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НИКИНЦИ

ПредседникВучић
присуствоваовојном
приказунаполигону
Председник Србије и врхов

ни командант Војске Срби
је, Александар Вучић као  и

министар одбране Александар
Вулин присуствовали су 29. јула
на полигону у Никинцима, гађању
из наоружања које користи Војска
Србије али и наоружања које је у
развоју.

Говорећи о приказу на полигону
Никинци,председникВучићјеиста
каода је тонештошто јеонизне
наднотражио,дабисестекаоувид
о томе каква је стварна готовост
нашихвојникаивојнихкапацитета.
–Нарочитосамзадовољаноним

штосуприказалиприпаднициСпе
цијалне бригаде, али и оним што

смо могли да видимо од људи
који нису војници, из крагујевачке
„Заставе“, који су користили моду
ларнупушку.Веомасамзадовољан
какосугађалии„Лазар“и„Милош“,
а веома сам задовољан и белгиј
ским пушкомитраљезима које смо
купили. Моглистедавидитедаи
оноштосмоаутоматизовалиионо
штомодернизујемопонекадможеи
дазакочиинатомећемоморатида
радимо.Радићемонановимсисте
мима, посебно на вођенимракета
ма. Разговарали смо са појединим
земљама о набавци наоружаних
беспилотних летелица, то је оно
у чему наша памет није довољно
далекоодмакла, алићемоидаље
улагатиунашупамет,унашеинже
њере–рекаојепредседникВучић.
Он једодаода јошмногомора

мо да радимо, јер је опремање,
наоружавањеимодернизација вој
скеувеккомпликован,мукотрпани
дуготрајанпроцес,којимиобавља
мо брзо, али то може да буде још
брже,јерхоћемодаодвратимосва
когпотенцијалногагресораоднапа
данаРепубликуСрбију.
На полигону у Никинцима пред

стављен једеонаоружањаизпро
јекта„1.500+“.

ПредседникВучићдолазинаполигон

Деонаоружања
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УВОДНИК

Да комшији
не цркне краваPi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Гледао сам, наравно као и сви које 
познајем, ватерполо финале између Србије 
и Шпаније и осећао сам се добро. Није ми 

било пало на памет да навијам против Хрвата 
који су се у претходној утакмици борили за 
бронзану медаљу и заслужено је освојили. 
Поготово нисам морао да размишљам да ли ће 
ме неко погледати попреко (мада утакмицу 
Хрватска – Италија нисам ни гледао), ако у овој 
текми будем навијао за прве комшије.

Као што је било прозивања: ко је издајник, а 
ко усташа, упућених свима онима који су 
навијали за актуелну другу најуспешнију 
репрезентацију на свету, што Србија није 
доживела ни у Монтевидеу, бог те видео. Не би 
ме зачудило да су наши дежурни фудбалски 
мапет-четници испрозивали и самог Владимира 
Владимировича (Путине, Србине!), а шта су 
мислили о Александру Вучићу, то се не зна, јер 
није нигде објављено. Како ли је смео да 
честита Хрватима велики спортски успех? 

Негде сам прочитао да је подељена Србија 
на оне који су навијали за Хрватску на СП у 
фудбалу и на оне који су навијали против 
„усташа“, а за све који су играли против њих, 
заправо показала линију између оних који су 
уживали у четничком шовинизму и оних којима 
је доста тог карикатуралног замајавања по 
националној линији. Могуће, али ако је тако 
немам чему да се радујем. Србијa је још увек 
легло четничко-недићевске полуписмене 
булументе која мења чарапе само кад се 
поцепају и оних који овом менталном и општом 
људском сиротињом одлично манипулишу. 

Не знам колико сам у праву, али мој је утисак 
да су за Хрватску на Светском првенству у 
Русији, навијали заправо они Срби којима је 
досадило да у 21. веку и даље бораве на дну 
каце испод ракијске комине и радују се као 
свом највећем успеху, свакој комшијској цркнутој крави.

Ала волим да мрзим, што би у једној реченици надахнуто 
ускликнуо с љубављу Радован Трећи.

Многи су Срби показали да им глупости пун куфер. 
Посебно им је преко главе тај осећај на који су нас они за 
које гласамо, већ скоро па навикли – осећај лузерског 
губитништва. То траје од 1991. године па скоро до данас. 
Године пакла, које смо провели под Милошевићем још нисмо 
заборавили, а већ су нас спопали досовски скакавци, који су 
оглодали државу као термити. Досовци јесу искористили 
незадовољство народа да ухапсе Милошевића и продају га 
међународној заједници „за шаку дoлара“, али нису то 
учинили због народа већ да би њима било боље.

Јер ако су „досманлије“ заиста желеле другачију Србију 
зашто се нису организовале тако да утврде одговорност 
ратних тајкуна и њихове преторијанске гарде. Постоји једна 
ствар у којој је Милошевић био у праву. Србијa није ратовала 
са Хрватском. Ратовала је бандитска ЈНА, то је била њена 
крвава освета због изгубљене државе. Краве музаре, у 
садејству са осталим паравојним бандама, чији су „лидери“ 
на туђој несрећи зарадили свој први милион. Србија није 

хтела да организује сопствени Нирнберг, нико овде није 
стрељан због опште издаје и пљачке, зато је данас Србија 
пуна дебелогузих недораслих „генерала“ са масним 
пензијама и сличних пропалица. Таквима није доста што су 
упропастили једну државу, сад хоће да упропасте и сваку 
нормалност, друштво у целини. Лако их је препознати. Та 
гомила потомака прцача коза из крајишких вукојебина, 
одрасла на војничком казану, шири гузице по београдским 
дедињима. Пошто више нема шта да уништи, решило да се 
бави „медијима“. Основало некакве „фантомске“ телевизије, 
и сад глумата да нешто ради. Као што је глуматало да брани 
земљу од себе саме.  

Таква је багра досадила нормалној Србији. Србије није 
ни глупава, ни губава, да за све на белом свету треба 
да јој буди криви Хрвати, Босанци, Црногорци, 

Македонци...
Говна која су засмрдела целу ову земљу са поносом се од 

стране дежурних мрзитеља нормалности, чувају у нашим 
недрима.

Да се решимо тих гована и готова ствар. Ствар 
једноставна као рерплика из Радована Трећег.    
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Бол ни ца изме ђу
жеља и могућ но сти

У митро вач кој Општој бол ни ци у 
четвр так 26. јула дирек тор др 
Жив ко Врцељ је одр жао кон фе-

рен ци ју за нови на ре која је за тему 
има ла резул та те рада, теку ће актив-
но сти у сми слу опре ма ња нео п ход-
ним меди цин ским апа ра ти ма, као и 
поте шко ће са који ма се суо ча ва ова 
здрав стве на уста но ва.

Др Врце ља је поно вио да је Бол ни-
ца од Покра јин ског секре та ри ја та за 
здрав ство доби ла ЦТ апа рат и два 
сте ри ли за то ра. Про блем са ЦТ апа-
ра том је био дуго го ди шњи, с обзи ром 

на то да је он још од 2016. био у ква ру.
– Када сам име но ван на место 

дирек то ра Опште бол ни це, зате као 
сам ста ри ЦТ апа рат који је био у ква-
ру већ три месе ца. Зна чај на сред-
ства, која смо тако ђе доби ли од 
Покра ји не, била су уло же на у поправ-
ку тог ЦТ апа ра та, али се он изно ва 
ква рио. Чак смо из пирот ске бол ни це 
доби ли рас хо до ван ЦТ апа рат, ради 
резер вних дело ва. Сада смо доби ли 
нов Филип сов апа рат чија уград ња је 
у току. Уско ро апа рат почи ње са 
радом, за неких десе так дана. Ово 

посеб но нагла ша вам пошто кола ју 
гла си не да овај нови ЦТ апа рат неће 
бити у функ ци ји до кра ја годи не. То 
јед но став но није тач но, апа рат ће 
врло брзо поче ти са радом, рекао је 
др Жив ко Врцељ.

Он је додао да је набав ка два сте-
ри ли за то ра у току и они ће сти ћи у 
року од месец до месец и по дана. 

Лапро скоп ски стуб за хирур ги ју 
тако ђе је наба вљен сред стви ма 
покра ји не. Митро вач ка бол ни ца је 
ина че једна од бол ни ца у којој се  оба-
вља вео ма вели ки број лапро скоп-

МИТРО ВАЧ КА БОЛ НИ ЦА ДОБИ ЈА НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈУ ОПРЕ МУ: Др Жив ко Врцељ
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ских опе ра ци ја. Бол ни ца ће бити 
опре мље на и новим колор допле ром, 
ултра звуч ним апа ра том за срце и крв-
не судо ве, ласе ром. Што се тиче 
неме ди цин ске опре ме, Бол ни ца је 
наба ви ла котао за гре ја ње на гас, и 
доби је на су сред ства за поправ ку 
лиф та. Сред ства су тра же на и за кли-
ма ти за ци ју сале за интен зив ну негу. 
Др Врце љ сма тра да би овим био 
решен про блем вен ти ла ци је у опе ра-
ци о ним сала ма.

Што се тиче тран спор та боле сни ка, 
Бол ни ца је има ла само јед но сани тет-
ско вози ло, сва оста ла вози ла при па-
да ју Дому здра вља. 2017. годи не у 
јулу пре ко Мини стар ства здра вља 
доби је но је сани тет ско вози ло, и два 
сани тет ска вози ла по про гра му пре-
ко гра нич не сарад ње са Хрват ском. 
Тај про грам финан си ра Европ ска уни-
ја, а мањи део који пада на Бол ни цу 
сно си ће покра јин ски секре та ри јат за 
здрав ство. 

– Наша попу ла ци ја је све ста ри ја, 
све више има хро нич них боле сни ка и 
оних који су обо ле ли од малиг них 
боле сти, као и здрав стве но запу ште-
них паци је на та, рекао је др Врцељ.

Било је и мањих дона ци ја у виду 
опре ме и посте љи не за мно га оде ље-
ња, кре ве та, меди цин ских инстру ме-
на та.

У току је про је кат уво ђе ња дијаг но-
стич ких срод них гру па, а тиче се кла-
си фи ко ва ња дијаг но за по гру па ма и 
сход но томе и фак ту ри са ње. Др 
Врцељ је поме нуо и Цен тар за жртве 
сек су ал ног наси ља који ради већ 
неко ли ко месе ци. Било је акци ја бес-
плат них пре вен тив них пре гле да. Циљ 
је био да се сма ње листе чека ња, али 
и да се паци јен ти без оси гу ра ња могу 
пре гле да ти и лечи ти. Ове акци је су 
биле изу зет но посе ће не.

Дирек тор је рекао да је у току кон-
курс за спе ци ја ли за ци је, за деч ју 
хирур ги ју, општу хирур ги ју, суб спе ци-
ја ли за ци је за меди ци ну бола, одно-
сно ане сте зи ју, онко ло ги ја, хема то ло-
ги ја и нео на то ло ги ја. 

Што се тиче про бле ма др Жив ко 
Врцељ је поно вио да је нај ве ћи про-
блем све ста ри ја попу ла ци ја и све 
већи број малиг них боле сти као и 
здрав стве на запу ште ност паци је на та.

– Дру ги про блем је мањак запо сле-
них, што због одла ска меди цин ских 
тех ни ча ра у ино стран ство, што због 
уред бе Вла де Срби је о забра ни запо-
шља ва ња у јав ном сек то ру. Дошли 
смо у про блем и са спре ма чи ца ма, 
које финан си ра мо из соп стве них 
сред ста ва. Било је про бле ма и са тер-
ми ни ма нару чи ва ња амбу лант них 
пре гле да, али то смо реша ва ли у току. 
Мора ли смо пону ди ти тер ми не за 
пуно рад но вре ме, и ја сам ту био вео-
ма строг, тако да сада нема више 
таквих про бле ма, каже др Врцељ.

Др Врцељ је гово рио и о оче ки ва њи-
ма паци је на та која они има ју у одно су 
на здрав стве ни систем Срби је. 

– У земља ма Европ ске уни је има те 
раз не нивое оси гу ра ња, раз не паке те 
који покри ва ју одре ђен ниво здрав-
стве не зашти те. Пра во сва ког паци-
јен та је да се одлу чи за одре ђе ни 
ниво, али онда то има и сво ју цену. 
Ми има мо јед нак ниво оси гу ра ња за 
све. И то тре ба нагла си ти. Ми не 
може мо има ти здрав стве ни систем на 
нивоу ЕУ зато што нисмо довољ но 
еко ном ски јака земља. Ситу а ци ја 
јесте знат но боља него у сеп тем бру 
2012. годи не, када је Срби ја била 
пред бан кро том, али не довољ но 
добра да бисмо могли у пот пу но сти 
да испу ни мо све зах те ве паци је на та. 
Ми нисмо у ста њу да обна вља мо 
меди цин ску опре му у оном оби му у 
ком је то потреб но. Сви апа ра ти се 
мак си мал но кори сте, и нор мал но да 
се ти апа ра ти ква ре. Оси гу ра ње лека-
ра од лекар ске гре шке је инсти тут 
који је раз ви јен у земља ма запа да. 
Код нас је то уве де но тек од про шле 
годи не и то само дели мич но. Лека ри 
су оси гу ра ни на ниво који није дово-
љан, тако да бол ни це сно се тро шко ве 
лекар ских гре ша ка. Реши ли смо све 
суд ске спо ро ве од рани је, нових има 
мање. Лоше је што се ства ра тренд 
да људи хоће да реше сво је финан-
сиј ске про бле ме на рачун Бол ни це. 
Судо ви пре су ђу ју обич но у корист 
паци је на та. Ми се мора мо бори ти да 
лека ри пра ве што мање гре ша ка. Гре-
ша ка увек и сву да има, човек није 
без гре шан. Међу тим, фама је да бол-
ни це не ваља ју ништа и да тре ба 
тужи ти бол ни це. Ово је наша зајед-
нич ка имо ви на о којој мора мо бри ну-
ти како би она могла да функ ци о ни-
ше. Мно ге бол ни це у Срби ји су у 
бло ка ди упра во због при нуд них 
напла та пре су ђе них мате ри јал них 
ште та. Тако ђе, бол ни ца мора да 
испла ћу је и ште те због тужби запо-
сле них. И ту има сва ка квих тужби и 
сва ка квих пре су да. Ја се зала жм, као 
дирек тор, да се ради мак си мал но 
саве сно, одго вор но и струч но. Да се 
гре шке све ду на мини мум, иста као је 
др Врцељ. 

