман сти му ланс за уче ње, јер 
ми је пру жи ла при ли ку да 
бес плат но лету јем зајед но 
са вршња ци ма са који ма се 
и ина че дру жим. Иако вре ме 

није било иде ал но одлич но 
смо се про ве ли и вра ти ли 
се са лепим успо ме на ма – 
рекла нам је Мина.

Уче ни ци су наград но 
лето ва ње осво ји ли по два 
кри те ри ју ма – резул та ти
ма постиг ну тим у уче њу и 
резул та ти ма постиг ну тим у 
школ ском спо р ту. Сини ша 
Ђокић, пред сед ник Спорт
ског саве за „Раз вој спор то
ва“ који је био орга ни за тор 
наград ног путо ва ња, рекао 
нам је да је пре све га задо
во љан што је лето ва ње про
те кло без про бле ма, што 
деца нису има ла здрав стве

них про бле ма и што су се 
без бед но вра ти ла кући.

– Пету годи ну заре дом, уз 
финан сиј ску подр шку локал
не само у пра ве у Пећин ци
ма, води мо нај у спе шни је 
уче ни ке из све три основ не 
и из сред ње тех нич ке шко ле 
на бес плат но лето ва ње, са 
циљем да их под стак не мо 
да се окре ну уче њу и спор
ту. Ова мера даје видљи ве 
резул та те. Уче ни ци се све 
више окре ћу спор ту, а тру де 
се да и уче њу постиг ну што 
боље резул та те, јер зна ју да 
их оче ку је лепа награ да – 
изја вио је Ђокић.

Ученицисевратилисанаградноглетовања

НаодморпрекоЦрвеногкрста
Два уче ни ка из општи не Пећин ци отпу то

ва ла су на бес пла тан одмор у орга ни за
ци ји Црве ног крста Вој во ди не, који је и 

ове годи не обез бе дио сред ства од Секре та
ри ја та за здрав ство, соци јал ну поли ти ку и 
демо гра фи ју за про грам одмо ра и опо ра ва ка 
деце из соци јал но угро же них поро ди ца.

Уче ни ке су на одмор испра ти ле начел ни ца 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти Општин
ске упра ве Општи не Пећин ци Сне жа на Гагић 
и секре тар пећи нач ког Црве ног крста Гор да на 
Коње вић, која нам је том при ли ком рекла да 
ће уче ни ци бора ви ти у одма ра ли шту Црве ног 
крста на Вршач ком бре гу од 2. до 6. јула.

– Општи на Пећин ци је обез бе ди ла пре воз 
деце до одма ра ли шта и њихов повра так, док 
је сме штај, исхра ну, еду ка тив не и забав не 
актив но сти обез бе ђу је Црве ни крст Вој во ди
не. Уче ни ци ма је током одмо ра обез бе ђе на и 
здрав стве на зашти та, а вас пи та чи и волон те
ри Црве ног крста заду же ни су за про грам ске 
актив но сти Лет ње шко ле Црве ног крста – 
каже Коње вић. 
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ДОБРАПРИЛИКАЗАПРОФЕСИОНАЛНОУСАВРшАВАЊЕ

Студијскопутовањеухрватску
Гру па вас пи та ча из Пред школ

ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ Пећин ци била је, од 27. 

до 30. јуна, у сту диј ској посе ти коле га
ма из Пред школ ске уста но ве „Вла ди
мир Назор“ у месту Кастав у Хрват ској, 
где су им хрват ске коле ге кроз рад у 
гру па ма пред ста ви ле сво је про гра ме 
и про јек те, што је по речи ма помоћ
ни це дирек то ра пећи нач ке пред школ
ске уста но ве Све тла не Попо вић, била 
добра при ли ка за раз ме ну иску ста ва и 
отва ра ње нових путе ва сарад ње.

– Морам да нагла сим да су нас коле

ге из пред школ ске уста но ве „Вла ди мир 
Назор“, као и гра до на чел ник Каста ва 
лич но, изу зет но срдач но доче ка ли и 
пру жи ли нам при ли ку да се упо зна мо са 
њихо вом мето до ло ги јом рада. Била је 
ово добра при ли ка за наше вас пи та че 
да кроз дру же ње и раз ме ну иску ста ва 
начи не још један корак у свом про фе си
о нал ном раз во ју. Поред тога, сма трам 
да смо овом посе том отво ри ли нове 
путе ве за буду ћу сарад њу – рекла је по 
поврат ку Све тла на Попо вић. 

Ово је ина че била узврат на посе та, 
јер су хрват ске коле ге биле у посе ти 

пећи нач кој пред школ ској уста но ви сре
ди ном маја ове годи не, када су оби шли 
Шко ли цу живо та у Доњем Товар ни ку, а 
ова сарад ња ће бити наста вље на и у 
будућ но сти јер, како нам је рекла Све
тла на Попо вић, оче ку је се да вас пи та чи 
из Каста ва током јесе ни поно во посе те 
Пећин це.

Тро шко ве пута финан си ра ла је пећи
нач ка локал на само у пра ва, док су 
дома ћи ни обез бе ди ли сме штај за наше 
вас пи та че, као и дона ци ју у играч ка ма 
и потро шном мате ри ја лу за Шко ли цу 
живо та у Доњем Товар ни ку. 

ДОМЗДРАВЉАПЕЋИНЦИ

Бесплатнипрегледи
заграђанеитокомлета
Од апри ла про шле годи не пећи

нач ки Дом здра вља, у сарад њи 
са Цен тром за соци јал ни рад и 

Општи ном Пећин ци, реа ли зу је про је
кат бес плат них пре гле да за гра ђа не 
пећи нач ке општи не. Пре гле ди се врше 
у про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не
ра у Пећин ци ма, сва ког првог и тре ћег 
поне дељ ка у месе цу, од 9.00 до 11.00 
часо ва, а како нам је рекла стру ков на 
меди цин ска сестра Цвје та Нико лић, 
пре гле ди под ра зу ме ва ју кон тро лу крв
ног при ти ска и нивоа шеће ра у крви, 
као и меди цин ске саве те гра ђа ни ма и 
упу ћи ва ње на додат не кон тро ле у Дом 
здра вља уко ли ко се ука же потре ба.

– Иако је про је кат завр шен 2. апри ла 
ове годи не, због вели ког инте ре со ва
ња паци је на та Дом здра вља Пећин ци 
је, као носи лац про јек та, одлу чио да 
наста ви са пре гле ди ма, а подр жа ли 
су нас и Цен тар за соци јал ни рад и 
пећи нач ка локал на само у пра ва који су 
има ли слу ха за потре бе гра ђа на. На 

бес плат ни пре глед могу да дођу сви 
гра ђа ни општи не Пећин ци, без обзи ра 
на то да ли има ју здрав стве ну књи жи
цу и какво им је здрав стве но ста ње. 
Поред пре гле да, ми и пораз го ва ра мо 
са паци јен ти ма, чује мо које про бле ме 
има ју, помог не мо им уко ли ко посто
је неке меди цин ске диле ме, дамо им 
кори сне саве те и на тај начин моти ви
ше мо ста нов ни штво да више бри не о 
свом здра вљу – рекла нам је Цвје та 
Нико лић.

Иако на бес плат не пре гле де дола зе 
гра ђа ни свих узра ста, ипак су нај че шћи 
паци јен ти пен зи о не ри који, како нам је 
рекла јед на од њих, Ержи ка Кај та зи из 
Пећи на ца, овде поред пре гле да доби
ја ју и при ли ку за дру же ње.

– Ово је јако кори сно. Овде на пре

глед не чека мо дуго, осо бље Дома 
здра вља је јако љуба зно и даје нам 
кори сне саве те, а ако мало и саче ка
мо, дру жи мо се међу соб но па нам није 
досад но – каже Ержи ка.

Сми ља Крстић, дома ћи ца из Пећи
на ца, има здрав стве ну књи жи цу али, 
каже, ипак на пре глед ради је дола зи у 
Удру же ње пен зи о не ра.

– Ова ко је мно го лак ше и леп ше. Не 
морам да чекам на ред, а Цвје та је 
одлич на. Чим дође мо она нас одмах 
пре гле да и поса ве ту је. Имам могућ
ност да одем у Дом здра вља, али овде 
ради је про ве ра вам здра вље – рекла 
нам је Сми ља.

Због вели ког инте ре со ва ња гра ђа на 
бес плат ни пре гле ди ће бити наста вље
ни без пау зе и током лет њег пери о да.

Дом здра вља Др Дра ган Фун дук 
Пећин ци уво ди нови број теле фон ске 
цен тра ле од 9. јула ове годи не. Од 
тог дату ма доса да шњи број неће 
бити у функ ци ји, а паци јен ти ће моћи 
да кон так ти ра ју пећи нач ки Дом здра
вља путем нове цен тра ле на број 
022/2152255.

Хит ну слу жбу паци јен ти ће као и до 
сада моћи да кон так ти ра ју путем 
бро ја 194, али и пре ко новог бро ја 
теле фон ске цен тра ле.

Новиброј
телефона

ПрегледиупећиначкомДомуздравља
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Селоизкогмладинеодлазе
Пла ти че во, село у рум

ској општи ни јед но 
је од рет ких где je у 

послед њих неко ли ко годи
на акту е лан тренд купо ва
ња некрет ни на. Ово је село 
ода кле мла ди не одла зе, 
а где је неза по сле ност јед
на ка нули. Све му наве де
ном допри не ло је отва ра ње 
фабри ка и пого на у овом 
селу, а поред разно вр сне 
при вре де ста нов ни штво се 
у вели кој мери бави и пољо
при вре дом, па су широм 
Срби је позна ти по про из
вод њи боста на, папри ке и 
купу са.

– До 1963. годи не били 
смо општи на, усле ди ле су 
деце ни је про па да ња, али 
сама пози ци ја села је била 
таква да смо има ли мно ге 
повољ не окол но сти да се 
раз ви је мо у про спе ри тет ну 
сре ди ну у којој ће се не само 
оста ја ти већ и дола зи ти. 
Прво нам је дошла сло ве
нач ка фир ма „Каблекс”, која 
тре нут но запо шља ва око 
150, са тен ден ци јом да буде 
и 200 рад ни ка. Ту је и погон 
за суше ње воћа, где ради 
три де се так рад ни ка. Неиз о
став но је поме ну ти фабри
ку робо та „Елек тро никс“, 
фабри ку за про из вод њу 
крпа, број не трго ви не, кафи
ће, књи жа ре... Нај ве ћи број 
обје ка та нала зи се уз маги
страл ни пут Рума – Шабац – 
при ча секре тар месне зајед

ни це Мар ко Пан то вић. 
Пан то вић обја шња ва да 

се мно го мла дих у селу бави 
пољо при вре дом и то углав
ном про из вод њом и пре ра
дом воћа и повр ћа, као и да 
ће заса ди који су пре неко
ли ко годи на поса ђе ни сада 
поче ти да доно се вели ке 
коли чи не воћа, па самим 
тим и зара ду. 

– Захва љу ју ћи атрак тив
ној лока ци ји нашег села сво 
воће и повр ће које мешта
ни про из ве ду, папри ка, 
пара дајз, лубе ни це и дру ги 
пољо при вред ни про из во ди 
нађу куп це. Због тога се све 
и сеје у још већим коли чи на
ма, а и при но си су све већи. 
У раз во ју малих и сред њих 
пред у зе ћа и пољо при вре
ди, мла ди виде сво ју шан

су за оста нак овде, јер им 
је пољо при вре да поста ла 
реал на опци ја за опста нак 
и живот на селу. У селу још 
посто ји и Земљо рад нич ка 
задру га која успе шно послу
је – дода је Пан то вић. 