Он је на кра ју поме нуо одлив меди-
цин ског осо бља, који се све више 
пре по зна је као вели ки про блем. 
Међу тим, Срби ја није ту једин стве на. 
То се деша ва у мно гим земља ма, па 
чак и у чла ни ца ма Евр оп ске уни је, на 
при мер у Хрват ској.

– Не би било добро да нам се деси, 
као што каже мини стар Лон чар,  да 
купи мо сву опре му, а да оста не мо без 
здрав стве ног кадра. Меди цин ске 
сестре у нашој бол ни ци има ју пла ту 
око 250 евра, лека ри спе ци ја ли сти 
око 600 евра. Нор мал но је да ће 
људи одла зи ти, јер од њих се тра жи 
стан дард рада као у ЕУ са ова ко 
малим пла та ма.  Ту мора да се нађе 
неко реше ње, закљу чу је др Жив ко 
Врцељ. 

С. Ц.

Ми се мора мо
бори ти да лека ри
пра ве што мање
гре ша ка. Гре ша ка
увек и сву да има, 

човек није без гре шан. 
Међу тим, фама је да 
бол ни це не ваља ју 

ништа и да их тре ба 
тужи ти. Ово је наша 

зајед нич ка имо ви на о 
којој мора мо бри ну ти 
како би она могла да 

функ ци о ни ше

Не би било добро да 
нам се деси, као што 

каже мини стар
Лон чар, да купи мо сву 
опре му, а да оста не мо 

без здрав стве ног 
кадра. Меди цин ске 

сестре у нашој
бол ни ци има ју пла ту 
око 250 евра, лека ри 
спе ци ја ли сти око 600 
евра. Нор мал но је да 

ће људи одла зи ти,
јер од њих се тра жи 
стан дард рада као у 
ЕУ са ова ко малим 

пла та ма.  Ту мора да 
се нађе неко реше ње, 

закљу чу је
др Жив ко Врцељ
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Мађар ској држа вљан ки Илди ки 
Тер ди ки Посци (49), која је 
физич ки напа ла Зори цу Марин-

ко вић Или е ски, пред сед ни цу Пре кр шај-
ног суда у Срем ској Митро ви ци, Основ-
ни суд издао је реше ње, да се она 
упу ти на пси хи ја триј ско лече ње и чува-
ње у здрав стве ној уста но ви затво ре ног 
типа. Ову одлу ку суди ја Дра га на Бар ба-
те ско вић, доне ла је након доби је них 
резул та та ком би но ва ног пси хо ло шко-
неу роп си хи ја триј ског вешта че ња, које 
је ура ђе но у Спе ци јал ној затвор ској 
бол ни ци у Бео гра ду, а са тим се сло жи-
ла и Мари ја Панић Зорић, заме ник 
Основ ног јав ног тужи ла штва.

После три месе ца, отка ко је Мађа ри-
ца зада ла више уда ра ца у гла ву суди ји 
Марин ко вић- Или е ски, неза до вољ на 
казном која јој је тада изре че на, Илди ки 
је, у поне де љак 23. јула, про ду жен при-
твор до пра во сна жно сти реше ња о 
извр ше њу мере без бед но сти оба ве зног 
пси хи ја триј ског лече ња.

– Осум њи че на је тре ба ла да при су-
ству је глав ном пре тре су, али како су 
нас оба ве сти ли, њено здрав стве но ста-
ње се погор ша ло и није спо соб на да 

пра ти суђе ње. На осно ву доби је них 
лекар ских нала за, за вре ме напра вље-
ног кри вич ног дела, утвр ђе но је, да је 
Илди ко била неу ра чун љи ва, као и да 
посто ји опа сност да би могла да поно-
ви извр ше но кри вич но дело – иста кла 
је суди ја Бар ба те ско вић, и дода ла да је 
Мађа ри ца из при тво ра Казне но-поправ-
ног заво да у Срем ској Митро ви ци, пре-
ба че на у Спе ци јал ну затвор ску бол ни-
цу у Бео град, где ће након пра во сна-
жно сти пре су де бити упу ће на на лече-
ње у Спе ци јал ну пси хи ја триј ску бол ни-
цу „Др Сла во љуб  Бака ло вић“  у Вршцу.

Бра ни лац по слу жбе ној дужно сти, 
адво кат Бог дан Вуји чић, током глав ног 

пре тре са, изме ђу оста лог иста као је, 
да у току овог поступ ка није до сте пе-
на изве сно сти дока за но да је окри-
вље на извр ши ла кри вич но дело оме-
та ње прав де на начин како је то опи са-
но у пред ло гу за изри ца ње мере без-
бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског 
лече ња и чува ња у здрав стве ној уста-
но ви.

Ни данас није позна то какао је 
мађар ска држа вљан ка успе ла без лич-
них доку ме на та да пре ђе две држав не 
гра ни це, као ни то ко јој је ста вио гипс 
на руку, где није било пре ло ма, а у 
којем је кри ла новац.
 С.Костић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОСНОВ НИ СУД

Из при тво ра на пси хи ја три ју

Након изре че не казне, у изно су од 
15.000 дина ра, због пре кр ша ја Зако-
на о стран ци ма, у  Пре кр шај ном суду, 
Илди ко је више пута уда ри ла суди ју 
Марин ко вић Или е ски, која се три 
пута оне све сти ла.

Напад

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 18.07. 2018. 
годи не и то на тач ка ма 
узор ко ва ња : Мала пла жа, 
поче так пла же, Богаз, 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 2-3 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.

Црве ни крст Срем ска 
Митро ви ца оба ве-
шта ва јав ност да је 

Црве ни крст Срби је је 
отво рио намен ски динар-
ски рачун за при ку пља ње 
нов ча них дона ци ја за 
помоћ постра да лом ста-
нов ни штву Грч ке. 

Број рачу на је 205-
32824-71, позив на број 
6026 355 0000, модел 00, 
код Комер ци јал не бан ке 
АД Бео град. На овај рачун 
је могу ће упла ти ти дона-
ци ју само са тери то ри је 
Репу бли ке Срби је, а за 
упла те из ино стран ства 
пре по ру ка је да се упла ћу-
је директ но на рачун Грч-
ког Црве ног крста.  

Поред намен ског рачу на 
Црве ни крст Срби је је 
дого во рио са мобил ним 
опе ра те ри ма Теле нор, 
Вип моби ле И МТС акти-
ва ци ју хума ни тар ног СМС 
бро ја 2002 пре ко кога гра-
ђа ни могу да упла ћу ју 
дона ци ју путем сла ња 
СМС. Цена пору ке је 100 
дина ра.

Црве ни крст Срби је је у 
стал ном кон так ту са коле-
га ма из Грч ког Црве ног 
крста, који је на осно ву 
про це не тре нут них потре-
ба упу тио зах тев за при ку-
пља ње помо ћи у нов цу, 
како би се одго во ри ло на 
нај при о ри тет ни је потре бе 
угро же ног ста нов ни штва.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“
Резул та ти ана ли зе воде

ЦРВЕ НИ КРСТ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Помоћ постра да ли ма 
у пожа ри ма у Грч кој
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поде ла пен зио нер ских кар ти ца
Дирек тор репу блич ког фонда ПИО 

Зоран Бере жни и начел ник Град-
ске упра ве за соци јал ну зашти ту 

Воји слав Мир нић су у четвр так 26. јула 
одр жа ли кон фе рен ци ју за нови на ре 
пово дом поде ле пен зи о нер ских кар ти-
ца.

– Поде ла кар ти ца  је поче ла 23. јула 
на тери то ри ји Сре ма, сем општи на 
Ириг и Пе ћин ци. У Ири гу је поде ла 
кре ну ла 30. јула до 3. авгу ста у проп-
сто ри ја ма удру же ња пен зи о не ра, 
пошто Фонд нема про сто ри је у тој 
општи ни. Након 3. авгу ста кар ти це ће 
моћи да се подиг ну у нашој фили ја ли 
у Руми. Сли чан је слу чај и са Пећин ци-
ма, поде ла је тра ја ла до 27. јула, и 
пећи нач ки пен зи о не ри могу сво је кар-
ти це тако ђе пре у зе ти у Руми.  До сада 
је поде ље но око чети ри одсто кар ти-
ца. У Сре му има око 58.000 пен зи о не-
ра, а  у Срем ској Митро ви ци око 
16.000. Кар ти ца је иден ти фи ка ци о ни 
доку мент пен зи о не ра и у мно гим 
земља ма се пока за ла као пози ти ван 
инстру мент.  Пен зи о не ри ма у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва више неће тре ба ти 
прен зи о ни чек како би могли да оства-
ре неке попу сте. Све попу сте могу 

оства ри ти уз ову кар ти цу. Она садр жи 
само мини мал не подат ке, без матич-
ног бро ја и без пода та ка о виси ни пен-
зи је. Кар ти ца је бес плат на, и штам па-
на је о тро шку Фон да. Једи но уко ли ко 
буде изгу бље на, њен влан сик ће мора-
ти да пла ти изра ду нове. Кар ти це су 
штам па не за пен зи о не ре који су били 
у систе му до 26. фебру а ра, а за све 
оста ле биће накнад но одштам па не, 
рекао је Зоран Бере жни.

Воји слав Мир нић је додао да је сва-

ки вид повла сти це за пен зи о не ре јако 
битан.

– Гото во пети ну митро вач ке попу ла-
ци је чине пен зи о не ри. Међу тим, што 
се тиче повла сти це за пре воз који суб-
вен ци о ни ше град, потре бан је пен зи о-
ни чек како би се оства ри ла цена 
повла шће ног пре во за, јер се она везу-
је за виси ну пен зи је, а тај пода так кар-
ти ца не садр жи, каже Воји слав Мир-
нић.

 В. Ц.

Зоран Бере жни и Воји слав Мир нић

СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

При јем злат них атле ти ча ра
У поне де љак, 30. јула, у 

Град ској кући у Срем-
ској Митр о ви ци орга-

ни зо ван је при јем за митро-
вач ке атле ти ча ре Мари ју 
Вуче но вић и Ведра на Сам-
ца који су осво ји ли злат не 
меда ље у дисци пли ни баца-
ње копља на Бал ка ни ја ди. 
Ово так ми че ње одр жа но је 

про те клог викен да  у бугар-
ском гра ду Ста ра Заго ра. 

Спо р ти сте  Атлет ског клу-
ба „Срем“, њихо вог тре не ра 
Дра ги шу Ђор ђи ћа и пред-
сед ни ка клу ба Миро сла ва 
Кен дри ши ћа доче ка ли су 
гра до на чел ник Гра да Срем-
ска Митр о ви ца Вла ди мир 
Сана дер и Или ја Недић, 

начел ник Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спо-
рт. 

Гра до на чел ник Сана дер 
је чести тао спор ти сти ма на 
оства ре ним резу ла та ти ма.

- Ово је вели ки успех и 
желео бих да чести там 
Мари ји и Ведра ну на резул-
та ту који су оства ри ли на 

Бал ка ни ја ди.  Град Срем ска 
Митр о ви ца ће сигур но свим 
срцем нави ја ти да осво-
је меда љу и на Европ ском 
првен ству. Нарав но,  и убу-
ду ће ће Град подр жа ва ти 
ова ко успе шне спор ти сте 
– рекао је овом при ли ком 
Сана дер и додао да је иде ја 
да мла ди има ју пра ве узо ре, 
а да ови спор ти сти то и јесу. 

Начел ник Град ске упра ве 
за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спо рт Или ја Недић је тако ђе 
поже лео  спор ти сти ма мно-
го успе ха у наред ном пери-
о ду. 

Атле ти чар Ведран Самац 
иста као је да је ове годи-
не нај спрем ни ји, мисле ћи 
при томе на фор му, те да 
се нада да ће то ути ца ти 
на резул тат на Европ ском 
првен ству. Он је на Бла ка-
ни ја ди копље бацио 76.88 
мета ра. Мари ја Вуче но вић 
је дода ла да је на так ми че-
њу баци ла копље пре ко 60 
мета ра, те да се на пред сто-
је ћем такмичeњу нада ула-
ску у фина ле.

С. С. 
Са пријема у Градској кући
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СРЕД СТВА МИНИ СТАР СТВА ПРИ ВРЕ ДЕ ЗА ПРО ЈЕКТ НО ТЕХ НИЧ КУ ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈУ

Реги о нал но водо снаб де ва ње
Мини стар ство при вре де је Општи ни 

Шид одо бри ло сред ства у изно су од 
2.800.000 дина ра за реа ли за ци ју 

про јек та Реги о нал ни систем снаб де ва ња 
водом за навод ња ва ње дела тери то ри-
је Општи не Шид и Гра да Срем ска Митро ви-
ца са аку му ла ци је Моха рач, у циљу јача ња 
послов них актив но сти у пољо при вре ди и 
рурал ног раз во ја. Сред ства су одо бре на 
у окви ру јав ног пози ва за суфи нан си ра ње 
једи ни ца локал не само у пра ве за изра ду 
про јект но тех нич ке доку мен та ци је, а уго вор 
о реа ли за ци ји овог про јек та пот пи сао је 
пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко-
вић. Укуп на вред ност про јек та је око 
4.000.000 дина ра, а у окви ру про јек та биће 
изра ђе на сту ди ја оправ да но сти, идеј но 
реше ње за  идеј ни про је кат Реги о нал ног 
систе ма снаб де ва ња водом за навод ња ва-
ње дела тери то ри је Општи не Шид и гра да 
Срем ска Митро ви ца са аку му ла ци је Моха-
рач. Изград ња Реги о нал ног систе ма снаб-
де ва ња водом за навод ња ва ње дела тери-
то ри је општи не Шид и Гра да Срем ска 
Митро ви ца са аку му ла ци је Моха рач има за 
циљ да подр жи и омо гу ћи послов не актив-
но сти у пољо при вред ној про из вод њи, 
првен стве но воћар ству и вино гра дар ству и 
омо гу ћи аде ква тан рурал ни раз вој овог под-
руч ја. Предраг Вуковић

ПОТ ПИ СИ ВА ЊЕ СПО РА ЗУ МА У ШИДУ

Још један гра нич ни пре лаз
Про шле неде ље 25. јула у сали 

Скуп шти не општи не Шид, пот-
пи сан је спо ра зум о покре та њу 

ини ци ја ти ве за отва ра ње гра нич ног 
пре ла за изме ђу Срби је и Хрват ске, 
Рачи нов ци - Јаме на.  Спо ра зум су пот-
пи са ли пред сед ник Скуп шти не Општи-
не Шид Вели мир Рани са вље вић и 
начел ник Општи не Дре нов ци Јак ша 
Шестић. Отва ра њем новог гра нич ног 

пре ла за, Рачи нов ци, Стро шин ци и 
Јаме на, након више од 20 годи на кому-
ни ка ци ја изме ђу две општи не и две 
сусед не држа ве би поно во ожи ве ла, а 
ство ри ла би се могућ ност и за успо ста-
вља ње нове сарад ње.

– Нама је дра го да може мо пот пи-
са ти један ова кав спо ра зум и ини ци-
ја ти ву за отва ра ње јед ног ова квог гра-
нич ног пре ла за. Изме ђу ауто - пута и 

реке Саве нема мо није дан гра нич ни 
пре лаз и нама тај део отва ра про стор 
за кому ни ка ци ју пре ма Јаме ни,  Моро-
ви ћу и Шиду. Исту ту сарад њу жели-
мо успо ста ви ти са Брч ко-дистрик том 
општи ном Дре нов ци и са целом пери-
фе ри јом на под руч ју Вој во ди не и на тај 
начин ство ри ти јед ну нор мал ну кому-
ни ка ци ју трго вач ке, кул тур не и дру ге 
одно се и поку ша ти вра ти ти живот на 
тај про стор, с обзи ром да је он и са 
јед не и са дру ге стра не гра ни це доста 
запу штен и изо ло ван, изја вио је Јак ша 
Шестић начел ник општи не Дре нов ци.

И пред став ни ци локал не само у пра-
ве Општи не Шид, иста кли су вели ки 
зна чај отва ра ња тог гра нич ног пре ла-
за.

– Отва ра ње гра нич ног пре ла за Јаме-
на - Рачи нов ци, од вели ког зна ча ја је 
за обе општи не и обе држа ве. Њего-
вим отва ра њем ство ри ла би се могућ-
ност олак ша ног пре ла за у обе држа ве, 
на опште задо вољ ство мешта на али 
и дру гих ста нов ни ка сусед них села, 
иста као је Вели мир Рани са вље вић.

Спо ра зум који је про шле неде ље 
пот пи сан у сали СО Шид, биће про сле-
ђен на посту па ње Вла да ма Репу бли ке 
Срби је и Хрват ске.Вели мир Рани са вље вић и Јак ша Шестић
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ОТВО РЕ НО ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Лето је у гра ду

Ни ово вар љи во лето 
неће про ћи без тра-
ди ци о нал не мани фе-

ста ци је  Шид ско кул тур но 
лето, која ће по  четр на е-
сти пут улеп ша ти бар месец 
дана они ма, који ће нај то-
пли ји део годи не про ве сти  
у гра ду. Пре овог дога ђа-
ја био је орга ни зо ван још 
један, посве ћен нај мла ђи-
ма. Четвр то Деч је кул тур но 
лето одр жа но је од 22. до 
27. јула, а на коме су нај-
мла ђи уз помоћ про свет них 
рад ни ка у окви ру ради о ни ца 
пока за ли сво ју кре а тив ност.  
Мани фе ста ци ју је орга ни зо-
вао Савет за бри гу о деци, 
под покро ви тељ ством Кул-
тур но-обра зов ног цен тра, 
Тури стич ке орга ни за ци је 
Шид и Општи не Шид. 

Ово го ди шње дру же ње 
на про сто ру поред Кул тур-
но-обра зов ног цен тра тра-
ја ће од 28. јула па све до 
19. авгу ста.  Шиђа ни, али и 
њихо ви гости моћи ће све 
до Пре о бра же ња сва ко-
днев но да ужи ва ју у број ним 

дога ђа ји ма.  Про грам ово го-
ди шњег Шид ског кул тур ног 
лета је изу зет но богат, па 
ће веро ват но сва ко про на ћи 
нешто за сво ју душу. Нарав-
но, нај по се ће ни ји ће бити  
број ни кон цер ти забав не и 
народ не музи ке. И заљу-
бље ни ци у древ ну игру, шах 
има ће свој дан када ће бити 
одр жа на симул тан ка у неде-
љу, 5. авгу ста. Дан посве-
ћен вину пла ни ран је за 10. 
август, а кон церт ће одр жа ти 
ансамбл Зору ле. Етно дан је 
11. авгу ста када ће се број-
на удру же ња жена пред-
ста ви ти са ђако ни ја ма, чији 
се рецеп ти пре но се у кру гу 
поро ди це, више деце ни ја. 
У субо ту, 28. јула  заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић, зва нич но 
је отво рио Шид ско кул тур но 
лето и Шиђа ни ма поже лео 
да се наред них дана добро 
заба ве. Част да отво ре 
мани фе ста ци ју има ла је гру-
па Ничим иза зван, а затво-
ри ће је попу ла р ни Гара ви 
сокак, 19. авгу ста.  Д. П.

Про је кат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“
ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Шид.

Наступ гру пе Ничим иза зван 

МАНА СТИР БЕШЕ НО ВО

Песнич ка пове ља 
Дари Радо је вић
Пово дом обе ле жа ва-

ња сла ве мана сти-
ра Беше но во Све тог 

Кири ка и Јули те, у субо ту 
28. јула, доде ље на су при-
зна ња побед ни ци ма ово го-
ди шњег песнич ког кон кур са 
„Неви дљив је поме рач обла-
ка“, који је, у окви ру тра ди-
ци о нал не поет ско – духов не 
мани фе ста ци је „Беше нов-
ска при но ше ња“. 

Жири је, као нај бо љу 
песму, озна чио песму Даре 
Радо је вић из Гор њег Мила-
нов ца под нази вом „Неви-
дљив је поме рач обла ка“  и 
уру чио јој Песнич ку пове љу.

Та песма је, како је наве-
де но у обра зло же њу жири-
ја, још јед на потвр да да 
је Радо је ви ће ва јед на од 
наших нај зна чај ни јих песни-
ки ња данас - песни ки ња 
лепих, срп ских речи, песни-
ки ња добро те и људ ско сти и 
песни ки ња дубо ког поет ског 
про ми шља ња себе и све га 
око и изнад себе.

Орга ни за ци ју ове мани-
фе ста ци је подр жао је 
Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру, јав но инфор ми-
са ње и одно се са вер ским 

зајед ни ца ма. 
Објављујемо последњи 

стих победничке песме:
„Лет... И та пти ца под кри
лом поне ће
Азбу ку тво га живо та, до 
зад њег сло ва допи са ну.
Куда ћемо? При чај о томе, 
пти цо лака!
Али она ћути, не гово ри – и 
носи душу изнад обла ка...“

М. Н.

Дара Радо је вић

Рега та Мај ке Анге ли не
стар ту је 11. авгу ста

Једи на рега та која 
захва љу ју ћи при род ном 
меан дру реке Саве има 
ста рт и циљ у истом месту 
– Купи но ву, запло ви ће 
деве ти пут у субо ту 11. 
авгу ста, у орга ни за ци ји 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Пећин ци, а под 
покро ви тељ ством пећи-
нач ке локал не само у пра-
ве. Рега та ши ће и ово га 
пута кре ну ти са План ди-
шта на 25 кило ме та ра 
дуго путо ва ње Савом по 
обо ду Спе ци јал ног резер-
ва та Обед ска бара, а 
неко ли ко сати касни је 
при ста ће код „Ске ле“ (на 
ушћу кана ла Вок у реку 
Саву), где ће их доче ка ти 
неза о би ла зни срем ски 
папри каш. 

Рега та Мај ке Анге ли не 
испло вља ва у 10 часо ва, 

а орга ни за тор је упу тио 
апел уче сни ци ма који 
дово зе пло ви ла, да пло ви-
ла допре ме рани је током 
јутра и пори ну их у воду, 
како би Рега та могла да 
ста р ту је у зака за но вре ме. 
При ја ве за уче шће на 
Рега ти при ма ју се у Тури-
стич кој орга ни за ци ји 
општи не Пећин ци сва ког 
дана од 8 до 15 часо ва 
путем теле фо на 022/2438-
060 и меј ла turi zam @
pe cin ci.org , а уче сни ци ће 
моћи да се при ја ве и на 
стар ту Рега те од 8 часо ва. 
Све додат не инфор ма ци је 
могу се доби ти путем 
теле фо на: 022/2438-060 
(Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци), 
064/898-36-92 (Љуби ца 
Бошко вић) и 064/898-36-
99 (Пери ца Одо ба шић).
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Добра реализација 
општин ског буџета
Ово го ди шњи буџет рум-

ске општи не пла ни ран 
је у виси ни од 2,16 

мили јар ди дина ра, а пре ма 
изве шта ју, који је усво јен на 
сед ни ци Општин ског већа 27. 
јула, у првој поло ви ни годи не 
оства ре ни су при хо ди и при-
ма ња од 848 мили о на дина ра 
или 42,7 про це на та од пла на. 

Као и рани јих годи на, нај ви-
ше је опри хо до ва но од поре-
за на дохо дак, добит и капи-
тал не добит ке, потом од 
тран сфе ра са дру гих нивоа 
вла сти и поре за на имо ви ну. 

Са дру гих нивоа вла сти је 
при мље но 276 мили о на 
дина ра: теку ћи намен ски 
тран сфе ри од Репу бли ке у 
изно су 2,6 мили о на дина ра, 
теку ћи намен ски тран сфе ри 
из Покра ји не око 21 мили он 
дина ра, нена мен ски тран-
сфе ри из Покра ји не 77 мили-
о на и капи тал ни намен ски 
тран сфе ри из Покра ји не 175, 
5 мили о на дина ра.

Исто вре ме но, пре ма речи-
ма Наде Бараћ из Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду, рас хо ди су били 
884,5 мили о на дина ра, одно сно 39,4 
про цен та од пла ни ра них за теку ћу 
годи ну, уз кон ста та ци ју да у овом пери-
о ду није било кре дит них заду же ња.

Чла но ви Општин ског већа су доне ли 
и одлу ку о про ме ни буџет ске апро при-
ја ци је веза но за посло ва ње Спорт ског 
цен тра, у виси ни од пола мили о на 
дина ра.

Доне те су и одлу ке о при сту па њу 
реа ли за ци ји про јек та при ме ње ног 
хидро ге о ло шког истра жи ва ња за 
потре бе изра де ела бо ра та, о резер ва-
ма и јед ног истра жно-екс пло а та ци о ног 
буна ра на изво ри шту Сава 1, као и 
одлу ка о при сту па њу реа ли за ци ји про-
јек та веза ног за резер во ар за скла ди-
ште ње пија ће воде са цев ним раз во-
дом до посто је ће мре же у Руми, на 
јед ној ката стар ској пар це ли дакле, реч 
је о одлу ка ма које се тичу ЈП „Водо-
вод“.

Тако ђе, рум ска општи на је при сту пи-
ла про це су изра де пла на капи тал них 
инве сти ци ја и на про шлој сед ни ци 
Општин ског већа фор ми ра но је рад но 
тело и коми си ја, који ће се бави ти 
изра дом тог пла на.

 – На овој сед ни ци, ми смо дефи ни-
са ли смер ни це, које се тичу врсте про-
је ка та, на које начи не и како ће се ти 

про јек ти финан си ра ти и реа ли зо ва ти. 
Тако на више го ди шњем нивоу пла ни-
ра мо реа ли за ци ју буџет ских сред ста-
ва и мислим да ће овај стра те шки 
доку мент добро послу жи ти при ли ком 
пла ни ра ња буџе та и раз во ја рум ске 
општи не – каже Дра ган Коса но вић, 
шеф Оде ље ња за локал ни еко ном ски 
раз вој. 

Када је реч о одлу ка ма веза ним за 
„Водо вод“, Дра ган Коса но вић каже, да 

се оне одно се на кон кур се Секре та ри-
ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шума р ство, где је рум ска општи на 
апли ци ра ла за поме ну та два про јек та 
која су изу зет но важна. 

– Када је реч о буна ру, ради се о 
првој фази где би се омо гу ћи ло ста-
бил но снаб де ва ње Фабри ке воде, а 
касни је целог гра да, док је дру ги про је-
кат, везан за изра ду резер во а ра за 
пија ћу воду, још важни ји. Он би нам 
омо гу ћио ста бил но снаб де ва ње водом 
целог гра да, при ли ком пуње ња мре же 
пре ма Ири гу, јер када се то ради, онда 
се сма њу је при ти сак пија ће воде 
потро ша чи ма у нашем гра ду. Жели мо 
да то избег не мо и да ста бил но снаб де-
ва ње воде омо гу ћи мо свих 24 сата – 
поја снио је Дра ган Коса но вић.

На овој сед ни ци је дата и сагла сност 
Општин ском пра во бра ни ла штву за 

закљу чи ва ње ван суд ских порав на-
ња, а како је обја сни ла Мир ја на Црље-
ни ца Дули кра вић, реч је, углав ном, о 
ује ди ма паса, мада се у јед ном слу ча-
ју, и то по први пут, ради и о ује ду мач-
ке.

Тако ђе, чла но ви Општин ског већа су 
дали и сагла сност на допу не пла на 
раз ме шта ја јед ног бро ја кио ска у Пла-
ти че ву.

 С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа Рума – изве штај о буџе ту

Дра ган Коса но вић
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АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Побед ни ци фести ва ла у Пољ ској

Изво ђач ки састав рум ског АНИП-а 
„Бран ко Ради че вић“ је уче ство вао 
на Интер на ци о нал ном фести ва лу 

Лица тра ди ци је у Зеле ној гори, у Пољ-
ској од 15. до 20. јула. 

У Пољ ску је ишао састав од 24 игра ча 
и 10 чла но ва орке стра . 

– Све вре ме фести ва ла били смо 
сме ште ни у хосте лу у Зеле ној гори, али 
смо повре ме но одла зи ли у окол на 
места где смо има ли при ли ке да се 
пред ста ви мо пољ ској публи ци – каже 
Петар Попо вић, умет нич ки руко во ди лац 
и шеф ансам бла . 