Пла ти че во има 963 дома
ћин ства, одно сно 2.444 ста
нов ни ка са стал ном тен
ден ци јом пове ћа ња боја 
ста нов ни ка, јер се овде сва
ке годи не досе ли неко ли
ко поро ди ца. Ова кав тренд 
није био рани јих годи на, јер 
је као и сву да опа дао број 
ста нов ни ка. У Пла ти че ву 
се нала зи  Основ на шко ла 
„Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ 
коју поха ђа око 275 ђака, 
Дом кул ту ре у којем се нала
зе про сто ри је поште, Ловач
ки дом, шахов ски клуб, сала 

за потре бе фуд бал ског клу
ба, диско те ка. Поред тога, 
село има врло модер ну 
здрав стве ну ста ни цу која је 
у овим вре ме ни ма од изу
зет ног зна ча ја, наро чи то 
ста ри јем ста нов ни штву. ФК 
„Једин ство“ из Пла ти че ва 
се так ми чи у Општин ског 
лиги. У окви ру клу ба функ
ци о ни шу селек ци је пио ни ра, 
каде та и сени о ра, укуп но 70 
игра ча. 

Један од при о ри тет них 
зада та ка у наред ном пери
о ду за ову месну зајед ни цу 
биће уре ђе ње цен тра села.

– Један од нај ва жни јих 
про је ка та је уре ђе ње цен тра 
села. То нам је при о ри тет за 
наред ни пери од. Општи на 
Рума из буџе та издво ји ла 
око три мили о на дина ра за 
овај про је кат. У прет ход них 
неко ли ко годи на асфал ти
ра не су ули це, ура ђен је пут 
и пар кинг на месном гро бљу, 
уре ђен је ста ди он. Пла ти
че во је сада лепо место за 
живот – пору чу је Пан то вић. 

У непо сред ној бли зи ни 
села нала зи се „Бара Трско
ва ча“, која је ста вље на под 
зашти ту, ради очу ва ња при
род них мре сти ли шта рет ких 
аутох то них врста риба, као 
и ста ни шта карак те ри стич
них бар ско – мочвар них еко
си сте ма. Мешта ни се нада
ју да ће она убр зо поста ти 
тури стич ко место. 

С.С.

МаркоПантовић
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Дуванпотиснуобостан

Деве де се тих годи
на, Хрт ков ци су били 
етнич ки мешо ви то 

село са вели ким бро јем 
хрват ског живља. Иако је 
про шло доста годи на од 
кра ја рата, људи нера
до гово ре о томе шта је 
ово мало село пре жи ве ло 
за вре ме суко ба. Секре
тар месне зајед ни це Анђа 
Томић истче да већин ско 
ста нов ни штво чине Срби, 
око 60 одсто, док оста ли 
про це нат зау зи ма хрват ско 
и мађар ско ста нов ни штво. 
Како она каже, тен зи је су се 
можда осе ти ле 1992. годи
не, а сада тога нема.

По послед њем попи су у 
овом селу живе ло је 3.200 
ста нов ни ка, мада ста ње 
тре нут но није тако. Како 
сазна је мо, само током ове 
годи не из Хрт ко ва ца је оти
шло 50 људи.

– Некад је у Хрт ков ци ма 
живе ло и пре ко 4.500 ста
нов ни ка, а само током ове 
годи не је 50 мла дих оти шло 
из села. До кра ја годи не ће 
тај број бити и већи. Пре се 
одла зи ло у веће гра до ве, а 
сад сви напу шта ју Срби ју и 
одла зе нај че шће у Немач
ку и Швај цар ску и Аустри ју. 
Село напу шта ју углав ном 

због недо стат ка посла и 
бољег живо та у ино стран
ству. Све су то раз ло зи због 
чега се број ста нов ни ка кон
стант но сма њу је, а висок 
је и мор та ли тет. Има мно
го ста рих дома ћин ста ва, 
мно го људи умре, а мало 
деце се роди. Овда шњи 
мешта ни су махом запо
сле ни у рум ским фабри ка
ма, а има оних који раде и 
у Пла ти че ву. Пре те жно је 
пољо при вред но село, те су 
мешта ни ори јен ти са ни на 
сад њу дува на. Некад су се у 
вели кој мери узга ја ле лубе
ни це и диње, али сада је 

пре те жно засту пљен дуван 
– каже Анђа Томић, запо
сле на као секре тар у овој 
месној зајед ни ци. 

У цен тру села се нала
зи Основ на шко ла „Милош 
Црњан ски“, спорт ска хала, 
Дом кул ту ре, пошта, про
сто ри је месне кан це ла ри је 
и месне зајед ни це. Поред 
тога, посто је две цркве, две 
при ват не фабри ке, пошта, 
здрав стве на амбу лан та, 
вете ри нар ска ста ни ца, две 
апо те ке, број не про дав ни
це, кафи ћи... Село је уре
ђе но углав ном захва љу ју
ћи рани јем само до при но су 

који је уки нут 2014. годи не.
– У селу је још увек 

потреб но мно го тога ура
ди ти. Нека да је месна 
зајед ни ца има ла свој само
до при нос, међу тим, он је 
уки нут 2014. годи не. Сада 
сред ства која доби је мо од 
Општи не Рума рас по ре ђу
је мо пре ма при о ри те ту. Има 
још неко ли ко спо ред них 
ули ца које тре ба асфал ти
ра ти, али нам је гору ћи про
блем кана ли за ци ја. Про шле 
годи не су запо че ти радо ви 
око уре ђе ња цен тра села, 
међу тим зафа ли ло је сред
ста ва, нада мо се да ће их 
бити ове годи не. Што се 
тиче маги страл ног пута који 
про ла зи кроз наше село, 
доста је опте ре ћен, али 
неким мешта ни ма он мно
го зна чи, јер лако про да ју 
про из во де које про из ве ду – 
дода је Томић. 

Мешта ни, као ни пољо
при вред ни про из во ђа чи, 
а ни про дав ци поред пута 
нису били рас по ло же ни за 
раз го вор. 

Можда су лоше успо ме не 
оста вље не по стра ни сада 
када већи на људи у Хрт
ков ци ма дели исту бри гу за 
егзи стен ци ју, као и сву да у 
Срби ји. С.С.

АнђаТомић



26 11. JUL 2018.  M NOVINE ДРУшТВО

ЈЕДИНИСАЈЏИЈАИЗРУМЕ

Сатовимаодавноодзвонило

Седам де сет че тво ро
го ди шњи Сло бо дан 
Дедић  једи ни је, а 

можда и послед њи сај џи ја у 
Руми. Њего ва рад ња у Глав
ној ули ци, пуних пет деце ни
ја одо ле ва вре ме ну, упр кос 
новим тех но ло ги ја ма које 
су пре о вла да ле, наро чи то 
мобил ним теле фо ни ма, на 
који ма се поред сата нала
зи и будил ник. Међу дра гим 
сато ви ма, које с поно сом 
чува су џеп ни Оме га из вре
ме на кад није било југо сло
вен ске, већ је посто ја ла срп
ска држав на желе зни ца и 
дру ги који је сти гао из Руси
је, пра вљен  1927. годи не.

Иако му је живот на жеља 
била да поста не офи цир у 
мор на ри ци, живот но опре
де ље ње  одре дио му је 
отац.

– Не само мени, већ и 
мојим сестра ма. Рекао је ти 
ћеш бити сај џи ја, нај ста ри
јој сестри учи те љи ца и дру
гој шнај дер ка, која и данас 
шије са 80 годи на у Бео гра
ду. Чети ри годи не сам седео 
као шегрт и учио занат, а 
онда сам 10.10.1968. отво
рио сво ју рад њу, и тада сам 
био четвр ти сај џи ја у Руми 
– при се ћа се дав них годи на 
про шлог века чика Сло бо
дан, дода ју ћи да их је 70 
тих годи на било нај ви ше, 
и то сед мо ро, и да су сви 
лепо и добро ради ли, често 
викен дом и ноћу.

Било је разних сато ва, од 

Зени та, Дар ви ла, Оме ги, 
Аре ти, Кор те бер та. Посеб
ни су били будил ни ци, међу 
њима чуве ни Инса.

– Имао сам ско ро поправ
ку будил ни ка, дома ћи Инса 
Земун, њега сам радио као 
уче ник 62. годи не, јер ми 
увек напи ше мо датум оправ
ке. Донео га је један човек, 

каже он га је будио када је 
ишао у шко лу. Попра вио 
сам га и кон тро ли сао неко
ли ко дана, радио је у минут 
тач но – при ча Сло бо дан, 
који се није сусрео са ква
ром а да га није откло нио.

Каже имао је жељу да му 
син наста ви овај посао, али 
откад је поче ла диги та ли за

ци ја, све је мање посла. 
– Ја сам кућу напра вио од 

рада, а мој син не би могао 
да живи у тој кући од рада, 
да сада пла ћа режи је фир
ме и куће. Завр шио је руски 
језик, и живи у Москви, тамо 
се оже нио. Пошто сам у 
пен зи ји, рад њу сам пре
ба цио на њега, тако да му 
редов но изми ру јем рад ни 
стаж – при ча сај џи ја док га 
на тре ну так пре ки да јед
на муште ри ја, којој тре ба 
да се скра ти нару кви ца на 
сату. Одра дио је мај стор за 
пар мину та, каже већи ном 
само такве услу ге и тра же 
или заме ну бате ри је. Све 
је мање сато ва са меха ни
змом.

Поје ди ни екс по на ти из 
ове сај џиј ске ризни це јед
но га дана завр ши ће у неком 
од музе ја, то је суд би на не 
само ових сато ва већ и овог 
зана та.

С.Костић

Имаосамскоро
поправкубудилника,
домаћиИнсаЗемун,
његасамрадиокао

ученик62.године,јер
миувекнапишемо

датумоправке.Донео
гајеједанчовек,каже
онгајебудиокадаје

ишаоушколу.
Поправиосамгаи

контролисаонеколико
дана,радиоје
уминуттачно,

причаСлободан
СлободанДедић

Испредрадње,1968.године

У рад њи има један зид ни 
сат из 1937. Годи не, који му 
је дав них годи на покло нио 
80годи шњи Сте ва Беља из 
Руме. Каже није хтео да 
узме ни дина ра за њега, из 
раз ло га што када буде при
чао о том сату и њему, он 
тако ника да неће умре ти, 
већ ће и даље „живе ти“ 
кроз њега. 

Сећање
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БОРИВОЈЕСЛЕПЧЕВИЋ,ПРОИЗВОђАЧЛУБЕНИЦАИЗБУђАНОВАЦА

Најчистијазарадајеодбостана

Током топлих лет њих 
дана, хлад на лубе ни ца 
је пра во осве же ње за 

мно ге и гото во да не посто ји 
осо ба која не воли ово повр
ће. Ова годи на је била добра 
за про из вод њу лубе ни це, 
кажу пољо при вред ни ци. У 
поро ди ци Бори во ја Слеп че
ви ћа из Буђа но ва ца лубе ни
ца се про из во ди доста дуго. 
Прво је ово повр ће почео  да 
узга ја његов отац, а сада 
про из вод њу воде Бори во је и 
његов син.

– Про из вод ња лубе ни ца 
нам је поро дич на тра ди ци ја. 
Тај посао је прво запо чео 
мој отац, а сада наста вља
мо син и ја. Дакле, с коле на 
на коле но. Лубе ни цу има мо 
засе ја ну на повр ши ни од 
два хек та ра, а поред ње, на 
још два узга ја мо диње. 
Семе на која су се пока за ла 
као добра, не мења мо. 
Посао око лубе ни ца почи ње 
почет ком мар та када семе 
ста вља мо у расад ник, након 
месец дана се изно си напо
ље на тра ке и систем навод
ња ва ња кап по кап. Могу да 
кажем да је сада савре ме
ни ја про из вод ња, него када 
је мој отац про из во дио. Што 
се тиче коли чи не, ако је 
добра годи на, може да буде 
и 10 ваго на по хек та ру – 

каже пољо при вред ни про
из во ђач Бори во је Слеп че
вић. 

Срем ци кажу да су лубе
ни це које они про из ве ду нај
круп ни је и нај сла ђе. Бостан 
је добро родио, па и ове 
годи не накуп ци из разних 
места дола зе сва ко днев но у 
село и врше откуп овог про
из во да. Наш дома ћин каже, 
да је тре нут на цена задо во
ља ва ју ћа.