Поред Румља на, уче сни ци фести ва-

ла су биле гру пе из Бугар ске, Маке до-
ни је, Индо не зи је и два дома ћа ансам-
бла из Пољ ске. Фести вал је запо чео 
про гра мом у етно селу Охли, музе ју на 
отво ре ном, где су се прво так ми чи ли 
пева чи свих гру па уче сни ка. Док је жири 
доно сио одлу ку о награ да ма за пева че 
поје дин це, одр жа но је још јед но так ми-
че ње. Члан Изво ђач ког саста ва АНИП-а 
„Бран ко Ради че вић“, Ђор ђе Мале тић је 
побе дио у тра ди ци о нал ном так ми че њу 
баца ња пот ко ви це.

Иси до ра Жива но вић је у кате го ри ји 
пева ча поје ди на ца осво ји ла дру го 
место. Исто вре ме но, са штан да који је 

био резер ви сан за Срби ју, сме њи ва ле 
су се мело ди је Народ ног орке стра 
АНИП-а, тако да је пољ ска публи ка 
има ла при ли ке да испро ба део дома ће 
кухи ње: кача мак, чвар ке, сла ни ну, шун-
ку, кулен... и да заи гра са игра чи ма. 
Румља ни су има ли насту пе и у Лаго ву, 
Ние су ли ци, као и у Зеле ној гори где је у 
локал ном позо ри шту изве ден так ми-
чар ски про грам. АНИП се пред ста вио 
игра ма Сре ма, Косов ског помо ра вља и 
Боси ле гра да. 

Гала кон церт, где су све гру пе зајед но 
насту пи ле, одр жан је 19. јула, у амфи-
те а тру који при ма око 3.000 људи. С. Џ.

АНИП Бран ко Ради че вић

РУМА: КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Архе о ло шки фил м и изложба
Рум ско Кул тур но лето наста вље но 

је  24. и 25. јула про јек ци јом фил-
мо ва са 19. Међу на род не смо тре 

архе о ло шког фил ма, у орга ни за ци ји 
Зави чај ног  музе ја  Рума и Народ ног 
музе ја.

Рум ска публи ка је има ла при ли ке да  
погле да  фил мо ве  дома ће про дук ци је 
и  да се тако  упо зна са архе о ло шким 
лока ли те ти ма широм Срби је, као и 
деша ва њи ма у срп ској архе о ло ги ји. 

Фил мо ви су рађе ни  у виду репор-
та жа, а одли ку ју се  висо ким науч ним 
ква ли те том  и ино ва тив ним при сту-
пом кул тур ној башти ни и омо гу ћа ва ју 
струч ња ци ма, али и свим заин те ре со-
ва ним посе ти о ци ма да се упо зна ју са 
нај но ви јим архе о ло шким истра жи ва-
њи ма у све ту и код нас.

Током две вече ри при ка за но је укуп-
но шест фил мо ва – први филм је ово-
го ди шње дело које публи ци при бли жа-

ва Космај и нека да шње. 
под руч је рудар ског басе на Мета ла 

Три кор нен сиа  ода кле  је рим ско цар-
ство црпило руду сре бра. Дру ги филам 
је  „На тра гу цар ске пала те – Про је кат 
Глац“ који пра ти срп ско - аустра лиј ски 
тим струч ња ка и сту де на та током прве 
кам па ње архе о ло шких иско па ва ња на 
лока ли те ту Глац, код Срем ске Митро-
ви це, три кило ме тра  од нека да шњег 
Сир ми ју ма. 

Прве вече ри је при ка зан и филм 
„Архе о ло шки лока ли тет Ани не – Вила 
русти ка“, о лока ли те ту код Ваље ва где  
је посто ја ла вео ма рас ко шна рим ска – 
Вила русти ка.

Сле де ће вече ри гле да о ци су могли 
да виде филм „У потра зи за антич ким 
Ел Дора дом“ који је сни мљен про шле 
годи не, потом филм „Игра пре сто ла, 
срп ски вите шки код“ а реч је о при чи 
која публи ку води у вре ме када су оба-

ле Срби је запљу ски ва ла три мора, а 
она била огром но цар ство.То је при ча 
о  нај сјај ни јем пери о ду срп ске држа-
ве у њеној исто ри ји. Послед њи је био  
филм „Петрус, сред њо ве ков ни град“ о 
твр ђа ви Петрус која се нала зи 11 кило-
ме та ра од Пара ћи на, а чији су вла да ри 
били савре ме ни ци цара Душа на и кне-
за Лаза ра.

Кул тур но лето је доне ло и изло жбу 
сли ка сли ка ра Бра ни сла ва Јови чи ћа 
из Ста ре Пазо ве, која је отво ре на у 
Кул тур ном цен тру 27. јула.

Изло жбу је, у при су ству сли ка ра, 
отво ри ла Љиља на Вој во дић. Бра ни-
слав Јови чић је посеб но захва лио што 
су отва ра њу изло жбе при су ство ва ли 
и кори сни ци Герон то ло шког цен тра 
„Срем“ буду ћи да је он ове годи не, по 
први пут, био уче сник Ликов не коло ни-
је коју орга ни зу је Герон то ло шки цен-
тар у Руми. С. Џ.
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Сле ди и тра ди ци о нал ни Рум фест
Тра ди ци о нал ни, осми по реду Рум-

фест биће одр жан 2. и 3. авгу ста на 
рум ском Град ском тргу.

– То је фести вал финих уку са, 
добре капљи це, а нада све госто при-
мљи вих и рас по ло же них људи,  сад 
већ  пре по зна тљи ва и тра ди ци о нал-
на мани фе ста ци ја, којој се раду је мо 
и  редов но посе ћу је мо. Бога том про-
гра му Кул тур ног лета, који наме ни за 
сва ког поне што, мани фе ста ци ја Рум-
фест дода ону шаре ну, раз и гра ни ју 
ноту и пре тво ри Град ски трг у сте ци-
ште разно вр сне музи ке, уку са, боја и 
добре енер ги је – гово ри о пред сто је-
ћем фести ва лу Мир ја на Вуја си но-
вић, дирек тор ка Тури стич ке орга ни-
за ци је Рума. 

Током два дана, посе ти о ци у Вин-
ској ули ци на Град ском тргу, где се 
нала зе изла га чи, могу купи ти про из-
во де као што су вино, мед и кола чи, 

као и народ не руко тво ри не. 
Ово је и вре ме када се у Руми одр-

жа ва нада ле ко чуве ни Вашар, па 
није на одмет посе ти ти и ову више ве-
ков ну мани фе ста ци ју. 

Ове годи не, посе ти о це Рум фе ста 
оче ку ју кон цер ти дома ћих изво ђа ча. 
Наи ме, зајед нич ким напо ри ма Тури-
стич ке орга ни за ци је општи не Рума и 
Кул тур ног цен тра Рума, обез бе ђе на 
су чети ри изво ђа ча. 

Прве вече ри ће се, за добро рас по-
ло же ње побри ну ти Милан Топа ло вић 
Топал ко, чији кон церт почи ње у 21 
сат, после њега и Бал ка ни ка,  док су 
за дру го вече, пла ни ра ни насту пи 
Дра ги це Радо са вље вић Цака не и 
Етно гру пе Шара од 21 сат, потом и 
наступ Жељ ка Васи ћа од 22 сата и 
30 мину та. 

Тако ђе, Тури стич ка орга ни за ци ја 
Руме наста вља са про мо ви са њем 

кул тур них и при род них вред но сти 
Руме, али и срем ског реги о на. Захва-
љу ју ћи Мини стар ству трго ви не, тури-
зма и теле ко му ни ка ци ја реа ли зо ва ће 
се про је кат Про мо ци ја тури стич ких 
ресур са општи не Рума и реги о на 
Сре ма и под сти ца ње и уна пре ђе ње 
рецеп тив не тури стич ко-уго сти тељ-
ске пону де, кроз локал не мани фе ста-
ци је и орга ни зо ва ну про мо- туру за 
госте из Сло ве ни је. Тако ће, поред 
мно го број них гости ју из окол них 
места, Рума бити дома ћин и гости ма 
из Сло ве ни је, који ће у њој бора ви ти 
чети ри дана. За то вре ме упо зна ће 
се са тури стич ким вред но сти ма не 
само општи не Рума, него и Сре ма. 

Поред Мини стар ства, покро ви тељ 
мани фе ста ци је је локал на само у пра-
ва и Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, шумар ство и водо-
при вре ду. С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР „БРА НА ЦРН ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Препознатљиви по богатом про граму
Актив но сти рум ског 

Кул тур ног цен тра 
„Бра на Црн че вић“ 

одви ја ју се кроз позо ри шне, 
музич ке, филм ске, ликов не 
и дру ге про гра ме, а у про те-
клој годи ни у овој кул тур ној 
уста но ви те про гра ме је гле-
да ло око 50.000 посе ти ла ца.

Вели ку пажњу рум ске 
публи ке увек при ву ку добре 
позо ри шне пред ста ве нај и-
стак ну ти јих позо ри шних 
кућа, углав ном из Бео гра да, 
али је ту и вео ма попу ла ран 
музич ки про грам Чај у 8, који 
је од 2017. годи не поно во 
орга ни зо ван на ста ри начин, 
дакле у два циклу са – про-
лећ ни и јесе њи.

То је про грам, током којег 
љуби те љи музи ке могу увек 
да нађу нешто за себе, било 
да је реч о озбиљ ној музи ци, 
савре ме ни јим тема ма, џезу, 
евер грин музи ци или ста ро-
град ским песма ма, па и сев-
да лин ка ма.

 –  Од прве годи не нашег 
осни ва ња 1985. годи не, Кул-
тур ни цен тар успе шно реа-
ли зу је сво је делат но сти због 
којих је и осно ван. Када је 
реч о позо ри шном про гра му, 
у овој годи ни наста ви ли смо 
са дово ђе њем позна тих 
пред ста ва из рено ми ра них 
позо ри шних кућа и тако одр-
жа ва мо висок про грам ски и 
умет нич ки ниво. Ова кав 

амби ци о зан позо ри шни про-
грам не бисмо могли реа ли-
зо ва ти, без помо ћи рум ске 
општи не, као нашег осни ва-
ча – каже Тања Слеп че вић, 
дирек тор ка Кул тур ног цен-
тра.

Она дода је да се увек тру-
де да се обез бе де и пред-
ста ве за децу.

Када је реч о музич ком 
про гра му, нај ви ше пажње 
публи ке при вла чи и ове 
годи не Чај у 8, чији је про-
лећ ни циклус окон чан са 

осам кон це ра та, а нови 
циклус сле ди у окто бру и 
новем бру. 

–  Овај про грам је аутор-
ски и про дук циј ски бренд 
Кул тур ног цен тра и сте као је 
вели ку попу лар ност како код 
публи ке (има мо више од 100 
посе ти ла ца по про гра му), 
тако и самих умет ни ка, који 
се  јавља ју и желе да уче-
ству ју у њему – исти че Тања 
Слеп че вић.

Ове годи не у Кул тур ном 
цен тру ће бити одр жан и 55. 

Фести вал музич ких дру шта-
ва Вој во ди не, као и Фести-
вал вели ких там бу ра шких 
орке ста ра, а оба су пла ни-
ра на за окто бар.

Љуби те љи фил ма овде 
могу да погле да ју и свет ске 
и дома ће филм ске хито ве, 
али и изло жбе сли ка, како 
рум ских, тако и сли ка ра из 
целе Срби је, а тај ликов ни 
про грам се увек окон ча ва 
Рум ским ликов ним сало ном 
у децем бру.

 С. Џ.

Кул тур ни цен тар Рума
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Радо ви на поправ ци
згра де и дво ри шта

У дво ри шту Зави чај ног 
музе ја Рума у току су 
радо ви на поправ ци 

над стре шни це која не само 
да је већ три годи не ван 
функ ци је, већ је пред ста-
вља ла и опа сност за посе ти-
о це. Упра во зато садр жа ји 
Кул тур ног лета који су рани је 
овде реа ли зо ва ни, на задо-
вољ ство публи ке, мора ли су 
у про те кле три годи не да се 
изме шта ју у дру ге про сто ре.

– Локал на само у пра ва нам 
је ове годи не иза шла у 
сусрет и дала сред ства за 
ком плет ну поправ ку те над-
стре шни це у вред но сти 
486.000 дина ра. Тиме ћемо 
про блем реши ти за дуже 
вре ме, јер није реч само о 
поправ ци, већ ком плет ној 
рекон струк ци ји, биће нови 
олу ци, ста вља се нови пре-
кри вач, потом сле де молер-
ски радо ви тако  да ћемо део 
кул тур них деша ва ња у авгу-
сту, као и нека деша ва ња у 
сеп тем бру која ми пла ни ра-
мо, реа ли зо ва ти упра во на 
јед ном од оми ље них места 
рум ске публи ке, али које ће 
сада бити пот пу но без бед но 
– каже Бра ни сла ва Коње-
вић, в.д. дирек тор ка Зави чај-
ног музе ја Рума.

Радо ви су запо че ли 20. 
јула, а пре ма уго во ру рок за 
њихов завр ше так је 20 рад-
них дана.

Реци мо још да је згра да 
музе ја нај ста ри ји обје кат у 
гра ду, из 1772. годи не и као 
таква пред ста вља изу зет но 
важан кул тур ни спо ме ник, 
који је под зашти том Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка из 
Срем ске Митро ви це. 

– Сва ком рекон струк ци јом 
Глав не ули це ова згра да је 
пома ло затр па ва на, ста вља-
њем новог сло ја асфал та, а 
тре нут ном вели ком рекон-

струк ци јом, део тих сло је ва 
ће бити ски нут, тако да ћемо 
поче ти да се реша ва мо вла-
ге која нам у згра ди пред ста-
вља нај ве ћи про блем. 
Локал на само у пра ва је са 
изво ђа чем радо ва то и дого-
во ри ла, прво смо отко па ли 
подрум ске про зо ре и само 
после неко ли ко дана, већ се 
не осе ћа толи ко она више го-
ди шња мемла. Нарав но, 
зидо ви су још увек вла жни, 
али има мо сад ту при род ну 
вен ти ла ци ју, што је у инте ре-
су ове згра де – каже Бра ни-
сла ва Коње вић. 

Она дода је да је Завод за 
зашти ту спо ме ни ка из Срем-
ске Митро ви це ура дио идеј-
но реше ње сана ци је и 
даљег зау ста вља ња про па-
да ња згра де, а ово је нека 
од првих фаза у том про це-
су.

 – Вла га је вели ки про-
блем Музе ја и због ње ми 
нема мо стал них постав ки, 
јер те доње про сто ри је, које 
су биле пред ви ђе не за архе-
о ло шку, исто риј ску и етно ло-
шку постав ку су јако вла жне 
и пред ста вља ју опа сност по 
екс по на те. Овим отко па ва-
њем ћемо доби ти бар јед ну 
про сто ри ју где би могла да 
буде бар јед на стал на 
постав ка, јер је то нешто 
што Руми тре ба. Има мо 
вели ки број екс по на та који 
сада сто је у депо и ма који су 
тако ђе, угро же ни вла гом. На 
јесен нас оче ку је и сана ци ја 
кров них про зо ра, тако када 
се то сани ра, има ће мо огро-
ман кров ни про стор, ако 
буде мо пра ви ли нове депое 
или нешто дру го. И за ове 
радо ве има мо већ обез бе-
ђе на општин ска сред ства – 
рекла је в.д. дирек тор ка 
Зави чај ног музе ја Бра ни сла-
ва Коње вић. С. Џ.

Бра ни сла ва Коње вић: Потребни обимни радо ви на сре ђи ва њу музеј ске згра де

Део ста ре над стре шни це 
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Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.

ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Волон те ри у Лет њој шко ли 
под млат ка у Бао ши ћи ма

Седам волон те ра Црве ног крста 
Рума бора ви ли су од 14. до 24. јула 
у одма ра ли шту  Црве ног крста 

Срби је „Кри ста Ђор ђе вић“ у Бао ши ћи ма 
и у том пери о ду реа ли зо ва ли ком пле тан 
про грам Лет ње шко ле под млат ка за укуп-
но 263 деце, коли ко их је било у тој сме-
ни. 

Реч је о мла дим, а ипак иску сним и еду-
ко ва ним волон те ри ма Јеле ни Жар ко вић, 
Мир ја ни Рај ко вић, Андри ја ни Вуко је вић, 
Мар ку Били ћу, Вањи Били ћу, Јова ни  
Павло вић и коор ди на то ру Дими три ју 
Мити ћу. 

Упра во у том пери о ду Зоран Ђор ђе вић, 
мини стар за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња је посе тио децу на 
опо рав ку у овом одма ра ли шту и том при-
ли ком је оби шао и Лет њу шко лу под млат-
ка коју су реа ли зо ва ли волон те ри из Руме 
који су тада доби ли и похва ле за свој рад.

Волон тер ка Јеле на Жар ко вић исти че 
да су њихо ве оба ве зе биле орга ни зо ва ње 
ради о ни ца о Црве ном крсту, као и по  сат 
вре ме на про грам ских или кре а тив них 
ради о ни ца – ликов не или драм ске,  а што 
се тиче про грам ских то су биле  прва 
помоћ,  реа ли стич ни при каз повре да, 
обо ље ња и ста ња, пре вен ци ја трго ви не 
људи ма и про грам про мо ци је хума них 
вред но сти.

 – Уве че је наша оба ве за била да орга-
ни зу је мо вечер њи про грам, на при мер 
маскен бал, избо ру за мис и мисте ра као и  
орга ни зо ва ње диско те ке. Ми смо тих 

десет дана сами били у сме ни, пре нас су 
били волон те ри Црве ног крста Аран ђе ло-
вац и Кра ље во, а после нас из Новог 
Сада.  У нашој сме ни било је пуно одма-
ра ли ште, са 263 дете та из целе Срби је – 
рекла нам је Јеле на Жар ко вић.

Мар ко Билић је по  први пут био у Бао-
ши ћи ма и каже да  је то  јед но лепо иску-
ство.

 – Било је и доста оба ве за, али бих 
поно во ишао – исти че Мар ко.

Андри ја на Вуко је вић, тако ђе јед на од 
волон те ра је  први пут била у Бао ши ћи-
ма, али је први пут ради ла и драм ску 
ради о ни цу са децом.  

– Зато  ми је била потреб на додат на 
при пре ма, желе ли смо да се пока же мо у 
добром све тлу, мада не можеш све пред-
ви де ти, мора се реа го ва ти у ходу. За мене 
је ово анга жо ва ње било и част и оба ве за, 
а у сва ком сулу ча ју ново иску ство и ишла 
бих поно во. Мини стар Зоран Ђор ђе вић 
се при ли ком посе те више фоку си рао на 
саму децу , а ако ми добро ради мо и деца 
су задо вољ на, што је мини стар и кон ста-
то вао  и рекао да је задо во љан нашим 
радом – исти че Андри ја на.

Радо ван ка Попо вић Јан ко вић из Црве-
ног крста Рума под се ћа да рум ска орга ни-
за ци ја има дугу  тра ди ци ју у орга ни за ци ји 
Лет ње шко ле под мат ка Црве ног крста 
Срби је. Ко ће бити  волон те ри, то  се 
опре дљу ју на осно ву одлу ка коми си ја 
Црве ног крста Срби је.  

– Ми смо  ове годи не одре ђе ни и тамо 

су  били наши  дуго го ди шњи волон те ри 
који су савла да ли вешти не и сте кли зна-
ња и зва ња вршњач ких еду ка то ра и тре-
не ра,  а то је и нека награ да за њихов рад 
и актив но сти. Поно сни смо на то, пого то-
во што је ово била удар на сме на током 
које су их оби шли и нови на ри из више 
медиј ских кућа из Срби је, као и мини стар 
Зоран Ђорђевић и др Дра ган Радо ва но-
вић, пред сед ник ЦКС – гово ри Радо ван ка 
Попо вић Јан ко вић. 

Мини стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња у зна чај ној 
мери финан си ра про грам опо рав ка деце, 
поред сред ста ва које Црве ни крст при ку-
пи од дру гих дона то ра или које гра ђа ни 
обез бе де. У овој годи ни ће  1.600 деце 
бора ви ти у одма ра ли шту Црве ног крста 
Срби је, током девет сме на. 

- У Бао ши ћи ма је  било и 25 деце из 
Руме који су  од 16. до 27. јула били на 
пре вен тив ном опо рав ку.  То су деца  за 
коју смо доби ли пред ло ге у сарад њи 
локал не само у пра ве и шко ла и они су из   
поро ди ца са већим бро јем деце, из хра-
ни тељ ских поро ди ца, кори сни ци про гра-
ма народ не кухи ње, деца без роди тељ-
ског ста ра ња… и сви има ју пози тив не 
ути ске. Они су поха ђа ли  ове про гра ме и 
ради о ни це  и роди те љи су били задо вољ-
ни. Сви су висо ко оце ни ли рад наших 
волон те ра и надам се да ћемо и иду ће 
годи не има ти волон те ре у Бао ши ћи ма – 
каже за наше нови не Радо ван ка Попо вић 
Јан ко вић. С. Џ.

Мини стар Ђор ђе вић са децом и коор ди на то ром Дими три јем Мити ћем
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Рас по де ла државног земљи шта
Про грам зашти те, уре-

ђе ња и кори шће ња 
п о љ о  п р и  в р е д  н о г 

земљи шта усво јен је на 
сед ни ци СО Ириг која је 
одр жа на 25. јула. 

Пре ма обра зло же њу које 
је под не ла Сло бо дан ка 
Марић, шефи ца Слу жбе за 
при вре ду и локал ни еко-
ном ски раз вој, по пода ци ма 
Репу блич ког гео дет ског 
заво да, у ири шкој општи ни 
има 2.764,3 хек та ра пољо-
при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни. 

 –  Од тога је већ изда то у 
закуп 554 хек та ра, дато је 
на кори шће ње без накна да 
ССШ „Бори слав Михај ло-
вић Михиз“ око 84 хек та ра, 
док је по про гра му пла ни ра-
но дава ње у закуп 1.506 
хек та ра, од тога по пра ву 
пре чег заку па, по осно ву 
гаје ња живо ти ња 365,6 хек-
та ра. Укуп на повр ши на 
пољо при вред ног земљи-
шта у држа ној сво ји ни, која 
није обу хва ће на над ме та-
њем је 619,7 хек та ра – 
рекла је Сло бо дан ка 
Марић.

Овим про гра мом пла ни-
ран је при ход од изда ва ња 
у закуп, у општин ски буџет 
од око 31,9 мили о на дина-
ра. Она би се тре ба ла утр о-
ши ти за кома са ци ју у Јаску 
у виси ни од 22,5 мили о на, 
за одвод ња ва ње пољо при-
вред ног земљи шта чети ри 
мили о на дина ра, а за уре-
ђе ње атар ских путе ва 
мили он дина ра. 

За про тив град ну слу жбу 
наме ње но је 960.000 дина-
ра, за пољо чу вар ску слу-

жбу 2,5 мили о на дина ра, а 
ту су и сред ства за сту диј-
ско истра жи вач ке радо ве у 
виси ни од 470.358 дина ра. 

Због исте ка рока на који 
је била бира на, раз ре ше ни 
су чла но ви Коми си је за 
дава ње у закуп пољо при-
вред ног земљи шта у држав-
ној сво ји ни, а буду ћи да је 
њихов рад оце њен као 
добар, поно во су име но ва-
ни исти чла но ви Коми си је.

На овој сед ни ци одбор ни-
ци су усво ји ли одлу ке о 
доно ше њу пла на детаљ не 
регу ла ци је рад не зоне у 
Кру ше дол селу, као и изме-
не и допу не пла на гене рал-
не регу ла ци је за Врд ник. 

Пре ма обра зло же њу 
Мил ке Павло вић, пред сед-

ни це Коми си је за пла но ве, 
посто је ћи план има неке 
недо стат ке, који коче раз вој 
бање Врд ник у сми слу огра-
ни че ња повр ши на за 
бавље ње тури стич ком 
делат но шћу,  те су ти недо-
ста ци овим изме на ма 
откло ње ни.

Током јав ног уви да сти гле 
су три мање при мед бе од 
којих су две осно ва не и ува-
же не.

Одбор ни ци СО Ириг су на 
овој сед ни ци за в. д. дирек-
то ра Дома здра вља име но-
ва ли доса да шњу в. д. 
дирек тор ку, др Биља ну 
Мило ше вић.

Усво је не су и изме не и 
допу не одлу ке о рад ном 
вре ме ну уго сти тељ ских, 

трго вин ских и занат ских 
рад њи, а како је обра зло-
жи ла начел ни ца Општин-
ске упра ве, Оли ве ра Фили-
по вић Про тић, ова изме на 
се одно си само на ресто ра-
не брзе хра не који ма је рад-
но вре ме про ду же но за 
један сат. С. Џ.

Сед ни ца СО Ириг

Сло бо дан ка Марић

ВРД НИК

Радо ви у котлар ни ци врти ћа Вила
После ком плет ног рено ви ра ња фаса де 

врти ћа Вила у Врд ни ку, у циљу побољ ша ња 
енер гет ске ефи ка сно сти згра де, запо че ло 
се са реа ли за ци јом још јед ног про јек та 
веза ног за овај обје кат, и то сана ци ја систе-
ма за цен трал но гре ја ње.

Сред ства су доби је на од Покра јин ског 
секре та ри ја та за енер ге ти ку, а радо ви су 
запо че ли 16. јула. Рок за њихов завр ше так 
је 45 кален дар ских дана. 

– Ми пла ни ра мо да ће радо ви бити гото ви 
до почет ка школ ске годи не, одно сно да све 
буде завр ше но до почет ка греј не сезо не. У 

овај обје кат, до поме ну те рекон струк ци је 
фаса де, није ништа ула га но од 1986. годи-
не, а било је вели ких про бле ма са гре ја-
њем. Зато смо и ком плет но сре ђи ва ли 
фаса ду и сто ла ри ју, а сада је на реду 
котлар ни ца, тако да ћемо омо гу ћи ти добре 
усло ве за бора вак мали ша на – каже Тама-
ра Петри че вић, сарад ни ца за инве сти ци је у 
Општин ској упра ви у Ири гу.

Вред ност радо ва је око чети ри мили о на 
дина ра, а уче шће ири шке општи не је 20 
про це на та.

 С. Џ. Тамара Петричевић

Про је кат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Ириг.
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КУД СОКО

Међу на род ни фести ва ли у Стру ги
Од 18. до 24. јула чла но ви првог ансам бла Кул-

тур но-умет нич ког дру штва Соко из Инђи је, 
уче ство ва ли су у реви јал ном делу Међу на-

род ног фести ва ла Фол клор ни мост у Стру ги и Дра-
слај цу. Како је иста кла Ната ша Коса но вић, пред сед-
ни ца инђиј ског КУД-а, то дру штво било је једи ни 
пред став ник Срби је на поме ну том фести ва лу, на 
којем је уче ство ва ло неко ли ко гру па из Маке до ни је, 
Сло вач ке, Бугар ске, Хрват ске и Руму ни је.

– На фести ва лу је насту пи ла наша Жен ска певач-
ка гру па и први ансамбл са коре о гра фи јом Хомо ља. 
Поред насту па, наши чла но ви су оби шли Охрид, 
Биља ни не изво ре, Све ти Наум, Стру гу и Вев ча не, у 
који ма су нам добро до шли цу при ре ди ли наши ста ри 
при ја те љи из КУД Дрим кол– иста кла је Коса но вић и 
рекла, да је уче шће на фести ва лу у Маке до ни ји 
било пре ле по иску ство за 23 чла на њихо вог дру-
штва.

Ина че, пред сед ни ца КУД Соко иста кла је да се 
недав но њихо ва Извор на гру па Кор дун пла си ра ла 
на Покра јин ски фести вал Панон ски вашар, који ће у 
сеп тем бру бити одр жан у Врба су. М.Ђ.

КУД „Соко“ на Међу на род ном фести ва лу у Стру ги

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА И ЦРВЕ НИ КРСТ ОБРА ДО ВА ЛИ ДЕЦУ

Први пут на мору
Деца из соци јал но угро-

же них поро ди ца са 
тери то ри је општи не 

Инђи ја отпу то ва ла су, у 
сре ду 25. јула у Бао ши ће,  
где ће бора ви ти 10 дана, у 
одма ра ли шту Црве ног 
крста Срби је. Захва љу ју ћи 
локал ној само у пра ви, Цен-
тру за соци јал ни рад и 
Црве ном крсту, већи на 
ових мали ша на по први пут 
има при ли ку да ужи ва на 
мору. Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, дан 
пред пола зак, поже лео им 
је сре ћан пут и поде лио 
џепа рац, у виси ни од по 
7.000 дина ра за сва ко дете.