– Наша држа ва уво зи 
лубе ни це из Алба ни је, Грч
ке, Маке до ни је, а лубе ни ца 
коју ми про из ве де мо је ква
ли тет ни ја. Увоз, дома ћим 
про из во ђа чи ма спу шта 
цену. Тре нут на цена лубе ни
це је 15 дина ра када се про

да је на вели ко и задо во љан 
сам, бар када би оста ла та 
цена, али како видим, уско
ро ће бити нижа. Куп ци при 
купо ви ни прво гле да ју зре
лост, круп но ћу и да је тазе. 
Пого ду је нам лепо вре ме, 
тада лубе ни це расту, а иде 
и про да ја. Кад је лоши је 
вре ме, лоши је иде и про да ја 
– каже Слеп че вић и пору чу
је да нема вели ке тај не када 
је у пита њу про из вод ња 
добрих лубе ни ца какве он 
про из во ди:

– Нема тај не за добре 
лубе ни це, само рад. Пожељ
но је да се лубе ни це заса де 
на земљи где никад пре 
нису биле – каже Слеп че
вић. 

Он дода је, да не посто ји 
рецепт за откри ва ње слат ке 
лубе ни це при ли ком купо ви
не. Што се тиче посла, њега 
сва ка ко не мањ ка, али ипак 
сав род зави си од вре ме на.
–Бра ње је поче ло 15. јуна 

и први род бра ће се све до 
15. јула, када ће поче ти дру
го коло, одно сно дру ги род. 
Сва ки род нам зави си од 
вре ме на. Лубе ни ци пого ду је 
сун ча но вре ме са тем пе ра
ту ра ма и до 40 сте пе ни Цел
зи ју со вих. Када кре не бра
ње, анга жу је мо рад ни ке, јер 
не може мо сами пости ћи. 
Сва ко днев но има мо око пет, 
шест рад ни ка које по сату 
пла ћа мо 250 дина ра и обез
бе ди мо им хра ну. Ско ро као 
и сви пољо при вред ни ци, 
тако и ми сва шта ри мо. 
Поред про из вод ње лубе ни
ца, сеје мо јечам, куку руз и 
соју, али се бави мо и сто
чар ством, узго јем бико ва. 
Поред све га тога, могу сло
бод но да кажем да је нај чи
сти ја зара да од лубе ни це и 
да су то брзи нов ци – каже 
за крај Слеп че вић.

Како би све пости гао, рад
ни дан за нашег дома ћи на 
почи ње у 6 сати, а завр ша ва 
се уве че у девет, док зими 
мало више одма ра.
 С.С.

Лубе ни ца уне та у све жем 
ста њу откла ња умор, 
попра вља рас по ло же ње и 
ста рих и мла дих, даје енер
ги ју и рад ни елан. Пре по ру
чуј се и у исхра ни људи са 
боле сти ма срца, крв них 
судо ва, бубре га, жучи и 
јетре. Вео ма је кори сна код 
обо ле лих од хро нич ног 
хепа ти ти са. Тако ђе, олак
ша ва тего бе осо ба ма са 
каме њем у жучи, бубре зи

ма или беши ци, ути че на 
њихо во рас тва ра ње и изба
ци ва ње, уз исто вре ме но 
спре ча ва ње ства ра ња 
нових кал ци фи ка та. Кон зу
ми ра њем лубе ни це олак
ша ва се мета бо ли зам, нор
ма ли зу је црев на фло ра и 
пери стал ти ка. Због све га 
наве де ног лубе ни ца пред
ста вља изван ред ну дије
тет ску и леко ви ту намир ни
цу.

Залубеницекажу

БоривијеСлепчевић
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БУђАНОВЦИ

Лубеницеподиглесело

Мно ги село Буђа нов це пам те по 
томе, када је 1999. годи не у 
ата ру села обо ре на „неви дљи

ва“ аме рич ка лете ли ца, коју су једи
ни це југо сло вен ске вој ске обо ри ле, 
док је била у акци ји НАТО бом бар до
ва ња Срби је. Мешта ни кажу да је то 
већ ста ри ја исто ри ја и да је њихо во 
село, пре све га позна то по про из вод
њи боста на, али и по томе да су 
вред ни људи и добри дома ћи ни.

У Буђа нов ци ма живи око 1.000 ста
нов ни ка и ско ро испред сва ке куће 
смо зате кли при ко ли це пуне лубе ни
ца и диња, што иде у при лог чиње ни
ци да су Буђа нов ци село вред них 

људи, добрих дома ћи на и да је ово 
село, село боста на.

– У селу живи око 1.000 ста нов ни
ка. Оно што је нај ва жни је, је то што 
мла ди из села не одла зе. У послед ње 
вре ме, пра зне куће купу ју људи из 
Бео гра да, с обзи ром на то да су 
Буђа нов ци бли зу овог гра да. Буђа
нов ча ни се пре те жно баве пољо при
вре дом, а по тра ди ци ји се годи на ма 
уна зад сеју диње и лубе ни це. Про из
вод њом и про да јом боста на су мно ги 
мешта ни „ста ли на ноге“, те су и дан
данас захвал ни боста ну. Из тог раз
ло га, ско ро сва ка поро ди ца се бави 
про из вод њом и про да јом овог повр

Захваљујући
производњи

бостанамноги
мештанису

сталинаноге.
Изтогразлога
сескоросвака
породицабави
производњом

ипродајомовог
поврћа–прича

мештанин
овогсела

Златко
Марковиновић

ЗлаткоМарковиновић
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ћа. У току је и жетва пше ни це. Има и 
доста хек та ра под овом кул ту ром у 
ата ру Буђа но ва ца – при ча мешта нин 
овог села Злат ко Мар ко ви но вић. 

С обзи ром на то да се Буђа нов ци 
нала зе на атрак тив ној лока ци ји, бли
зу вели ких гра до ва, коли ко то допри
но си томе да мла ди оста ју да живе у 
свом селу?

– Ово је село из којег мла ди не иду, 
што све до чи чиње ни ца да има доста 
мла дих брач них паро ва и деце. Одне
дав но посто ји пут Буђа нов ци  Пећин
ци, и изград њом тог пута, Буђа нов ци 
су ожи ве ли. Ново о тво ре ни пут ство
рио је шан су мла дим људи ма да се 
запо сле у пећи нач кој општи ни, и 
упра во нај ви ше мла дих ради у БОШ
у. Вели ки број људи запо слен је и у 
Руми, али се сви у село вра ћа ју. Када 
рано ују тро у Руму поч ну да сти жу 
ауто бу си пуни рад ни ка, сли ка је, која 
мно го под се ћа на срећ на ста ра вре
ме на – дода је овај мешта нин. 

Буђа нов ци су јед но од рет ких села 
које има ју Земљо рад нич ку задру гу, 
која је пре жи ве ла тешка вре ме на и 
упр кос све му, опста ла када су мно ге 
задру ге уга ше не. Задру га посе ду је 
сво ју земљу и пољо при вред ну меха
ни за ци ју, а оно што је добро и од зна
ча ја, јесте да су мно ги мешта ни и 
коо пе ран ти. Основ на шко ла „Небој
ша Јер ко вић“ је до осмог раз ре да и 
тре нут но има дово љан број ђака. 
Тако ђе, функ ци о ни ше и пред школ ско 
под руч но оде ље ње рум ског „Поле
тар ца“. Ове годи не у први раз ред кре
ну ће деве то ро ђака. Мла ђа ни Аца 
Вој но вић испри чао нам је како су се 
спре ма ли за шко лу:

– У заба ви шту је било лепо, има ли 
смо све што нам је тре ба ло за игру. 
Било нас је деве то ро, два деча ка и 
седам девој чи ца. Игра ли смо се сла
га ли це, црта ли, пра ви ли кућу... Спре
ман сам за први раз ред, спре ма ли су 
нас за шко лу – каже Аца, који ће када 
пора сте, бити архе о лог и ловац у 
сло бод но вре ме.

У селу кажу, да им вели ки про блем 
пред ста вља руи ни ра на сала у Дому 
кул ту ре. Некад је та сала, дода ју они, 
била јед на од нај леп ших у Сре му, и 
мла ди широм Сре ма су дола зи ли на 
добро позна те буђа но вач ке игран ке. 
То је про блем који се мора реши ти, 
сма тра ју они. Још један вели ки про
блем пред ста вља дивља депо ни ја, 
те се јавља пита ње, како је сани ра ти, 
јер је сме ће доспе ло ско ро до кућа. 
Гене рал но, депо ни је пред ста вља ју 
вели ки и тешко решив про блем ско ро 
у сва ком селу. 

Зајед нич ким сред стви ма Општи не 
Рума и Упра ве за капи тал на ула га ња, 
у селу је асфал ти ран пут у дужи ни од 
1.500 мета ра. Поред тога, од већих 
инве сти ци ја, наја вље на је и оби ла
зни ца око села, како ками о ни не би 
про ла зи ли кроз само село. Мешта ни, 
срећ ни због асфал ти ра ња пута, кажу 
да Буђа нов ци нису више село где се 
ауто бус окре ће.  С.С.

Ловач ко дру штво „Соко“ у Буђа нов
ци ма посто ји дуги низ годи на и тре
нут но бро ји око 40 чла но ва. 
– Наше ловач ко дру штво газду је 
лови штем повр ши не 4.500 хек та ра, 
од којих је 500 хек та ра под шумом. 
Газду је мо висо ком и сит ном дивља
чи у које спа да ју дивља сви ња, 
фазан, зец, пре пе ли ца, шакал, срн
даћ, срна, лиси ца, јаре би ца... Лов на 
сезо на почи ње почет ком окто бра, на 
фаза на, у дру гој поло ви ни окто бра је 
сезо на лова на зеца. Лов на дивљу 
сви њу тра је током целе годи не, док 
сезо на на пре пе ли це тра је све га два 
месе ца, август и сеп тем бар. Вели ки 
про блем, не само код нас, него у 
већи ни ловач ких дру шта ва пред ста
вља вели ки број шака ла. Он је једи
ни пре да тор, уз лиси цу, који је опа
сан за висо ку и ниску дивљач – каже 
наш саго вор ник Мар ко Вој но вић.
Од њега сазна је мо да сва ки пра ви 
ловац поред пушке и добро обу че ног 
ловач ког пса, мора да посе ду је 
добре ловач ке мани ре, а то зна чи да 
буде дру гар са оста лим лов ци ма. 
Лов ци у Буђа нов ци ма орга ни зу ју 

шица ру сва ке годи не, неде љу дана 
пре или после сео ске сла ве, коју 
обе ле жа ва ју 26. јула.

Ловачкеприче

МаркоВојновић

АцаВојновић

ЗаједничкимсредствимаОпштинеРумаиУпра
везакапиталнаулагања,уселујеасфалтиран
пут у дужини од 1.500 метара. Поред тога, од
већихинвестиција,најављена јеиобилазница
око села, како камиони не би пролазили кроз
самосело.Мештани,срећнизбогасфалтирања
пута,кажудаБуђановцинисувишеселогдесе
аутобусокреће
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Черихова
митровачкаепизода Пише:

МаријаВукајловић

АРхИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

Изме ђу послед њих ули ца Хесне и 
Лаћа рач ке пру ге, све до реке Саве 
нека да су се про сти ра ле плод не 

ора ни це и лива де, а про стор нази ван Кри
ва ја.  На кра ју дана шње ули це Ђуре Дани
чи ћа, на путу пре ма фабри ци Митро шпер 
нала зи се кућа коју је гра дио Јар ко Черих, 
из јед не од нај чу ве ни јих поро ди ца миро
вач ких инду стри ја ла ца.