– Општи на Инђи ја финан-
си ра лето ва ње за 14 мали-
ша на, док Црве ни крст 
финан си ра бора вак још 
једа на е сто ро деце. План је 
да кра јем сеп тем бра започ-
не мо радо ве на рекон-
струк ци ји инђиј ског одма-
ра ли шта у Суто мо ру, како 
би сле де ћег лета деца 
могла да бора ве тамо – 
рекао је пред сед ник Гак и 
додао да се више неће 
деси ти ситу а ци ја, да нека 
деца годи на ма не оду на 
море.

– Ми се тру ди мо да, пре 

све га ство ри мо такав при-
вред ни амби јент, да сва ко 
може да нађе посао, али 
ћемо насто ја ти и да наша 
соци јал на дава ња буду још 
већа.

Жељ ка Годић Авра мо-
вић, дирек то ри ца Цен тра 
за соци јал ни рад Дунав 
Инђи ја, иста кла је да ће 
деца бора ви ти у одма ра ли-
шту Црве ног крста Срби је у 
Бао ши ћи ма и да су им 
обез бе ђе ни сви нео п ход ни 
усло ви за при ја тан бора-
вак.

– Деца ће бора ви ти у 

Црној Гори девет дана, од 
26. јула до 04. авгу ста. У 
одма ра ли шту им је обез бе-
ђе но пет обро ка, шко ла 
пли ва ња, еду ка тив не ради-
о ни це, лекар ска нега и 
забав ни садр жа ји – каже 
Годић Авра мо вић, и дода је:

– Одма ра ли ште је на 
такав начин обез бе ђе но да 
се затва ра у 23:30 часо ва, 
што зна чи да нема посе та 
дру гих гости ју. Деца су пот-
пу но без бед на и зашти ће-
на, а о њима бри ну вас пи-
та чи као и волон те ри Црве-
ног крста. М.Ђ.

25-оро мали ша на оти шло први пут на море

Пред сед ник Гак
уру чио џепа рац
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Рачу нар као под стрек
за боље резул та те

Зна ње се прет ход них 
годи на још како испла-
ти ло за 89 вуко ва ца, 

али и за 12 уче ни ка који су 
оства ри ли запа же не резул-
та те на раз ли чи тим так ми-
че њи ма, као и спор ти сти ма 
са тери то ри је општи не 
Инђи ја, који ма је у уто рак, 
24. јула пред сед ник Општи-
не Вла ди мир Гак уру чио 
лап топ рачу на ре. У пита њу 
је тра ди ци ја дуга више од 
десет годи на, којом локал на 
само у пра ва награ ђу је успе-

хе током шко ло ва ња и 
резул та те на наци о нал ним 
и међу на род ним школ ским 
и спорт ским так ми че њи ма. 
Под се ти мо да је поде ла 
рачу на ра нај у спе шни јим 
спор ти сти ма поче ла да се 
при ме њу је од про шле годи-
не.

Ана Бајић, репре зен та тив-
ка Срби је у теквон доу и чла-
ни ца ТК Елит годи на ма 
уна зад пред ста вља Инђи ју 
на међу на род ним и свет-
ским так ми че њи ма на који-

ма је осво ји ла вели ки број 
меда ља. Њен успех је пре-
по знат и овог пута и награ-
ђен лап топ рачу на ром.

– Дра го ми је што је 
Општи на Инђи ја пре по зна-
ла труд уче ни ка, али и нас 
спор ти ста и јед но став но, 
нама је ова награ да под-
стрек да се и даље тру ди мо 
– рекла је Бајић.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја, Вла ди мир Гак, изја-
вио је да та локал на само у-
пра ва цени зна ње и труд 
уче ни ка пору чив ши да ће се 
у наред ним годи на ма све 
више ула га ти у шко ле, ђаке 
и спор ти сте.

– Надам се да ће награ де, 
које су наши ђаци и спор ти-
сти доби ли, бити додат ни 
под стрек да наста ве са уче-
њем и пости за њем одлич-
них резул та та. На нама је да 
их мак си мал но подр жи мо и 
буде мо осло нац у сва ком 
момен ту. Већ сада раз ми-
шља мо како да обу хва ти мо 
још већи круг деце коју 
бисмо награ ђи ва ли и на тај 
начин их моти ви ше мо да и 
даље мар љи во раде и 
пости жу одлич не резул та те 
– иста као је Гак и додао:

– Пре неки дан смо поде-
ли ли 86 сти пен ди ја за нај-
бо ље сту ден те, а данас 
лап топ рачу на ре за 89 вуко-

ва ца и 12 истак ну тих спор-
ти ста и уче ни ка. Заслу же но 
су награ ђе ни, они су вели ка 
нада и будућ ност наше 
општи не, ови мла ди људи 
су буду ћи струч ни кадро ви 
Инђи је.

Годи на ма уна зад локал на 
само у пра ва кроз раз не под-
сти цај не мере, попут ових, 
насто ји да задр жи мла де 
људе у Инђи ји, а сле де ћи 
корак који је наја вио први 
човек општи не, јесте изград-
ња кадров ских ста но ва за 
мла де.

М.Ђ.

101 лап топ рачу нар за вуков це, нај бо ље уче ни ке и спор ти сте 

Ана Бајић
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СТРУ ЈА ЗА ВИШЕ ОД 200 ОБЈЕ КА ТА У НАСЕ ЉУ КАЛА КА ЧА

Боље снаб де ва ње и у Бешки

После више де це ниј ског чека ња, 
вла сни ци пре ко 200 обје ка та у 
беш чан ском насе љу Кала ка ча 

доби ли су могућ ност да сво је викен-
ди це при кљу че на елек тро мре жу. То 
им је омо гу ће но захва љу ју ћи зајед-
нич кој инве сти ци ји Општи не Инђи ја и 
Елек тро ди стри бу ци је у Руми. У петак, 
27. јула зва нич но је пуштен у рад тран-
фор ма тор који омо гу ћа ва снаб де ва ње 
стру јом а том дога ђа ју при су ство вао је 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак. 

Мешта ни и викен да ши беш чан ског 

насе ља Кала ка ча захва ли ли су се 
пред сед ни ку Општи не што је испу-
нио дато обе ћа ње. Бран ко Крне та из 
Бешке међу први ма је 80-тих годи на 
про шлог века изгра дио викен ди цу у 
насе љу Кала ка ча и већи део вре ме-
на про во ди на овом месту. Без стру је, 
каже, било је тешко. 

– Кори стио сам некад све ћу, па аку-
му ла тор или агре гат. Сна ла зио сам се 
на све начи не. Међу тим, сада више 
нећу мора ти да раз ми шљам јер је 
стру ја оно на шта смо чека ли деце ни-
ја ма, иста као је Крне та. 

Његов ком ши ја Дра го мир Тин тор 
имао је нешто више сре ће, јер је прет-
ход них годи на кори стио стру ју од ком-
ши је.

– Било ми је лак ше јер сам позајм-
љи вао стру ју од ком ши је али рачу ни су 
били вели ки. Сада ће све бити мно го 
лак ше, каже Тин тор.

Да би викен да ши доби ли стру ју, 
Општи на Инђи ја издво ји ла је око 5 
мили о на дина ра за поста вља ње тран-
сфор ма то ра и изград њу елек тро мре-
же у том делу Бешке, јер је у пита њу 
зајед нич ка инве сти ци ја те локал не 
само у пра ве и ЕД Рума.  

– Завр ши ли смо јед ну зна чај ну ствар 
а ујед но испу ни ли и пред из бор но 
обе ћа ње дато мешта ни ма овог дела 
Бешке. Тра фо је ура ђен а уско ро ће 
кре ну ти и пот пи си ва ње уго во ра и при-
кљу че ње обје ка та на мре жу, рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак и додао:

– Сва ки од ових обје ка та, уко ли ко 
дође до про да је, има ће мно го већу 
тржи шну цену и вла сни ци ће моћи лак-
ше да их лега ли зу ју. ЕД Рума је ура-
ди ла елек тро мре жу у дужи ни од око 
1300 мета ра и пре о ста је нам само још 
да спо ји мо тра су која се нала зи до 
беш чан ског места.

Гак је наја вио да ће јед на од сле-
де ћих фаза бити и изград ња пут не 
инфра струк ту ре, те да ће Инђи ја бити 
јед на од рет ких општи на чија ће викенд 
насе ља има ти асфал ти ра не путе ве.

М. Ђ.

Владимир Гак са викен да ши ма

Бран ко Крне та Дра го мир Тин тор
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Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“
 реализован уз финансијску подршку општине Инђија

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Про ши ре ње 
рад не зоне
Завр ша ва се кому нал но 

опре ма ње лока ци је 15 
у севе ро и сточ ној рад ној 

зони у Инђи ји. У прет ход ном 
пери о ду окон ча ни су радо-
ви на изград њи гасо вод не и 
водо вод не мре же, јед на је 
од инфор ма ци ја са састан ка 
Систе ма 48 одр жа ног у петак, 
27. јула у Инђи ји. 

– Оста ло је још пар сит них 
радо ва и ми доби ја мо пот пу-
но опре мље ну инду стриј ску 
зону. То је била стра те шка 
одлу ка, да са сред стви ма са 
који ма рас по ла же мо, опре-
ми мо инду стриј ску зону како 
би при ву кли инве сти то ре који 
отва ра ју нова рад на места 

и доно се директ не при хо де 
у локал ни буџет, иста као је 
Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао да 
су већ сада у пози ци ји да раз-
ми шља ју о про ши ре њу инду-
стриј ске зоне.

– Уско ро оче ку је мо и пот-
пи си ва ње уго во ра са деве-
тим инве сти то ром у вео ма 
крат ком пери о ду. Ако буде 
дошло до реа ли за ци је још 
јед не вели ке инве сти ци је, уз 
оне које смо већ наја ви ли, 
од укуп но 97 хек та ра инду-
стриј ске зоне нама ће оста ти 
све га шест - седам. Зато раз-
ми шља мо да уз лока ци ју 15 
нађе мо алтер на ти ву и да про-
ши ри мо рад ну зону за још око 
50 хек та ра, каже Гак.

Поред ове инфор ма ци је, на 
састан ку Систе ма 48 било је 
речи и о набав ци паук вози-
ла. Како је рече но, рас пи са на 
је јав на набав ка и након ње, 
у року од два месе ца, Јав ном 
пред у зе ћу „Инђи ја пут“ биће 

испо ру че но вози ло.
– Паук вози ло пове ћа-

ће про дук тив ност пред у зе-
ћа „Инђи ја пут“ и допри не ће 
нече му што се зове сао бра-
ћај ни ред, иста као је пред сед-
ник Општи не Инђи ја и додао:

– Уве шће мо ред у самом 
цен тру гра да, на пар ки ра ли-
шти ма, као што смо то учи-
ни ли поста вља њем рам пе у 
пешач кој зони, у ули ци Вој во-
де Сте пе.

Како је пред сед ник Општи-
не Инђи ја иста као поче ли су 
пре го во ри са чел ним људи ма 
ЈП „Путе ви Срби је“ о реа ли-
за ци ји про јек та рекон струк ци-
је пута од Инђи је до Ста рог 

Слан ка ме на. Поме ну та део-
ни ца се више годи на уна зад 
нала зи у вео ма лошем ста њу 
и нео п ход но је извр ши ти 
опсе жне радо ве, потвр дио је 
први човек инђиј ске општи не.

– Нада мо се да ћемо након 
завр шет ка радо ва на део ни ци 
пута од Бан сто ла до Срем-
ских Кар ло ва ца ући, зајед нич-
ки са „Путе ви ма Срби је“, и у 
овај вео ма зна ча јан про је кат. 
Тако ђе, нео п ход но је да извр-
ши мо и рекон струк ци ју пута 
Слан ка мен - Сур дук, али и да 
изгра ди мо пот пу но нову део-
ни цу од Нових Кар ло ва ца до 
Крче ди на. Пут од Инђи је до 
Ста рог Слан ка ме на је вео ма 
фре квен тан и пред ста вља 
глав ну тури стич ку руту. Ако 
жели мо да при ка же мо нашу 
општи ну на пра ви начин, тај 
пут мора мо ура ди ти како тре-
ба. Оче ку је мо помоћ са виших 
нивоа вла сти, нарав но, уз 
наше уче шће, рекао је Гак.

М.Ђ.

Рад на зона уско ро без сло бод них пар це ла

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Попу ла ци о на 
поли ти ка

Мини стар ка без порт фе-
ља у Вла ди Репу бли ке 
Срби је заду же на за 

демо гра фи ју и попу ла ци о ну 
поли ти ку проф. др Сла ви ца 
Ђукић Деја но вић је у уто рак 
24. јула уру чи ла у Бео гра-
ду уго во ре о суфи нан си ра њу 
мера попу ла ци о не поли ти-
ке пред став ни ци ма једи ни ца 
локал не само у пра ве. Међу 
61 локал ном само у пра вом из 
целе Срби је била је и општи-
на Пећин ци којој је за суфи-
нан си ра ње про гра ма попу-
ла ци о не поли ти ке доде ље но 
6.420.000 дина ра, а уго вор 
је у име пећи нач ке локал не 
само у пра ве при мио заме ник 
пред сед ни ка општи не Зоран 
Вој кић.

– Општи на Пећин ци ће 
доби је ним сред стви ма 
финан си ра ти про грам ускла-
ђи ва ња рада и роди тељ ства. 
Како бисмо обез бе ди ли што 
ква ли тет ни је збри ња ва ње 
деце запо сле них мај ки и оче-
ва, доби је на сред ства ћемо 
уло жи ти у згра ду Пред школ-
ске уста но ве „Вла да Обра-
до вић Каме ни” у Пећин ци-
ма, на којој ћемо заме ни ти 
кров ни покри вач, угра ди ти 
тер мо и зо ла ци ју и сани ра ти 
тера се на првом спра ту згра-
де. На тај начин ћемо обез-
бе ди ти опти мал не усло ве за 
бора вак деце и запо сле них у 
овом објек ту. Укуп на вред ност 
радо ва је 8.025.000 дина ра, а 
Општи на Пећин ци ће, поред 
сред ста ва доби је них од Вла-
де Репу бли ке Срби је, уло жи-
ти и 1.605.000 дина ра соп-
стве них сред ста ва, изја вио је 
Вој кић. 

Мини стар ка Ђукић Деја но-
вић нагла си ла је да су локал-

не само у пра ве садр жа јем 
про гра ма који ма су апли ци-
ра ле за сред ства, пока за ле 
да схва та ју коли ко је важно да 
поред наци о нал них про гра-
ма веза них за попу ла ци о ну 
поли ти ку и једи ни це локал не 
само у пра ве дају свој допри-
нос на тери то ри ји коју покри-
ва ју.