Прво пред у зе ће дрв не инду стри је у 
Митро ви ци осно ва но 1885. годи не на 
месту зва но Кри ва ја поди гао је чешки 
фабри кант Антон Черих из Јозе фо ва са 
сино ви ма Фра њом, Јаро ми ром и Јоси пом. 
Фабри ка је кроз неко ли ко деце ни ја обе ле
жи ла дрв ну инду стри ју  гра да раз гра на том 
про из вод њом хра сто вог изват ка (тани на), 
катра на, шпи ри ту са и дру гих хемиј ских 
про из во да доби је них од дрве та. Да је у 
Митро ви ци у то вре ме про из во ђен нај ква
ли тет ни ји танин потвр ђу ју колај не доби је
не на свет ским изло жба ма у Антвер пе ну 
1894.годи не (злат на) и Пари зу 1900.годи
не. Пре ма изве шта ју о посло ва њу из исте 
годи не Чери хо ва фабри ка је у пого ну 
тани на запо шља ва ла 196, а у пого ну за 
хемиј ску пре ра ду дрве та 86 рад ни ка. 

Током осам де се тих годи на 19. века 
отпо че ла је инду стри ја ли за ци ја гра да, а 
дрв на инду стри ја је има ла воде ће место у 
раз во ју при вре де гра да. Раз гра на ту дрв ну 
инду стри ју сачи ња ва ли су Чери хо ва 
фабри ка тани на, пар не пила не Еми ла 

Гара и ја, Густа ва Гамир ше ка, Лан да, Лор
да, Шпи ца, Анту на Жун те ра, код пон тон
ског моста, гра ђа ра Вар да, пред у зе ће 
Мех тер схај ме ра за изра ду пра го ва и дру ге 
желе знич ке гра ђе са екс по зи ту ром у 
Лаћар ку, трго ви на гра ђе вин ским мате ри ја
лом Вик то ра Мај са ца, Боро ти на фабри ка 
наме шта ја и мно ги тргов ци огрев ним 
дрве том. Митро ви ца је поста ла један од 
цен та ра дрв не инду стри је Аустро у гар ског 
цар ства и пред рат не Кра ље ви не Југо сла
ви је, чему је допри не ло богат ство шума, 
које је насле ди ла Петро ва ра дин ска имов
на општи на, плов ни путе ви Дри ном и 
Савом, повољ ни усло ви за инве сти ра ње 
стра ног капи та ла после уки да ња вој не 
гра ни це, као и рад на сна га сачи ње на од 
дома ћег ста нов ни штва и досе ље ни ка.

Јаро слав, син Анто на Чери ха  је сагра
дио кућу изме ђу 1918. и 1920.годи не у 
сти лу град ске виле, пову че не од ули це и  
огра ђе не огра дом са ози да ним сту бо ви
ма. Кућа која се нала зи под зашти том 
држа ве ква драт не је осно ве и нала зи се 
на цен трал ном делу пла ца, окру же на 
вртом. Кућа посе ду је под јед на ко архи тек
тон ски укра ше не фаса де, како фрон тал
не, тако и боч них зидо ва, нагла шен улаз 
са сте пе ни штем и вели ки број про зор ских 
отво ра са свих стра на објек та. Овим одли
ка ма пока зу је све еле мен те куће за одмор 
у мир ни јем делу гра да, наме ње не за ком
фо ран живот поро ди це, које чине карак те
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ри сти ку вила. Још је током 1900. годи не 
гра ди тељ ско зако но дав ство про пи са ло 
пра ви ла о поди за њу вила у гра ду, које су 
мора ле бити уда ље не пет метра од град
ске регу ла ци је, са како је напо ме ну то уку
сним, огра да ма и башта ма. Овај тип куће, 
који је обез бе ђи вао при ват ност, мир, оби
ље све тла, познат од дав ни на вре ме ном 
је мењао свој изглед у зави сно сти од 
важе ћих сти ло ва у архи тек ту ри, од отме
не, инди ви ду ал не згра де у виду лет њи
ков ца до модер них типо ва виле са раз у ђе
ним и живо пи сним архи тек тон ским обли
ци ма. Архи тек тон ски украс куће је сти ли
зо ван и сво ди се на гео ме триј ску про фи
ла ци ју осо бе ну за два де се те годи не про
шлог века са изве сним реми ни сцен ци ја ма 
у виду назу бље них фри зо ва из рани јег 
пери о да. Иако у спо ља шњој архи тек то ни
ци кућа не пока зу је већу про стор ну раз у
ђе ност, (ула зни трем је дози дан касни је) у 
уну тра шњо сти посе ду је осо бен рас по ред 
про сто ри ја, које се гру пи шу око зајед нич
ког цен трал ног ход ни ка, који про ла зи сре
ди шњим делом објек та. Попло чан је 
истим укра сним пло чи ца ма, које се још 
увек могу наћи у мањој кући у дво ри шту, 
која је слу жи ла као помоћ на згра да ове по 
све му суде ћи господ ске куће. О томе 
речи то све до чи и соба у пот кро вљу за 
послу гу, као и про стра но купа ти ло са 
бакар ним котлом за гре ја ње воде, какво 
су могле има ти само имућ ни је поро ди це, а 
о њима данас сазна је мо на осно ву сећа
ња и по чуве њу.

У међу рат ном пери о ду због поре ме ћа ја 
на тржи шту и уво за јужно а ме рич ког тани
на дрв на инду стри ја је изло же на број ним 
засто ји ма у про из вод њи, отпу шта њи ма 
рад ни ка, гаше њу пред у зе ћа или при па ја
њу сна жни јим фир ма ма исте или слич не 
про из вод не делат но сти. Фабри ка тани на 
бра ће Черих обу ста вља про из вод њу 1930. 
годи не, али и поред ликви да ци је вла сни ци 
отпо чи њу поста вља ње уре ђа ја за изра ду 
панел пло ча и фур ни ра. Исте годи не обја
вље но је да се осни ва прва фабри ка 
шпер пло ча у Југо сла ви ји уз анга жо ва ње 
чехо сло вач ког и дома ћег капи та ла – била 
је то Сир миа, осно ва на на про сто ру Чери
хо ве тво р ни це тани на 8. окто бра 1930. 
годи не. У управ ном одбо ру Сир мие били 
су Јосип Черих, др. Гига Ара ниц ки, Иван 
Волер, а запо шља ва ла је 125 рад ни ка. 
После пето го ди шњег заку па Сир миу 1937.
годи не купу је пред у зе ће Митр о вач ка 
паро пи ла, твор ни ца шпе р пло ча и фур ни
ра д.д. која са пове ћа њем капа ци те та 
купо ви ном нових маши на поста је нај ве ће 
пред у зе ће дрв не инду стри је у Митро ви ци, 
позна ти је под нази вом Митр о шпер. У 
фабри ци су изра ђи ва не шпе р пло че од 
буко вог дрве та и дру гих врста дрве та, а 
панел пло че од меких лишћа ра.

Јар ко Черих ће 1932. годи не кућу про да
ти Јоха ни Стер ми лан Кон рад, која је била 
ћер ка сло ве нач ког инже ње ра рудар ства 
Фра ње Сте р ми лана, који се из Врд ни ка 
1916. годи не досе лио у Митро ви цу. Купио 
је кућу у ули ци Шета ли ште, данас Про
ме на да, од Јоси па Хау е ра, која је била 
сагра ђе на 1904. годи не. Позна то је да је 
мно ге куће у Про ме на ди сагра дио упра во 
Хау ер, позна ти митро вач ки гра ђе ви нац. 
Јоха на се уда ла за Ива на Кон ра да из Пан
че ва, који је уче ство вао у осни ва њу првог 
фуд бал ског клу ба у Митро ви ци, попу лар
ног Рад нич ког 1922. годи не и био његов 
дуго го ди шњи пред рат ни пред сед ник. Спо
рт клуб Рад нич ки осно ва ли су рад ни ци 

фабри ке Митро шпер. Како је митро вач ко 
насе ље Хесна било инду стриј ски нај ра
зви је ни ји део гра да, јер се на Сави пре ма 
Лаћар ку нала зи ло више пила на и пого на 
за пре ра ду дрве та, вели ки број рад ни ка 
пого до вао је раз во ју колек тив ног спо р та, 
какав је био фуд бал. У бли зи ни нека да
шњег фуд бал ског игра ли шта, попу лар не 
Стре ља не или Шица ре напра вље но је 
ново модер но игра ли ште, чиме су се знат
но побољ ша ли усло ви за раз вој овог спор
та у гра ду.

После осло бо ђе ња у кући је била ста
ци о ни ра на Митро шпе ро ва амбу лан та за 
потре бе рад ни ка, касни је ста но ви за ста
на ре усе ље не на име вишка стам бе ног 
про сто ра. Од 1957. годи не са Јоха ном 
живи и њена сестри чи на са поро ди цом. 
Гор да на Орша нић, ћер ка Јоха ни не сестре 
Иде, која се уда ла за Еми ла Мар ти но ви
ћа, моле ра и јед ног од осни ва ча Занат ске 
задру ге ће насле ди ти кућу од тет ке и 
живе ће у њој до 1988.годи не, након чега 
се вра ћа у поро дич ну кућу свог деде 
Стер ми лан.  Раст ко Орша нић, Еми лов 
унук је у Хау е ро вој кући отво рио вла сти ти 
уго сти тељ ски обје кат под нази вом Про ме
на да, на месту већ посто је ће молер ске 
ради о ни це. Њего ва супру га Мира у сло
бод но вре ме бави се сли кар ством, а обја
ви ла је и три зби р ке песа ма за децу. 
Скло ност ка умет но сти уоче на је у обе 
поро ди це: Гор да нин ујак Кон рад бавио се 
сли кар ством, а мно ге жене из поро ди це 
Орша нић зани ма ле су се за сли кар ство 
или писа ње у сло бод но вре ме. Јед на од 
њих је Анка Вра нић, писа ла је песме и 
здра ви це, а сви ра ла је и кла вир. 

У међу вре ме ну кућа је про ме ни ла 
неко ли ко вла сни ка, пре него што ју је 
1996. годи не купи ла поро ди ца Јокић, која 
се из Бана та, почет ком седам де се тих 
досе ли ла у град. Под се ти ла их је на род
ну Цре па ју, а данас у њој живи Бра ни сла
ва са сином Гора ном и сна јом Сне жа ном, 
који су обо је завр ши ли гра ђе вин ски 
менаџ мент и раде на Желе зни ци. Нови 
вла сни ци су пред у зе ли опсе жне радо ве 
на рено ви ра њу куће, која је годи на ма 
про па да ла. Огра да је поче ла да се уру
ша ва, те су је поно во ози да ли и поста ви
ли нове, укра сне метал не решет ке. Уну
тра шњост је у пот пу но сти уре ђе на, олу
па ни зидо ви до цигле и поно во мал те ри
са ни и окре че ни. Сани ран је кров, који је 
на два места био озбиљ но оште ћен 
огром ним гра на ма дрве ћа, око куће, која 
су у међу вре ме ну посе че на и уре ђен врт.

Поред већ од рани је заса ђе них липа ту 
су нове јеле и маг но ли ја, која са сва ким 
новим про ле ћем боји дво ри ште сво јом 
живо пи сном бојом. Рани је су ту били 
кесте ни испред куће, два вели ка са ста
бли ма дебљи не читав метар. Са боч не 
стра не нека да је ту било пуно кесте ња, 
али су посе че ни. Лети, у сен ци сто лет них 
липа, још увек ста ну про ла зни ци у хла до
ви ну,  коју пру жа ју у вре ме лет њих вру ћи
на, да се зашти те од сун ца и пре дах ну, 
али и ужи ва ју у пре ле пом врту зад ње 
куће у низу пре ма фабри ци Миро шпер 
наста ле на теме љу првог инду стриј ског 
постро је ња за пре ра ду дрве та у гра ду 
поро ди це Черих, која је оста ви ла неиз
бри сив траг у при вред ном живо ту гра да и 
вра ти ла се после пет деце ни ја живе при
вред не актив но сти у Чешку. 
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ОВАН: Потреб на вам 
је огром на енер ги ја и 
нечи ја подр шка како 
бисте на вре ме завр

ши ли све пла ни ра не оба ве зе. 
Нала зи те се у добр ој при ли ци да 
повла чи те неке пара лел не поте зе, 
сто га буди те про ми шље ни при 
избо ру нових послов них тема или 
циље ва. Поста вља те суви шна 
пита ња воље ној осо би и на тај 
начин инди рект но под сти че те нову 
сум њу.  