– Све актив но сти које ради-
мо на пла ну демо гра фи је и 
попу ла ци о не поли ти ке јесу 
израз син хро ног и ком пле мен-
та рог уче шћа свих мини ста ра 
у Вла ди на челу са пре ми јер-
ком Аном Брна бић, а наци о-
нал ним про гра ми ма огро ман 
допри нос даје Наци о нал ни 
савет за попу ла ци о ну поли ти-
ку на чијем челу је пред сед ник 
Репу бли ке Алек сан дар Вучић, 
рекла је Ђукић Деја но вић, 
која је изне ла и пода так да је 
сред ства за суфи нан си ра ње 
про гра ма попу ла ци о не поли-
ти ке про шле годи не доби ло 
15 локал них само у пра ва у 
укуп ном изно су од 130 мили-
о на дина ра, док је ове годи не 
издво је но 500 мили о на који су 
доде ље ни 61 локал ној само у-
пра ви.

Про сеч на ста рост ста нов-
ни ка у Срби ји је 43 годи не, 
10 годи на више него пре 50 
годи на и то нас чини сед мом 
нај ста ри јом наци јом у Евро пи. 
Број живо ро ђе не деце у Репу-
бли ци Срби ји у 2017. годи ни 
био 64.897, што је 160 рође-
них беба више него у прет-
ход ној 2016. годи ни, али је 
исто вре ме но умр ло 103.722 
ста нов ни ка Срби је, те смо 
тако у про шлој годи ни има ли 
нај ви ши икад забе ле жен нега-
ти ван при род ни при ра штај од 
38.825 ста нов ни ка.

Пећинцима 6,4 мили о на за мере попу ла ци о не поли ти ке
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ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Пожа ре вач ким миром
Срем доби ја лице

У окви ру Пећи нач ког кул тур ног 
лета, у холу Кул тур ног цен тра 
Пећин ци у сре ду 25. јула отво-

ре на је госту ју ћа изло жба Народ ног 
музе ја у Пожа рев цу „Пред ста ве Пожа-
ре вач ког мира на гра ви ра ма, кар та ма 
и меда ља ма – репли ке“, посве ће на 
три сто го ди шњи ци пот пи си ва ња 
Пожа ре вач ког мира. О зна ча ју Пожа-
ре вач ког мира не само за Срби ју, него 
и за Срем гово ри ли су Пери ца Одо ба-
шић архе о лог Тури стич ке орга ни за ци-
је Општи не Пећин ци, док је о самој 
постав ци, уме сто аутор ке изло жбе 
Мари не Радо са вље вић исто ри ча ра 
умет но сти и кусто са Народ ног музе ја 
у Пожа рев цу, гово ри ла Весна Девр-
ња. Отва ра њу су при су ство ва ли и 
Милан Алек сић, дирек тор Аген ци је за 
раз вој Општи не Пећин ци и Јован 
Девр ња, дирек тор Кул тур ног цен тра.

Пожа ре вач ки мир пот пи сан је 21. 
јула 1718. годи не, и сма тра се јед ним 
од нај зна чај ни јих миров них спо ра зу-
ма у исто ри ји Евро пе, јер је након 
Пожа ре вач ког мира поста ло јасно да 
Тур ска више није вели ка сила и да не 
може одо ле ти еко ном ски, вој но, 
финан сиј ски и орга ни за ци о но јачим 
европ ским држа ва ма.

Пре ма речи ма Пери це Одо ба ши ћа, 
за овај део Сре ма Пожа ре вач ки мир 
има посе бан зна чај, јер је овим миров-
ним спо ра зу мом Срем обје ди њен као 
цели на, а југо и сточ ни - доњи Срем, 
који је два де се так годи на рани је Кар-
ло вач ким миром из 1699. годи не 

остао под Тур ци ма, ушао је у састав 
Хаб сбур шке монар хи је.

– Ми Срем ци заи ста може мо бити 
поно сни на наш Срем и његов раз вој, 
а огро ман зна чај томе је упра во дао 
Пожа ре вач ки мир, одно сно ефек ти и 
одред бе тог мира. Наи ме, овим миров-
ним спо ра зу мом Срем је добио могућ-
ност да се сасвим дру га чи је раз ви ја, 
одно сно по архи тек тон ским и финан-
сиј ским пра ви ли ма по угле ду на 
запад ну циви ли за ци ју. Дру гим речи ма, 
Срем је почео да доби ја лице и од 
мно го мањих и при вре ме них насе ља, 
која су егзи сти ра ла у окви ру Срем ског 
сан џа ка под Тур ци ма, фор ми ра ју се 
трај на, ушо ре на насе ља са објек ти ма 
који су били мно го ста бил ни ји и лук су-
зни јих у том неком архи тек тон ском 
сми слу – са зида ним дим ња ци ма пре 
све га из прак тич них раз ло га како би 
се спре чи ли чести пожа ри, затим су 
куће мора ле бити окре че не белим 
кре чом из хиги јен ских раз ло га како би 
се спре чи ле поја ве разних епи де ми ја, 
сађе ни су дрво ре ди липа и дудо ва у 
насе љи ма и изме ђу насе ља. Тако да 
је Срем почео да бива јед на ста бил на 
гео граф ска али и кул тур на и етнич ка 
цели на. То су заи ста моћ ни раз ло зи 
зашто је ова изло жба данас у Пећин-
ци ма, рекао је Одо ба шић.

Посе ти о ци изло же посве ће не три-
сто го ди шњи ци од пот пи си ва ња Пожа-
ре вач ког мира у пећи нач ком Кул тур-
ном цен тру биће у при ли ци да погле-
да ју фото гра фи је бакр о ре за као што 

су: мапе након Пожа ре вач ког мира 
где се виде гра ни це нових дого во ре-
них тери то ри ја, гра ви ра пор тре та сул-
та на Ахме да III јед ног од акте ра Пожа-
ре вач ког мира, кар та Кра ље ви не 
Срби је после пот пи си ва ња, план рас-
по ре да шато ра уче сни ка миров не 
кон фе рен ци је у Пожа рев цу која се 
чува у вој ном архи ву у Бечу, гра ви ра 
пор тре та гро фа Вир мон та, гра ви ра 
пор тре та Еуге на Савој ског, гра ви ра 
бит ке код Бео гра да, гра ви ра бит ке 
код Петр о ва ра ди на…

О важно сти бакро ре за, мапа, пла-
но ва и меда ља не само за оби чан 
народ, него за све пода ни ке у вре ме 
Хаб сбур шке монар хи је с кра ја 17. и 
почет ком 18. века, Пери ца Одо ба шић 
дода је да је пре све га видљи ва тен-
ден ци ја држа ве да се на пода ни ке 
актив но ути че пре ко гра фич ке про-
дук ци је.

– Важност рато ва, као вој ни и 
дипло мат ски успе си, непре ста но су 
обја вљи ва ни и про па ги ра ни у јав но-
сти упра во кроз визу ел не садр жа је и 
писа ну реч. Ове идеј но - исто риј ске и 
иде о ло шке постав ке биле су део 
поли тич ког кому ни ка ци о ног систе ма у 
чијем се сре ди шту нала зи аустриј ско 
- тур ски рат 1716 - 1718. годи не и 
Пожа ре вач ки мир, као и сам монарх, 
цар Кар ло VI. Зато ова изло жба има 
за циљ да пре зен ту је и интер пре ти ра 
један део бога тог визу ел ног мате ри ја-
ла који се одно си на рат не успе хе и 
скла па ње мира, додао је Одо ба шић.

Перица Одобашић
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Гра ђе вин ски мате ри јал за 
пет избе глич ких поро ди ца
Пред сед ник Општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић је у четвр так 26. 
јула пот пи сао уго во ре са избе-

глим лици ма са тери то ри је пећи нач ке 
општи не која су испу ни ла усло ве на 
јав ном пози ву за избор кори сни ка за 
доде лу помо ћи у гра ђе вин ском мате-
ри ја лу у циљу побољ ша ња усло ва 
ста но ва ња, а сред ства у изно су од 
2.475.000 дина ра одо бре на су од стра-
не Коме са ри ја та за избе гли це и мигра-
ци је Репу бли ке Срби је, док Општи на 
Пећин ци соп стве ним сред стви ма уче-
ству је са 275.000 дина ра.

Како нам је рекао пред сед ник Трбо-
вић, пећи нач ка локал на само у пра ва 
зна чај ну пажњу посве ћу је избе глич ким 
поро ди ца ма и до сада је кроз раз ли чи-
те про гра ме Коме са ри ја та за избе гли це 
и мигра ци је - од отку па сео ских кућа, 

пре ко доде ле паке та гра ђе вин ског 
мате ри ја ла до изград ње мон та жних 
кућа реше но стам бе но пита ње већи не 
избе глич ких поро ди ца у општи ни.

– Сре ћан сам што сам био у при ли-
ци да са ових пет избе глич ких поро ди-
ца пот пи шем уго во ре и да им зајед но 
са Коме са ри ја том помог нем у реша ва-
њу стам бе ног про бле ма. Наша локал-
на само у пра ва наста ви ће да апли ци ра 
на кон кур се Коме са ри ја та, како бисмо 
реши ли стам бе на пита ња свих избе-
глич ких поро ди ца на нашој тери то ри ји 
чиме ће зна чај но бити олак ша на њихо-
ва инте гра ци ја у локал ну зајед ни цу, 
рекао је први човек пећи нач ке општи-
не и додао да ће у наред ном пери о ду 
бити стам бе но збри ну то још 15 поро-
ди ца, с обзи ром да је Општи на Пећин-
ци недав но пот пи са ла уго вор са Коме-

са ри ја том за изград њу стам бе ног 
објек та за 15 ста но ва за избе глич ке 
поро ди це у Шима нов ци ма, где је 
Општи на бес плат но усту пи ла гра ђе-
вин ско земљи ште са инфра струк ту-
ром.

Поро ди ца Гаврић јед на је од пет пот-
пи сни ка уго во ра, а како нам је рекао 
Дра ган Гаврић, који је дав не 1992. 
годи на избе гао из Босне из око ли не 
Маје ви це, ова помоћ им доста зна чи.

– Дав но смо избе гли и сада живи мо 
у Сиба чу. Нисам до сада кон ку ри сао, 
али вео ма ми је дра го и задо во љан 
сам начи ном на који Општи на пома же 
избе гли це, рекао је Гаврић и додао да 
ће са доби је ним гра ђе вин ским мате ри-
ја лом сани ра ти кров на кући и обез бе-
ди ти услов но купа ти ло за сво ју поро-
ди цу.

Пот пи си ва ње уго во ра

Добре вибра ци је упр кос киши
Добре вибра ци је које су 

у петак 27. јула број ни 
уче сни ци и посе ти о ци 

шири ли на пећи нач ком 
шета ли шту није успе ла да 
оме те ни киша која је пада ла 
већи део попо дне ва и вече-
ри. Мани фе ста ци ја „Ули ца 
добрих вибра ци ја“, коју у 
окви ру Пећи нач ког кул тур ног 
лета орга ни зу је Кул тур ни 
цен тар под покро ви тељ-
ством Општи не Пећин ци, 
про те кла је пра ће на сун цем, 
кишом али и ова ци ја ма при-
сут них гра ђа на јер про грам 
није пре ки нут.

Како нам је рекао Зоран 
Вој кић заме ник пред сед ни ка 
Општи не Пећин ци „Ули ца 
добрих вибра ци ја“ је осми-
шље на као глав на мани фе-
ста ци ја у окви ру Кул тур ног 
лета да заба ви све ста ро сне 
гру пе.

– Желе ли смо да при ка же-
мо вред но сти наше општи не 
коју чине пре све га људи, а 
затим и њихо ви гости који су 
сви зајед но улеп ша ли ову 
мани фе ста ци ју - од удру же-
ња жена и њихо вог уме ћа 
спра вља ња тра ди ци о нал них 
кола ча, пре ко наших малих 

при вред ни ка и њихо вих про-
из во да до наших нај вред ни-
јих - деце и чла но ва фол-
клор них дру шта ва. Сви 
зајед но они су ову мани фе-
ста ци ју обо га ти ли сво јим 
уме ћи ма и вешти на ма, а 
мени је дра го да ни посе ти о-
ци нису оду ста ли због кише 
и да смо им сви зајед но пру-
жи ли подр шку, рекао је заме-
ник Вој кић.

Орга ни за тор ово го ди шње 
„Ули це добрих вибра ци ја“ 
пећи нач ки Кул тур ни цен тар 
ове годи не сла ви 40 годи на 
посто ја ња, а пре ма речи ма 

дирек то ра ове уста но ве 
Јова на Девр ње и овом мани-
фе ста ци јом, као и број ним 
дру гим желе пре све га да 
пру же богат кул тур ни садр-
жај сво јим сугра ђа ни ма.

– Тру ди мо се да сва ке 
годи не обо га ти мо садр жа је 
током Пећи нач ког кул тур ног 
лета, а глав на мани фе ста ци-
ја је сва ка ко ова данас, којом 
жели мо да пока же мо да је 
упра во циљ нашег посто ја-
ња шире ње како кул ту ре 
тако и заба ве за све наше 
сугра ђа не, изја вио је Девр-
ња.
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ПРИ ЈЕМ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ 

Алек сан дар Кола ров
доче кан у Ста рој Пазо ви

Капи те на фуд бал ске репре зен та-
ци је Срби је Алек сан дра Кола ро ва 
уго стио је про те кле неде ље пред-

сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић. Поред пред став ни ка ста ро-
па зо вач ке локал не само у пра ве, левог 
бека срп ске репре зен та ци је је испред 
згра де општи не доче као и вели ки број 
људи из Ста ре Пазо ве, почев од нај-
мла ђих нави ја ча, који су стр пљи во 
чека ли ауто грам левог бека Роме, а 
били су при сут ни и нај ста ри ји жите љи 
овог гра да.

– Вели ка је част што је упра во из наше 
сре ди не поте као један ова ко успе шан и 
врстан спор ти ста, а пре све га вели ки 

човек, биле су поздрав не речи Ђор ђа 
Ради но ви ћа, који је уго стио Кола ро-
ва на при је му, како би му на тај начин 
ука зао част и захвал ност што сва ким 
сво јим спорт ским под ви гом вели ча име 
Општи не Ста ра Пазо ва и род не Вој ке, 
али и Срби је пре све га.