БИК: Неко потвр ђу је 
ваша оче ки ва ња у 
послов ној сарад њи. 
Ипак не буди те суви

ше лако ми сле ни пред раз ли чи тим 
сарад ни ци ма јер нечи је речи не 
пред ста вља ју довољ ну гаран ци ју 
за дужи пери од. Важно је да сачу
ва те при себ ност духа у одлу чу ју
ћем момен ту. Делу је те заво дљи во 
и при влач но за сво ју око ли ну. Сре
ћа је на вашој стра ни. 

БЛИЗАНЦИ: Ста ло 
вам је да раз ре ши те 
нове неспо ра зу ме, 
али нема те довољ но 

пове ре ња у одре ђе не сарад ни ке. 
Поне кад исти на и прав да сти жу са 
изве сним зака шње њем, нема раз
ло га да губи те веру у лич ни успех. 
Упо тре би те сво је завод нич ке 
мани ре и немој те дозво ли ти да 
вас неко инди рект но држи у сво јој 
сен ци. Пока жи те да има те јаку 
вољу. 

РАК: Поку ша ва те да 
намет не те свој ути цај 
у дру штву сарад ни ка. 
Међу тим посто је неке 

ситу а ци је које као да пре ва зи ла зе 
ваше про фе си о нал но иску ство. 
Уко ли ко доби је те лош сиг нал 
важно је да се пову че те у стра ну 
и да саче ка те на бољу при ли ку. 
Раду је вас нечи је пона ша ње и 
искре ни гест пажње који вам се 
упу ћу је. 

ЛАВ: Допа да ју вам се 
нечи је послов не иде
је, али још увек нисте 
сигур ни у кона чан 

исход. Сми шље но одла же те тре
ну так за зва нич но изја шња ва ње 
пред сарад ни ци ма и оста вља те 
отво ре ну могућ ност за додат ну 
про ве ру. Нема раз ло га да сум ња
те у нечи је емо тив не наме ре зато 
што вам недо ста ју све инфор ма
ци је.  Немој те поти ски ва ти сво ја 
осе ћа.

ДЕВИЦА: Има те 
добре иде је и реал ну 
про це ну, али не доби
ја те довољ но оче ки

ва ну подр шку у кру гу сарад ни ка. 
Неко поста вља погре шна пита ња 
или има дру га чи је послов не инте
ре се. Немој те дозво ли ти да у 
вама пре вла да жеља за доми на
ци јом. Ста ло вам ке да схва ти те 
нечи је емо тив не наме ре, али 
посто је раз ли чи ти сиг на ли који 
вас збу њу ју и оста вља ју нео би чан 
ути сак. 

ВАГА: Око ли на пози
тив но реа гу је на ваше 
иде је и неко вас под
сти че на актив ну уло гу 

или на додат но ства ра ла штво. 
Важно је да не исти че те сво је 
послов не иде је, без доброг пово
да. Сачу вај те послов не инте ре се 
и добар сарад нич ки однос. Поне
кад у љубав ном одно су при жељ
ку је те више него што је  могу ће 
доби ти, али нема раз ло га жали те 
на воље ну осо бу. 

шКОРПИЈА: Запе
тља ли сте се у раз ли
чи те ситу а ци је које 
пре ва зи ла зе ваше зна

ње или прак тич но иску ство. Нај бо
ље је да се дис тан ци ра те од све га 
што може да вам про у зро ку је нову 
непри јат ност. Потреб но је да при
хва ти те исти ну или дру гу стра ну 
меда ље која вам се мање допа да. 
Нема раз ло га да одла же те сусрет 
са јед ном осо бом или оно што је 
неиз бе жно. 

СТРЕЛАЦ: Раз о ча ра
ни сте нечи јим пона
ша њем и то вам даје 
за пра во да пре и спи та

те зајед нич ки дого вор или сво ју 
уло гу у послов ној сарад њи. Нема 
раз ло га да доно си те исхи тре не 
одлу ке, сачу вај те при себ ност духа 
и сво ју послов ну пози ци ју. Посто ји 
добар повод да при хва ти те нечи ји 
позив за сусрет или изла зак који 
ће вам при ја ти. 

ЈАРАЦ: Неко вас 
инди рект но опо ми ње 
да про ме ни те сво је 
пона ша ње али ви не 

при да је те посе бан зна чај осо би за 
коју вас не везу ју зајед нич ки 
послов ни инте ре си. Има те погре
шан став о неким сарад ни ци ма и 
дели кат ним тема ма. Пажљи во 
раз ми сли те о нечи јим речи ма које 
делу ју врло добро на мер но. Нема 
потре бе да бира те погре шну уло гу 
или да про во ци ра те свог парт не
ра. 

ВОДОЛИЈА: Вели ка 
упор ност у овом тре
нут ку не доно си у пот
пу но сти пози ти ван 

ефе кат у сусре ту са сарад ни ци ма, 
сто га про ме ни те сво ју прво бит ну 
так ти ку. Потреб но је да дока же те 
сво је наме ре али и да сачу ва те 
добар послов ни однос. Погре шно 
про це њу је те нечи је пона ша ње и 
уло гу. Не може те лако да убе ди те 
воље ну осо бу да про ме ни сво је 
мишље ње.

РИБЕ: Сарад ни ци 
делу ју пози тив но на 
ваше рас по ло же ње, 
има те довољ но енер

ги је да се анга жу је те на раз ли чи
тим стра на ма. Осе ћај послов не 
афир ма ци је и успе ха тре ба додат
но да вас моти ви ше на акци ју и 
пози тив не про ме не у при ват ном 
живо ту. Уко ли ко сте сло бод ни пла
ни рај те љубав ни сусрет или неки 
изла зак у дру штво. 

VREMEPLOV
11.јул

1921. Одр жа но пр во зва нич но 
пр вен ство Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у ва тер по
лу. По бе ди ло је Сом бор ско 
спорт ско дру штво. 
1937. Умро аме рич ки ком по зи
тор Џорџ Гер швин. 

12.јул
1920. Зва нич но отво рен Па нам
ски ка нал, шест го ди на по што 
је кроз ње га про шао пр ви брод. 
1941. На Це ти њу, у Дру гом 
свет ском ра ту, про гла ше на кви
слин шка су ве ре на и не за ви сна 
Цр на Го ра под про тек то ра том 
фа ши стич ке Ита ли је.

13.јул
1930. У глав ном гра ду Уру гва ја 
Мон те ви деу по че ло пр во Свет
ско фуд бал ско пр вен ство, на 
ко јем је уче ство ва ло 13 ти мо
ва, ме ђу њи ма и ју го сло вен ски. 
1985. На ста ди о ни ма у Лон до
ну и Фи ла дел фи ји исто вре ме но 
одр жа ни ху ма ни тар ни роккон
цер ти „Live aid“ ко је је ор га ни
зо вао Боб Гел доф за по моћ 
глад ни ма у Афри ци. При ку
пље но пре ко 60 ми ли о на до ла
ра, а ТВпре нос кон це ра та пра
ти ло око 1,5 ми ли јар ди гле да
ла ца ши ром све та

14.јул
1867. Ал фред Но бел, из у ми
тељ ди на ми та, пр ви пут де мон
стри рао свој изум у ка ме но ло
му код ен гле ског гра да Ред хил. 
2000. Суд у Ма ја ми ју оба ве зао 
нај ве ће аме рич ке про из во ђа че 
ци га ре та да пла те 145 ми ли јар
ди до ла ра на име од ште те 
пу ша чи ма Фло ри де због угро
жа ва ња здра вља.

15.јул
1099. Кр ста ши су у Пр вом 
кр ста шком ра ту осво ји ли Је ру
са лим и ра зо ри ли га. 
1941. У би ци код Ор ше у Дру
гом свет ском ра ту, со вјет ска 
вој ска пр ви пут је упо тре би ла 
пло тун ско ра кет но оруж је, 
по пу лар но на зва но „Ка ћу ша“. 

16.јул
1533. Пре ма на ред би шпан ског 
осва ја ча Фран си ска Пи за ра 
уби јен цар Ин ка Ата ху ал па, 
иако је дао тра жен от куп, јед ну 
со бу пу ну зла та и две пу не сре
бра. 
1661. Сток холм ска бан ка из да
ла пр ве па пир не нов ча ни це у 
Евро пи. 
1861. Осно ва но Срп ско на род
но по зо ри ште у Но вом Са ду. 

17.јул
1917. Бри тан ска кра љев ска 
ку ћа про ме ни ла је сво је име 
СаксКо бургГо та у Винд зор 
због ан ти не мач ког рас по ло же
ња у Бри та ни ји то ком Пр вог 
свет ског ра та. 
1946. У Бе о гра ду је по гу бљен 
Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић, 
ге не рал кра љев ске ју го сло вен
ске вој ске и во ђа чет нич ког 
по кре та у Дру гом свет ском 
ра ту. 

HOROSKOP

Среда,11.јул(28.јун)
Пре нос мошт. Св. бесреб. Кира и 
Јова на; Св. муч. Дабро бо сан ски и 
Миле шев ски

Четвртак,12.јул(29.јун)
Све ти апо сто ли Петар и Павле – 
Петров дан

Петак,13.јул(30.јун)
Сабор Све тих два на ест апо сто ла 
– Павлов дан 

Субота,14.(1)јул
Све ти муче ни ци и бесре бре ни ци 
Козма и Дамјан

Недеља,15.(2)јул
Пола га ње ризе Пре све те Бого ро
ди це

Понедељак,16.(3)јул
Све ти муче ник Јакинт; Пре по доб
ни Ана то ли је

Уторак,17.(4)јул
Св. Андреј Крит ски; Св. све ште но
му че ник Сава Гор њо кар ло вач ки

Crkveni
kalendar

• Даме није направила
будалом, никад не би
нашла човека сличног
себи.
•Дабисенароднацио
налноосвестио,морали
су да га шамарају до
бесвести.
•Стићићеихрукаправ
де.Мораћедајојуделе.

Роловане
тиквице

Састојци: 12 кри шки тикви ца, 3 
каши ке крем сира, 3 каши ке кисе
ле павла ке, пер шун, шољи ца пирин
ча, 6 чери пара дај за, боси љак, со, 
бибер, масли но во уље, лиму нов 
сок, 1/2 каши чи це белог лукау пра
ху

Припрема: Ску вај те пири
нач  и зачи ни те га белим луком. 
Тикви це изре жи те на дуге широ ке 
тра ке. Пре ма жи те их масли но вим 
уљем, поспи те сољу и бибе ром. 
Сит но насец кај те пер шун, па га 
поме шај те с крем сиром и павла
ком. Зачи ни те с мало босиљ ка и 
соли па поме шај те с кува ним пирин
чем. Тикви це пре ма жи те наде вом, 
сло жи те мањи комад пара дај за, па 
замо тај те у роли цу. Учвр сти те чач
ка ли цом и пре послу жи ва ња додај
те неко ли ко капи лиму на. Пре него 
што замо та те тиквице, уме сто у уљу 
може те их омек ша ти пече њем 
на грилтига њу. Крат ко их пре пе ци
те, напу ни те па замо тај те.
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Кинескијезик
Пише:

ДраганаПопов

Да ли вам се деша ва да у одре ђе
ним ситу а ци ја ма саго вор ник не 
раз у ме шта гово ри те? Нарав но, 

да. Често се то деша ва и са раз ли чи
том струк ту ром људи. Годи на ма, када 
одем код фри зе ра, имам тај про блем. 
Жене ће ме раз у ме ти. Није то про блем 
који карак те ри ше неко посеб но раз до
бље, то је углав ном више де це ниј ски 
про блем. Мој! Кад поку шам фри зер ки 
или фри зе ру да кажем шта желим од 
њихо вих услу га, ја про го во рим кине
ски. Про сто неве ро ват но! Ја при чам, 
обја шња вам, доно сим сли ке да будем 
увер љи ви ја, али џабе. Ништа ме не 
раз у ме ју. Ево, фото гра фи је фри зу
ре коју бих желе ла, све на теле фо ну. 
Пока зу јем. Она кли ма гла вом или он. 
Раз у ме ли су и више фото гра фи ју и не 
погле да ју. Тако ја годи на ма имам исту 
фри зу ру, мада то не желим. Стру ка не 
раз у ме шта ја гово рим. Онда при ча о 
фар ба њу. При чам, при чам, дајем при
ме ре, али дру га стра на при ча о неким 
дру гим ком би на ци ја ма и ја се пре дам.

Ниг де нисам тако мало ду шна као у 
фри зер ском сало ну. Они ме не раз у
ме ју. Мора да при чам кине ски. Тежак 
језик, а ја га гово рим с вре ме на на 
вре ме. Јед ном при ли ком после бесо
муч ног тупље ња какву боју косе хоћу 
струч ња ки ња ми је рекла да се прво 
дого во рим сама са собом. Чуј њу! 
Онда сам рекла да ради шта хоће. То 
је раз у ме ла одлич но! После су ми се 
сме ја ли код куће. Веро ват но и шире, 
али није дошло до мене. Кад решим 

да нешто про ме ним, ја пра вим план 
како то фри зе ру да саоп штим да раз у
ме и да не боли. Нико га! Као хоћу пра
мен чи ће дис крет не цимет боје. Лако 
за обја шње ње и на кине ском јези ку. 
Добар дан – каже мла да умет ни ца са 
мака за ма у рука ма – Изво ли те. Ја на 

свом одлич ном кине ском кажем шта 
хоћу. Она ме фик си ра из огле да ла и 
ћути. Јел зна те какве је боје цимет? 
– питам сад већ искри вље ним кине
ским јези ком. Па, не знам – одго ва ра. 
Пома же иску сна коле ги ни ца, шап ћу и 
меша ју фар бу. Ја сам реши ла да више 

не про го ва рам. Ура ди ли су свој део 
посла, а ја сам иза шла са нечим. Не 
знам која је то боја, ал` боја сигур но 
јесте.

Сад сам два месе ца нео ши ша на, 
нео фар ба на. Бој ко ту јем их! Ил` ће 
нау чи ти кине ски или ћу се сама шиша
ти и фар ба ти. Сећам се јед не ситу а
ци је када ме је при ја те љи ца замо ли ла 
да јој пра вим дру штво у фри зер ском 
сало ну. Тре ба ло је само да се оши ша. 
Што да не? Сва сре ћа салон пра зан и 
при ја те љи ца је одмах на про гра му. Ја 
узе ла нови не да пре ли стам, не слу те
ћи даљи ток дога ђа ја. И почи ње рас
пра ва изме ђу муште ри је и фри зер ке. 
Ја хоћу да ми овде скра тиш, а ово да 
оста виш – каже при ја те љи ца која је 
очи глед но у неким бли ским одно си
ма са фри зер ком, кад су на пер ту. А, 
не може – твр до гла во каже вла сни ца 
сало на. Е, хоћу то тако. – упор на је 
неза до вољ на муште ри ја. Ја тебе не 
раз у мем шта хоћеш – узбу ђе но каже 
фри зер ка. Ја се сакри ла иза нови на 
и ћутим. Дра га на да ли ти раз у меш 
шта ја хоћу? – обра ћа се при ја те љи ца 
мени. Нарав но – кажем ја како би подр
жа ла неу те шну при ја те љи цу. Ето, она 
раз у ме, а ти не – обра ћа се фри зер ки 
која демон стра тив но одла же мака зе. 
И ту није крај при че. Муште ри ја узи
ма мака зе и почи ње сама да се шиша. 
Оста так баш и није за нови не. Дакле, 
нисам једи на која про го во ри кине ски 
кад уђе у фри зер ски салон. Има те ли и 
ви про блем са кине ским јези ком?

Кадпокушам
фризеркиили

фризерудакажем
штажелимод

њиховихуслуга,
јапроговорим
кинески.Просто
невероватно!
Јапричам,
објашњавам,

доносимсликеда
будемуверљивија,

алиџабе

МИЛЕНКОМАРКОВИЋИЗВЕЛИКИхРАДИНАЦА,14ГОДИНАПОКУшАВАДАСАЗНА
КОЈЕУБИОЊЕГОВОГСИНАГОРАНА

Убицаоставиотрагове
обућеулоквикрви
И после 14 бол них, оба ви је них 

тугом годи на, Милен ко Мар
ко вић из Вели ких Ради на ца, и 

даље не губи наду да ће сазна ти ко 
је убио њего вог сина Гора на (20), пре 
него што и он умре. Очај ни отац твр
ди да је њего вом једин цу дошао гла
ве про фе си о нал ни уби ца, који га је, 
како је утвр ди ла истра га, усмр тио са 
јед ним дум дум мет ком у сле по оч ни
цу, а да од тада па до данас нема ни 
тра га ни гла са оно ме ко је то, на тако 
сви реп начин, могао да почи ни. Обра
ћао се на све могу ће адре се Мини
стар ства уну тра шњих посло ва, али је 
увек доби јао исти одго вор, да се пред
у зи ма ју све нео п ход не мере у расве

тља ва њу кри вич ног дела, што су му 
недав но и у писа ној фор ми опет ово 
потвр ди ли. 

Само шест дана након Гора но
вог рођен да на 14. јуна 2004. годи не, 
усред бела дана на бен зин ској пум пи 
у Вели ким Радин ци ма, непо зна ти уби
ца или више њих ликви ди ра ли су овог 
мла ди ћа на рад ном месту. Прва сли ка 
након зло чи на ука зи ва ла је на пљач ку 
која је пошла по злу. 

– Каса је била отво ре на, касни је је 
уста но вље но да је из ње одне то око 
70 000 дина ра, и то не сав новац. 
Све до ка овог зло чи на нема, пум па 
није има ла видео над зор, тако да се 
не зна ни коли ко је њих било, ни како 

су дошли на пум пу, при ча неу те шни 
отац, не одба цу ју ћи тврд њу да је све 
било осми шље но уби ство.

– Горан је имао видљи ве повре де 
и масни цу изнад десног ока, где га 
је уби ца уда рио окви ром пишто ља у 
десну обр ву, тако што га је оне све стио 
а потом испа лио метак у леву сле по
оч ни цу. Спе ци јал ни рас пр ска ва ју ћи 
метак дум дум, про шао је кроз гла ву 
и иза шао испод десног уха, раз нев
ши му мозак и део вра та, при се ћа се 
Милен ко застра шу ју ћег при зо ра.

Он се и сам запи тао зашто би неко у 
пљач ки кори стио метак који је забра
њен Хашком кон вен ци јом.

– С обзи ром да сам пре рата оба
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Прве поро ди це Руси на досе
ља ва ју се у Шид током 1803. 
годи не и то углав ном из Крсту

ра и Куцу ре. Пошто су грко ка то лич
ке испо ве сти, одмах се поста ви ло и 
пита ње зида ња цркве. Руси ни нису 
има ли свог све ште ни ка и одла зи ли 
су у Срп ску пра во слав ну цркву, што 
се сма тра ло про бле мом јер је због 
слич но сти јези ка и обре да, посто ја ла 
могућ ност да напу сте уни ју. Црква је 
изгра ђе на 1804. годи не. Пре ма попи
су из 1812. годи не број поро ди ца се 
пове ћа ва на 52, а 1814. годи не има их 
57. Тај тренд се наста вљао и у наред
ном пери о ду, а кра јем девет на е стог 
века у Шиду је било пре ко 750 Руси
на. Не зна се тач но када је осно ва на 
русин ска шко ла, али се русин ски учи
тељ поми ње 1818. годи не. Тај учи тељ 
био је Јан ко Мајо рош. Учи те љи су 
били и Јан ко Јаким, Јан ко План чак, 
Јован Салон ски и др. Њихов поло жај 
је био изу зет но тежак, јер није било 
школ ске згра де, а ни ста на за учи
те ља. Све су то били раз ло зи да се 
русин ски учи те љи крат ко задр же у 
Шиду. Због тога шко ла није ради ла 
по неко ли ко годи на. Тек 1836. годи не 
овом про бле му се посве ћу је озбиљ
на пажња. Почет ком 1847. годи не у 
Шиду живи 380 Руси на, који су 1804. 
годи не поди гли сво ју цркву, а само
стал ну паро хи ју доби ли су 1810. годи
не. Вла ди ка Њара ди у Шиду је осно

вао сиро ти ште за русин ску децу, а о 
њима се ста ра ле калу ђе ри це  Васи
ли јан ке.  Руси ни су по мно го чему 
спе ци фич ни. Пре све га по ношњи. 
Мушкар ци су носи ли крат ке беле 
кожу хе, чизме или опан ке, беле гуње
ве и пове ће шеши ре. Народ ни им је 
оби чај био да мушкар ци носе вели ку 
косу. Жене радо носе црве не чизме, 
а девој ке пуште ну дугу косу низ леђа. 
Ско ро све њихо ве куће биле су од 
набо ја, али касни је од цигле и чер
пи ћа, са доста про зо ра и покри ве не 
цре пом. При зем не су, а под је земља

ни. Куће су кре че не у бело, а бели
ле су се сва ке субо те или уочи неког 
пра зни ка. Деце нису има ли мно го, 
није било пуно поро ди ца које су има
ле више од тро је деце. . Шиђа ни их 
зна ју као људе миро љу би ве, весе ле 
нара ви, увек спрем не за шалу и смех. 
Јед на од карак те ри сти ка Руси на је да 
су изу зет но уред ни и чисти. Гото во да 
нису ни псо ва ли. Пред крај девет на е
стог века по неким про це на ма у Шиду 
је живе ло 1030 Руси на у 170 кућа са 
121 дете том. Русин ска чита о ни ца 
осно ва на је 1920. годи не.

шИДСКЕУСПОМЕНЕ:РУСИНИ

Русиниушиду
почеткомдеветнаестогвека

Русинкеокомуметника

вљао посло ве на обез бе ђи ва њу лич
но сти и обје ка та у Загре бу, све ми 
је то позна то и добро пре по зна јем 
‘’руко пис’’ про фе си о нал ца, каже очај
ни отац, дода ју ћи да је његов син био 
добар, вре дан и поштен мла дић.

И после толи ког низа годи на, 
Милен ко и даље тра га не губе ћи наду 
да ће скло пи ти моза ик, који му не да 
мира, како њему тако и њего вој супру
зи, а Гора но вој мај ци Миле ни, да живе 
спо кој но. 

С.Костић

Милен ко каже, да му је у поли ци ји у 
Срем ској Митро ви ци рече но, да је про
на ђе но оруж је са којим је његов син 
ликви ди ран, слу чај би већ одав но био 
затво рен.

– Да су којим слу ча јем про на шли 
пиштољ, онда би можда сазна ли и чији 
је, или по оти сци ма. На месту зло чи на 
од уби це, оста ли су само тра го ви обу
ће у локви крви, каже раз о ча ра ни отац.

Немапиштоља

МиленкоиМиленаМарковић
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РУ РИТ МАУПРАГУ

Учесницевеликогслета

У Пра гу је почет ком јула 
одр жан 16. Гим на
стич ки све со кол ски 

слет, а ове годи не, по први 
пут, на њему је уче ство вао 
рум ски Гим на стич ки рит
мич ки соко клуб Ру рит ма. 
Реч је о осам гим на сти чар ки 
и њихо вом тре не ру Љиља
ни Орло вић. 

Из Срби је је на овом сле
ту уче ство ва ло још 88 чла
но ва сокол ских гим на стич
ких клу бо ва. На самој пара
ди је било 35.000 уче сни ка, 
а рум ске гим на сти чар ке су 
први наступ има ле на Ласер 

таун скве ру, а потом су 
насту па ле и у Ста ром гра ду. 

Љиља на Орло вић исти че 
да је ово уче шће за њих био 
непо но вљи во и изу зет но 
иску ство уз жељу да и сле
де ћих годи на уче ству ју на 
овој мани фе ста ци ји.

Слет у Пра гу нема так ми
чар ски карак тер, али је сва
ка ко жеља свих уче сни ка да 
се пред публи ком пока жу у 
нај бо љем изда њу, а потом 
је ту и онај незва нич ни, али 
исто тако леп део деша ва
ња, а то је дру же ње са мла
ди ма из дру гих зема ља уче

сни ца као што су Аме ри ка, 
Руси ја, Пољ ска, Сло ве ни ја, 
Бра зил…. али и упо зна ва ње 
пре ле пог Пра га.

Овај слет пред ста вља нај
ве ћи спорт ски дога ђај у 
Чешкој и део је зва нич не 
наци о нал не про сла ве сто го
ди шњи це ства ра ња Чехо
сло вач ке али и обе ле жа ва
ње уче шћа соко ла у ства ра
њу чехо сло вач ких леги ја 
током Првог свет ског рата и 
њихо ве бор бе за фор ми ра
ње неза ви сне држа ве. 

 С.Џ.

РумскегимнастичаркеуПрагу

ПКБОР КО ВАЦРУМА

УспешниуТрекинглигиСрбије

Рум ски Пла ни нар ски 
клуб Бор ко вац уче
ство вао је 30. јуна у 

четвр том колу Тре кинг лиге 
Срби је, које је одр жа но на 
пла ни на ма Озрен и Деви ца 
у око ли ни Соко ба ње.

За рум ски клуб насту пи
ло је два на ест так ми ча ра и 
сви су успе ли да завр ше 
вели ку ста зу која је била 
дуга 36 кило ме та ра са око 
1.800 мета ра укуп ног успо
на. Ова ста за важи за нај
те жу ста зу у кален да ру 
Тре кинг лиге Срби је.

Успех је и зна чај ни ји јер 
је так ми че ње одр жа но у 
непо вољ ним вре мен ским 
усло ви ма. Било је доста 
бла та, а сме њи ва ли су се 
пери о ди пљу ско ва и јаког 
сун ца.

Румља нин Јован Мале
ше вић је био једи ни так ми

чар мла ђи од 18 годи на 
који је успео да пре ђе вели
ку ста зу, а клуб је добио и 
посеб но при зна ње као нај
број ни је дру штво које је 
уче ство ва ло у овој акци ји.

Постиг ну тим успе хом, ПК 

Бор ко вац пау зу у так ми че
њу у Тре кинг лиги Срби је 
доче ку је са пози ци јом међу 
десет нај у спе шни јих клу бо
ва у Срби ји у овој дисци
пли ни.
 С.Џ.

Румскипланинари

шАх

Међународни
турнир

Сев ки Кол ман шахи ста из 
Тур ске је ово го ди шњи побед
ник међу нард ног тур ни ра 
Видов дан 2018 који се одр жао 
у Ста рим Банов ци ма. Кол ман 
је у девет кола осво јио седам 
пое на, без изгу бље не пар ти је. 
Тур нир је био нај ма сов ни ји 
доса да и оку пио је 70 шахи ста 
из Срби је, Тур ске, Мол да ви је, 
Руму ни је и Босне и Хер це го
ви не. Игра чи су били поде ље
ни у две гру пе А и Б, а оку пио 
је вели ки број мла дих шахи
ста. Орга ни за тор тур ни ра је 
био шах клуб Банов циДунав, 
а вели ки помоћ у орга ни за ци ји 
пру жи ла је Општи на Ста ра 
Пазо ва и број ни спон зо ри.

 Д.Б.

ФУДБАЛ

Драганђурић
начелу
„Јединства“

У Ста рој Пазо ви је одр жа на 
ван ред на избор на Скуп шти на 
фуд бал ског клу ба „Једин ство“ 
на којој је за новог пред сед ни
ка иза бран Дра ган Ђурић, при
ват ни пред у зет ник из Ста ре 
Пазо ве. Он је на челу клу ба 
заме нио доса да шњег пред
сед ни ка Мили ћа Сто ја ко ви ћа 
који је недав но под нео остав
ку. Поред пред сед ни ка иза
бран је и Управ ни одбор који 
бро ји девет чла но ва. Нови 
тре нер ће бити Михај ло 
Бошњак који је водио нека да 
„Оби лић“, „Инђи ју“, „Срем“ из 
Јако ва, а био је и тре нер у 
„Дуна ву“ из Ста рих Бано ва ца, 
„Рад нич ком“ из Нове Пазо ве и 
„Срем цу“ из Вој ке.  Д.Б.

Свештеници
против
чиновника

При ја тељ ска утак ми ца 
изме ђу општин ске упра ве Ста
ре Пазо ве и све ште ни ка срем
ске епар хи је оди гра на је у 
Кући фуд ба ла у Ста рој Пазо
ви. Ово је први пут да се оди
гра ла ова ква утак ми ца, а еку
пе се нада ју да би ово могло 
да пре ра сте у сво је вр сну тра
ди ци ју. Капи тен општин ске 
еки пе био је пред сед ник Ђор
ђе Ради но вић, а дога ђа ју је 
при су ство вао и вла ди ка срем
ски Васи ли је. Да је спорт ски 
дух био узнад так ми чар ског, 
пока зу је и нере ше ни резул тат, 
6:6. Љ.Ј.
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САВАТЕБОКСЕРИУБЕЛГИЈИ

ОдседаммедаљадвеРумљанима
На Европ ском првен

ству за каде те у асо 
сава теу и Европ ском 

КУПу за мла ђе каде те, 
спор ти сти Сава те саве за 
Срби је осво ји ли су седам 
меда ља – злат ну, чети ри 
сре бр не и две брон за не 
меда ље.

Међу так ми ча ри ма су 
били и чла но ви Саве та 
бокс клу ба Рума који су, 
још јед ном, потвр ди ли сво
је так ми чар ске ква ли те те. 
Једи но осво је но зла то је 
тако оти шло у руке Петра 
Јова но ва, и то у кон ку рен
ци ји мла ђих каде та, у кате
го ри ји до 52 кило гра ма, док 
је сре бр ну меда љу осво јио 
Нико ла Ракић, кадет у кате
го ри ји до 75 кило гра ма.

 Шеф деле га ци је је био 
Мио драг Ракић, пред сед
ник и тре нер СБК Рума.

 – Ово је још један вели ки 
успех чла но ва нашег клу ба 
који су у овој годи ни већ 
осво ји ли три злат не и по 
јед ну сре бр ну и брон за ну 
меда љу на Свет ском КУПу 
у Будим пе шти. Под се ћам, у 
Будим пе шти су зла то осво
ји ли Петар Јова нов, Мар ко 
Вида ко вић и Јова на Касап, 
сре бро Нико ли на Касап, а 
брон зу Крста Јан ко вић. Ми 
смо и држав ни прва ци, тако 
да наста вља мо са добрим 
резул та ти ма и у овој годи ни 
– рекао је Мио драг Ракић.

Так ми че ње је одр жа но 
кра јем јуна у бел гиј ском 
гра ду Ловер ва лу, а покро

ви тељ насту па репре зен
та ци је је било Мини стар
ство омла ди не и спор та, а 

СБК Рума, рум ска општи
на. 

 С.Џ.

Петар,НиколаитренерМиодрагРакић

ПОЧЕЛЕПРИПРЕМЕУФКИНЂИ ЈА

Новасезона,новиизазови
зазеленобеле
Инђиј ски зеле нобели 

стар то ва ли су са при
пре ма ма за сле де ћу 

сезо ну. Тим пово дом, одр
жа на је кон фе рен ци ја за 
меди је на којој је гово рио 
шеф струч ног шта ба, Срђан 
Бла го је вић, иста кав ши на 
почет ку да је еки па спрем на 
за нове иза зо ве.

– Кре ну ли смо са извр ша
ва њем нових зада та ка и 
има мо у пот пу но сти испла
ни ран про грам при пре ма. 
Пред ви ђе но је да одра ди мо 
36 тре нин га и оди гра ће мо 
осам кон трол них утак ми ца, 
што ће бити сасвим довољ
но да еки па уђе спрем на у 
пред сто је ће првен ство– 
каже Бла го је вић.

Током пау зе, ФК Инђи ја 
напу стио је тре нер гол ма на, 
а у међу вре ме ну и кон ди ци
о ни тре нер. Шеф струч ног 
шта ба каже да су такве 
ситу а ци је сасвим нор мал не 
и да зеле нобели, нажа лост, 
има ју ту несре ћу да на сва
ких шест месе ци мења ју 
играч ки кадар и чла но ве 
струч ног шта ба.

– У овом слу ча ју они који 
чине струч ни штаб напре ду
ју, иду ка вишем ран гу, 
вишем нивоу, тако да смо 

ми након ове сезо не прак
тич но оста ли без неких чла
но ва струч ног шта ба и 
десет игра ча. Нама је циљ 
да надо ме сти мо тај недо
ста так и већ сада смо у 
струч ни штаб дове ли два 
нова чла на, Деја на Јавор
ца, струч ња ка за физич ку 
при пре му и Рај ка Ива но ви
ћа који је заду жен за рад са 
гол ма ни ма– потвр дио је 
Бла го је вић.

Редо ве зеле нобелих 
напу сти ли су: Иван Рогач, 
који ће кари је ру наста ви ти у 
ФК „Земун“, Бојан Кова че
вић, Сла ђан Нико ди је вић, 
Милош Плав шић и пре ма 
наја ва ма, бли зу је одла ска 
и Милош Мили са вље вић. 
Ипак, тре нер инђиј ског 
прво ли га ша исти че да уско
ро оче ку ју и да се поме ну
тим игра чи ма нађу заме не, 
те да и зва нич но обја ве 
нова име на.

– Неки игра чи су већ 
поста ли чла но ви ФК Инђи
ја, а неки су бли зу, јер није 
решен њихов адми ни стра
тив ни ста тус. Оче ку је мо 
повра так Нема ње Босан чи
ћа, бив шег игра ча нашег 
клу ба. Нови чла но ви ће 
поста ти Лука Јова нић из ФК 

Бач ка, Нема ња Сто ја но вић 
из Сме де ре ва и Лазар Вуко
вић, леви бек Бор ца из 
Саку ла. То је оно што за 
сада са сигур но шћу могу да 
кажем. У наред ном пери о ду 
ће сигур но бити још поја ча
ња зато што нам је то нео п
ход но– рекао је шеф струч
ног шта ба ФК Инђи ја.

Бла го је вић се освр нуо на 
пред сто је ће првен ство у 
окви ру Прве лиге Срби је, 
које ће ове јесе ни има ти 23. 
кола, што уз куп утак ми це 
чини нов иза зов за игра че 
зеле но белих.

– Тач но је да први пут 

има мо 23. кола и то изи ску
је да саста ви мо тим са још 
већом кон ку рен ци јом. Нама 
је наме ра да има мо 20 игра
ча уз гол ма не, а да при том 
свих 20 игра ча рав но прав но 
буду кон ку рент ни јед ни дру
ги ма. Мислим да ћемо само 
кроз такав начин функ ци о
ни са ња успе ти да постиг не
мо жеље ни резул тат– иста
као је на кра ју Бла го је вић, 
дода ју ћи да ће прву кон
трол ну утак ми цу зеле но
бели оди гра ти у субо ту, 14. 
јула про тив ФК ТСЦ из Бач
ке Топо ле.

М.ђ.

СрђанБлагојевић,шефстручногштабаФКИнђи ја
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Упр кос киши која је 
непре ста но пада ла, у 
неде љу, 8. јула, одр жа

не су игре без гра ни ца, City 
games, на Град ском базе ну 
у Инђи ји. Лоше вре ме није 
оме ло игра че. Добро рас по
ло же ње и тим ски дух нису 
изо ста ли па су се за место 
у полу фи на лу бори ле чети
ри еки пе. Тимо ви из Инђи
је, Кикин де, Руме и Вели
ког Гра ди шта одме ри ли су 
сво је сна ге у игра ма лете ћи 
ватер по ло, трка бачви, воде
на алка, пршу та, вошар ка и 
игри весло, која је на кра ју 
одлу чи ла да дру ги полу фи
на ли ста буде еки па из Руме. 
Кикин да јесте одне ла убе
дљи ву побе ду, али пошто се 
побе дом у Врба су већ пла
си ра ла на даље так ми че ње, 
Рума ће као дру го пла си ра на 
еки па игра ти полу фи на ле у 
Сом бо ру. На тре ћем месту 
нашао се дома ћи тим из 
Инђи је, а послед њу пози ци ју 
зау зе ли су мом ци и девој ке 
из Вели ког Гра ди шта који су 
се наша ли ли и рекли да би 
сигур но побе ди ли да је било 

топли је вре ме јер они нису 
нави кли на хлад но ћу. Дома
ћа еки па за дла ку је избе гла 
пла сман у полу фи на ле али 
пошто им је ово први пут на 
City gamesу, обе ћа ва ју да ће 
сле де ће годи не бити спрем
ни ји. 

Румља ни су сла ви ли про
ла зак у полу фи на ле и наја ви
ли жесто ку бор бу у Сом бо ру. 

– Ово је било сјај но иску
ство. Игре су одлич но осми

шље не а ми смо пока за ли 
коли ко смо спрет ни. Иако је 
киша неми ло срд но пада ла 
ми смо се одлич но заба ви
ли. Одмах кре ће мо са при
пре ма ма за полу фи на ле јер 
жели мо да побе ди мо – каже 
капи тен Руме.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак поде
лио је меда ље побед нич ким 
еки па ма и захва лио се сви ма 
на уче шћу.

– Хва ла свим тимо ви ма, 
пред став ни ци ма гра до ви
ма који су дошли у Инђи ју и 
поште но се бори ли у овим 
игра ма. Хва ла и публи ци 
која је одлич но нави ја ла упр
кос киши која није пре ста ја
ла. Дра го ми је да смо били 
дома ћи ни јед не ова кве мани
фе ста ци је и надам се да 
ћемо се дру жи ти и сле де ће 
годи не – рекао је Гак.

М.ђ.

ИГРЕБЕЗГРАНИЦАУИНђИЈИ

Румадругиполуфиналиста

ЕкипаИнђијезаузелатрећеместо

ККВАЛ

Четиримедаље

Про те клог викен да, у Бач кој 
Палан ци одр жа но је тре ће од 
чети ри кола мини кајак и пио
нир ске лиге Срби је. Чла но ви 
Каја ка шког клу ба Вал из 
Срем ске Митро ви це овај пут 
су осво ји ли чети ри меда ље, 
од којих чак јед ну злат ну и три 
сре бр не, све под вођ ством 
тре не ра Иго ра Доше на и 
Нена да Коси је ра. У екип ном 
порет ку пио ни ри су зау зе ли 
висо ко четвр то место.

Ната ша Лау ше вић је осво
ји ла прво место и злат ну 
меда љу у мини кајак јед но се
ду на хиља ду мета ра, у кон ку
рен ци ји девој чи ца рође них 
2007. годи не, а у истом годи

шту у кон ку рен ци ји деча ка 
сре бро је при па ло Мар ку 
Пепел че ви ћу.

Пио ни ри су има ли успе шан 
наступ. Алек сан дар Јова но
вић осво јио је сре бр ну меда
љу у јед но се ду на хиља ду 
мета ра, а Лука Којо вић и 
Јован Рад ма но вић су тако ђе 
били дру го пла си ра ни у дво се
ду на пет сто мета ра.

Послед ње, четвр то, коло 
мини кајак и пио нир ске лиге 
Срби је биће одр жа но 28. јула 
у Бече ју, а пре тога, нај мла ђе 
каја ка ше Вала оче ку је Отво
ре но Првен ство Вој во ди не у 
мини каја ку у Апа ти ну 21. 
јула.

АКСРЕМ

Новиуспеси
Про те клог викен да, 7. и 8. 

јула, у Кру ше цу, одр жа но је 
Првен ство Срби је у атле ти ци 
за сени о ре и сени ор ке. Из 
Атлет ског клу ба Срем из 
Срем ске Митро ви це на овом 
првен ству насту пи ло је сед
мо ро атле ти ча ра и осво ји ло 
пет меда ља. 

Меда ље су осво ји ли Мари
ја Вуче но вић, Слав ко Сте вић, 
Воји слав Гве ро, Ведран  
Самац и Дар ко Рада ко вић. 
Првог дана так ми че ња, Мари
ја Вуче но вић је осво ји ла прво 
место у баца њу копља са 
54,67 мета ра, Воји слав Гве ро 
је био дру ги у баца њу кла ди
ва са баче них 53,34 мета ра, 
Слав ко Сте вић иако је тек 
прву годи ну јуни ор осво јио је 
брон зу са пре ско че них 206 
цен ти ме та ра.

Дру гог дана опет успе си. 
Дар ко Рада ко вић у Баца њу 
диска са 48,16 мета ра, и шлаг 
на тор ту ста вља Ведран 
Самац који побе ђу је у баца њу 
копља. Ведран је оства рио 
вео ма добар резул тат од 
77,18 мета ра. 

 Поред так ми ча ра који су 

осво ји ли меда ље,  тре ба спо
ме ну ти  и вео ма добре насту
пе Алек сан дре Коста ди но вић 
која је осво ји ла четвр то место 
у трци на 5.000 мета ра, Мир ка 
Мау не, који је био пети на 
3.000 мета ра и Деја на Анту
но ви ћа, шестог на 3.000 мета
ра стипл. Мир ко и Дејан су 
још јуни о ри.

ВојиславГверо
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Сунцокретоваиспашаубијапчеле
Око 30 пче ла ра са под

руч ја општи не Ста ра 
Пазо ва, забри ну ло се 

због масов ног уги ну ћа пче ла 
које је про у зро ко ва ла сун цо
кре то ва испа ша, на јед ној 
дру штве ној пар це ли поред 
ауто пута Бео град  Нови 
Сад. Већ неко ли ко дана они 
забри ну то пре ме шта ју кон теј
не ре са пче ла ма на раз не 
лока ци је у овом делу Сре ма, 
како би сачу ва ли дру штва. 
На жалост, исход је стра ви
чан, како кажу, дошли су до 
закључ ка да тро ва ње иза зи
ва сун цо кре тов цвет, па више 
и не зна ју где да поста ве 
кошни це, како би сачу ва ли и 
то мало ових вред них инсе ка
та.

Од пче ла ра нико ни слу тио 
није, да ће само у току јед ног 
дана зате ћи застра шу ју ћи 
при зор и то пре ко 1.000 
мртвих пче ла које леже на 
њиви на којој је посе јан сун
цо крет.

–  Кон теј нер са 28 кошни ца 
дове зао сам када је њива са 
сун цо кре том била отво ре на 

негде око 30 посто, већ када 
се отво ри ла на 80 посто, пче
ле су поче ле масов но да 
стра да ју. Пет кошни ца ми је 
тотал но уни ште но, а по оста
лим дру штва су ми се пре по
ло ви ла –  каже Милен ко 
Дими три је вић, који се први 
пут сусрео са ова квом ште
том до сада.

Пче ла ри дани ма поку ша ва
ју да откри ју узрок овог уги ну
ћа, али како кажу, без струч не 
ана ли зе могу само да нага ђа

ју. Један од вре ме шни јих пче
ла ра Мар ко Ста но је вић који 
се без ма ло 60 годи на бави 
пче лар ством, мисли да су 
пести ци ди један од узроч ни ка 
уни шта ва ња медо но сних 
инсе ка та.

–  Овај сун цо крет више не 
личи на ону биљ ку из рани јег 
вре ме на. Ста бљи ка, све је на 
њему хибрид но, да ли је у 
пита њу семе или нешто дру
го, не знам. Знам да посто ји 
десет врста сун цо кре та који 

се код нас сеју, али на цвет од 
неких од њих јед но став но 
пче ле неће да иду –  закљу
чио је Ста но је вић, који је под 
хит но током прет про шле 
ноћи пре ме стио 45 кошни ца, 
на дру го место, како би спа
сио оста так дру штва.

Исту муку са овим пче ла ри
ма дели и Перо Воји но вић из 
Ста ре Пазо ве, који се уве ли
ко поми рио са ово го ди шњим 
губит ком, а нај ви ше у меду.

–  Када сам кошни це пре
ме стио код Крња ше ва ца при
ме тио сам исто уги ну ће. И ту 
је посе јан сун цо крет. Сад сам 
их поста вио код јед ног сала
ша виде ћу шта ће бити. Било 
је и рани је уги ну ћа, али ова ко 
масов ног нисам имао – јада 
се овај пче лар који има 44 
кошни це у који ма су дру штва 
пре по ло вље на.

Ови пче ла ри сада су у 
стра ху да се не оства ри теза 
Албер та Ајн штај на, да уко ли
ко би пче ле изу мр ле, чове
чан ству би оста ло још све га 
чети ри годи не живо та.

С.Костић

САМОхРАНИОТАЦМИОДРАГСИМИЋСАМСЕБРИНЕОБОЛЕСНОЈЋЕРКИ

Анђелуникаданебихоставио
–  Роди тељ ство је нешто 

нај леп ше што човек може да 
дожи ви у свом живо ту, али 
када један роди тељ оба вља 
уло гу оца и мај ке и то још 
боле сног дете та, онда је то 
вели ка мука! Гурам како могу, 
не смем да пото нем, јер знам 
да ми је потреб на сна га да 
бих  истра јао до кра ја и ство
рио нешто том мом дете ту, 
којем дру ги нема ко –  ова
ко почи ње сво ју при чу за М 
Нови не, Мио драг Симић (42) 
из Шуљма, само хра ни отац 
једа на е сто го ди шње Анђе ле, 
која је рође на са Дау но вим 
син дро мом. Њих дво је су 
јед ном дру гом нај вред ни је у 
живо ту што има ју, а како кора
ча ју у тешким окол но сти ма и 
свим неда ћа ма које их пра те, 
само они зна ју.

За раз ли ку од мно гих оче
ва који нису има ли сна ге да 
се поми ре и избо ре са чиње
ни цом да им је дете хен ди
ке пи ра но, па су диза ли руке 
и оста вља ли сво је поро ди це, 
Мио драг је остао да отхра њу
је сво ју боле сну ћер ку, коју је 
мај ка оста ви ла када је има ла 
чети ри годи не.

Не кри ви је ни што се поно
во уда ла, доби ла дво је деце 
у том бра ку и осно ва ла сво ју 
поро ди цу, каже да му је дра го 
ако је сада срећ на. Иако живе 
у малој тро шној кући, коју је 
оба ви ла вла га са свих стра
на и пла фон у кухи њи пре ти 

да се сва ког часа сру ши, Мио
драг док је био у могућ но сти 
нешто да зара ди, сва ки динар 
ула гао је у њихов дом.

– Када је мај ка била жива, 
онда сам могао нешто да 
радим, ова ко 24 сата посве
ћен сам Анђе ли. Једи на при

ма ња су нам туђа нега и 
помоћ од 9.000 дина ра, као и 
соци ја ла у том изно су и дечи
ји дода так од 4.600. Немам 
коме дете да оста вим на чува
ње, а нисам ни у могућ но сти 
неко га да пла тим да би вре
ме про во дио са њом – при ча 
само хра ни отац, који и поред 
беде и сиро ти ње, кућу држи 
вео ма уред но и чисто, као и 
саму девој чи цу.

Каже после кра ха бра ка, 
поку шао је да нађе срод ну 
душу, али увек је код жена 
наи ла зио на раз о ча ра ње.

– Нахва ле оне мене, диве 
ми се на мојим осо би на ма, 
пожр тво ва но шћу, а онда ме 
усло ве, како би живе ле са 
мном, а да Анђе лу оста вим 
у неку уста но ву. Ника да то 
не бих ура дио! Она је моја 
сре ћа, радост, нешто због 
чега живим. Није ме страх од 
посла и да радим било шта, 
само се јед ног пла шим, а то је 
како ћу са ћер ком раз го ва ра
ти о жен ским про бле ми ма са 
који ма ће се сусре сти. Ући ће 
у пубер тет...– запи тао се Мио
драг којем су тада скли зну ле 
сузе низ обра зе. С.Костић

МиодрагСимићсаћерком