Позна то је да је Кола ров емо тив но 
везан за ово место и општи ну и да у 
сва кој при ли ци, изме ђу про фе си о нал-
них и спорт ских оба ве за, радо дола зи 
да посе ти роди те ље и бора ви у род ном 
месту. Као знак захвал но сти на ова ко 
лепом гесту наш ас је Ђор ђу Ради но ви-
ћу покло нио дрес репре зен та ци је Срби-
је.

Успех који пазо вач ки спор ти сти пости-
жу годи на ма уна зад, међу који ма су сва-
ка ко и успе си Алек сан дра Кола ро ва, 
који је сво је почет ке оства рио на фуд-
бал ском тере ну у Вој ки, били су додат-
ни мотив да Општи на Ста ра Пазо ва 
стра те шким пла ни ра њем и у кон ти ну и-
те ту ула же у спорт ске клу бо ве и објек те.

До сада су рекон стру и са ни и модер-
ни зо ва ни фуд бал ски тере ни у свим 
насе љи ма општи не, адап ти ра не су или 
рекон стру и са не и помоћ не про сто ри је 
спорт ских клу бо ва. У скло пу сва ке шко-
ле ула га но је у рекон струк ци је и уре ђе-
ња школ ских сала, свла чи о ни ца и купа-
ти ла. С. С. 

Ђор ђе Ради но вић и Алек сан дар Кола ров Кола ро ва доче ка ли у Ста рој Пазо ви

ПАЗО ВАЧ КИ БАЗЕ НИ

Пре ко 3.000
посе ти ла ца 

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
посто је три базе на, и у то у Ста рој Пазо ви, 
Ста рим Банов ци ма и Сур ду ку. На сва три 

базе на анга жо ва не су спа си лач ке слу жбе и 
у про те клом пери о ду није било интер вен-
ци ја попут оних у Јако ву и Јаго ди ни чији 
смо били све до ци про те клих дана. Два ута-
па ња за два дана недав но аларм су слу-
жба ма које бри ну о без бед но сти купа ча на 
базе ни ма, пого то ву оних нај мла ђих. На 
пазо вач ким базе ни ма о без бед но сти купа-
ча бри не спа си лач ка слу жба. У дане викен-
да када је на базе ну више од 200 купа ча о 
њихо вој без бед но сти бри не осам спа си ла-
ца, а уко ли ко је тај број мањи и ако вре-
мен ске при ли ке не иду на руку, број спа си-
ла ца је три. Поред ове, на пазо вач ким 
базе ни ма чији је капа ци тет 1.200 купа ча са 
вели ким и малим базе ном бри не још чети-
ри слу жбе. О ква ли те ту воде бри не Завод 
за јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци, а 
узо рак исте се узи ма на сва ких два сата. 
Иако вре мен ски усло ви овог лета нису нај-
по вољ ни ји, пазо вач ки базен од почет ка 
сезо не посе ти ло је пре ко 3.000 посе ти ла-
ца. С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Дани општи не 
Дани општи не Ста ра Пазо ве по први пут 

ове годи не обе ле жа ва ју се тро днев ном све-
ча но шћу 31. јула, 1. и 2. авгу ста. Првог 
дана обе ле жа ва ња насту пи ли су чла но ви 
гру пе Рибља чор ба на Тргу др Зора на Ђин-
ђи ћа од 21 час са пред гру пом Кра ве на 
путу. Дру гог дана обе ле жа ва ња зака за ни су 
кон цер ти музич ких гру па  Тезга рок и Про 
боно тако ђе на Тргу од 21 сат. Послед њег 
дана ове мани фе ста ци је од општин ског 
зна ча ја 2. авгу ста на Све тог Или ју тач но у 
под не одр жа ће се све ча на Сед ни ца СО у 
Позо ри шној сали, од 19 сати зака за на је 
про мо ци ја илу стро ва не књи ге Ста ра Пазо-
ва Бран ка Оре шча ни на у истом про сто ру, 
док је од 21 сат на Тргу пла ни ран кон церт 
Аце Лука са са пред гру пом Пан геа бојс, ово-
го ди шњим побед ни ци ма прве Пазо ви зи је.

С. С.
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Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Јав на рас пра ва

У току је јав на рас пра ва о Нацр ту Зако на 
о изме на ма и допу на ма Зако на о соци јал-
ној зашти ти, а струч на јав ност комен та ре, 
суге сти је и пред ло ге до 5. авгу ста може 
упу ти ти Мини стар ству за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита ња. С тим у 
вези, пред став ни ци Удру же ња струч них 
рад ни ка соци јал не зашти те у ста ро па зо-
вач ком Цен тру за соци јал ни рад одр жа ли 
су рад ни саста нак. Поло жај запо сле них у 
соци јал ној зашти ти био је само јед на од 
тема рад ног састан ка. У нашој земљи тре-
нут но је анга жо ва но бли зу 9.800 рад ни ка, а 
ста ро па зо вач ки Цен тар за соци јал ни рад 
има 43 запо сле на рад ни ка. С. С.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Лето ва ње за децу 
Деца из соци јал но угро же них и хра ни-

тељ ских поро ди ца са тери то ри је ста ро па-
зо вач ке општи не, њих 46 бора ви у одма ра-
ли шту Црве ног крста у Бао ши ћи ма. Ово је 
дру га годи на за редом како Цен тар за соци-
јал ни рад Ста ра Пазо ва у сарад њи са 
Црве ним крстом, уз подр шку локал не само-
у пра ве орга ни зу је лето ва ње за оне који ма 
је помоћ нео п ход на и без ове акци је то не 
би могли да при у ште. Десет дана коли ко ће 
бора ви ти у Црној Гори, сва ко днев но ће 
има ти пре гршт актив но сти, од часо ва уче-
ња пра вил ног пли ва ња па све до кре а тив-
них ради о ни ца. Ј. Д.

ЈАВ НИ КОН КУРС

Сред ства за цркве 
и удру же ња

До утор ка 7. авгу ста рас пи сан је јав ни 
кон курс за доде лу сред ста ва црква ма и 
вер ским зајед ни ца ма које се нала зе на 
тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не или 
спро во де про гра ме од зна ча ја за ову 
општи ну. У овом кру гу издво је на су сред-
ства у изно су од 10 мили о на дина ра која ће 
бити утро ше на за изград њу или обно ва 
црка ва и вер ских обје ка та, инве сти ци о но и 
теку ће одр жа ва ње, обно ву ико на, вер ских и 
сакрал них пред ме та, финан си ра ње дога ђа-
ја и про је ка та бит них за вер ску зајед ни цу, 
као и добро твор не и хума ни тар не актив но-
сти, изда вач ку и науч ну делат ност и слич-
но. Тако ђе, до 7. авгу ста отво рен је дру ги 
јав ни кон курс за доде лу сред ста ва орга ни-
за ци ја ма и удру же њи ма за спро во ђе ње 

про гра ма од јав ног инте ре са на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва. У овом кру гу опре-
де ље на су сред ства у изно су од око шест 
мили о на 350 хиља да дина ра у обла сти 
зашти те живот не сре ди не, соци јал не 
зашти те, тури зма и оста лих обла сти. 
Детаљ ни је инфор ма ци је могу се доби ти на 
зав нич ном сај ту општи не Ста ра Пазо ва 
www.sta ra pa zo va.rs у одељ ку Јав ни пози ви 
и кон кур си. С. С.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Међу на род на 
веслач ка рега та

Ово го ди шња 11. Међу на род на веслач ка 
рега та „Дунав ске аван ту ре“ у Ста рим 
Банов ци ма тра ја ла је три дана и одр жа ла 
се од 27. до 29. јула. У пита њу је мани фе-
ста ци ја која се нала зи у кален да ру Раф тинг 
саве за Срби је, а увр ште на је и у кален дар 
Тури стич ке орга ни за ци је Срби је. Дола зак 
рега та ша усле дио је у петак 27. јула у 
после по днев ним сати ма, у субо ту 28. јула 
из Баште „Пусто ло ва“ до Сур ду ка кре ну ла 
је рега та, а у вечер њим сати ма Клуб екс-
трем них спор то ва „Пусто лов“ као орга ни за-
тор одр жао је пре зен та ци ју пута у Кину. 
Циљ рега те је про мо ви са ње веслач ког 
спор та у ста ро па зо вач кој општи ни, пре све-
га код мла дих, као и про мо ви са ње тури-
стич ких потен ци ја ла при о ба ља и очу ва ње 
био ди вер зи те та и раз во ја еко ло шке све сти.

З. К.

МОДЕ ЛАР СТВО

Бла го је вић
европ ски шам пи он

Репре зен та ци ја Срби је у вазду хо плов-
ном моде ла р ству у саста ву Радо је Бла го је-
вић из Аеро клу ба „Вој ка“, Све то зар и 
Бојан Госто јић из Аеро клу ба „Зре ња нин“ 

поста ла је синоћ европ ски шам пи он екип-
но на Европ ском првен ству које се одр жа-
ва ло у Мађар ској од 23. до 30. јула. Њих 
тро ји ца, након што су про шле годи не осво-
ји ли свет ски трон, пока за ли су да су непри-
ко сно ве ни у кате го ри ји сло бод но лете ћих 
моде ла Ф1Б (моде ли на погон гумом) и 
сада изво је ва ли побе ду од укуп но 26 
европ ских репре зен та ци ја. Поје ди нач но 
Радо је Бла го је вић је осво јио висо ку 12. 
пози ци ју и био у гру пи од 20 так ми ча ра који 
су ушли у флај оф.

С. С.

ПАНОН СКИ ВАШАР

Пазов ча ни
на фести ва лу 

На 40. Покра јин ском фести ва лу фол-
клор них тра ди ци ја у Врба су од 45 Дру шта-
ва коли ко ће уче ство ва ти у кон ку рен ци ји 
одра слих, шест ће бити из ста ро па зо вач ке 
општи не. Пре ма одлу ци селек то ра, који су 
оце њи ва ли зон ске смо тре, на фести вал 
„Панон ски вашар“ пла си ра ле су се певач-
ке гру пе и соли сти из СКУД „Херој Јан ко 
Чме лик“ и КУД „Бран ко Ради че вић“ из Ста-
ре Пазо ве, затим певач ке гру пе војач ког 
дру штва „Слав ко Гајин“, Удру же ња гра ђа-
на „Сана“ из Ста ре Пазо ве, Мушка певач ка 
гру па ново па зо вач ког ОКУД „Све ти Сава“ 
и пред став ни ци гусла ра КУД „Бран ко 
Ради че вић“ из Нове Пазо ве. У кате го ри ји 
деч је тра ди ци је кра јем сеп тем бра у Врба-
су ће се пред ста ви ти нај мла ђа гру па Дру-
штва „Чме лик“ са игра ма ста ро па зо вач ких 
Сло ва ка.

З. К.

ВОДО ВОД

Изград ња
нових буна ра 

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
посто ји 60 буна ра који су у над ле жно сти 
ста ро па зо вач ког ЈКП „Водо вод и кана ли за-
ци ја“. Ове годи не наја вљу је се изград ња 
нових буна ра за шта је пла ном над ле жног 
пред у зе ћа пред ви ђе но око 10 мили о на 
дина ра. У пред у зе ћу исти чу да ће на тери-
то ри ји општи не ове годи не бити изгра ђе на 
три нова, те апе лу ју на раци о нал ну потро-
шњу воде. Водо снаб де ва ње у овом делу 
Сре ма је ста бил но захва љу ју ћи буна ри ма 
којих има 60 и који раде пуним капа ци те-
том. Нај ве ћи број буна ра је у Ста рој и 
Новој Пазо ви по 13, док је нај ма њи број у 
Вој ки и рас по ре ђе ни су по бро ју кори сни ка.
 С. С.
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ЛЕЖИМИР, СЕЛО НА РУПЧАГАМА

Само да нам баба Живана не
оваквим путем ни до гробља

Лежимир је некад био познат по хотелу у који су многи долазили, па зато неки као 
они звекнути репортери са „јавних сервиса“ виде развојну шансу и тамо где још 
једино нада није умрла

Лежимир неће завршити затрпан у 
рупчагама, као што то тврде 
неки „зли језици“. Јесте да се 

мало касни са радовима, ал каснили 
су радови и у центру Сремске 
Митровици, па су опет окончани. 
Лежимир има и не мали број гласача 
који иду на биралишта и уредно 
гласају за Вучића, да село још није „на 
самрти“ показује и чињеница да у 
сеоској школи има довољно деце. 
Мада је доста оних који више не 
разликују само место од викенд зоне. 
Све је пуно рупа, воде углавном има, 
али струје баш и не, али митровачка 
Електродистрибуција се због тога не 
једи.За директора (Ђорђа Фаора, 
ваљда, ако је још увек тај?) то је 
нормално стање. Можда, али не у 21. 
веку.

Прекипело је Лежимирцима, 
нарочито након пролећних киша, када 
су им улице постале оазе блата, а 
пољски путеви добрим делом 
„збрисани“. Биуло је и оних који су 
хтели да крену тракторима на протест 
и блокаду путева, али се вредна власт 

у Месној заједници потрудила да се 
ова питања што пре реше. 

– Господине Ћосићу, очишћено је 
блато у Лежимиру – послао ми је 
радосну СМС поруку Јовица 
Кузманчевић, председник МЗ Лежим.

На моје питање када ће се затрпати 
они гробови од рупа на путевима у 
сеоским улицама, прецизно ми је 
одговорио:

– Кад прође тендер у августу.
Дакле нека се Лежимир мало стрпи, 

и нека не диже буне и протесте. 
Јовица с чуђењем вели да он за тако 
шта није чуо (за протесте, то јест), 
чиме потврђује да му се лично не 
дивим из незнања. Ако настави тако, 
једног дана ето ти њега међу онима на 
челу Митровице. Зар није онај неки 
Марић био својевремено и председник 
општине.

Речи Јовице Кузманчевића потврдио 
је и начелник Градске управе 
Мирослав Јокић. А исто нам је рекла и 
Рада Савић, секретар(ка) Месне 
заједнице Лежимир, која једва чека да 
се уради оно што за њено село значи 

неопходност и просперитет.
Кад толики људи говоре исто, нема 

разлога да им се не верује.
– Да је ’вако било за време 

партизана, ни Немци, ни усташе не би 

Јовица Кузманчевић
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умре, јер
се не може

овамо лако ушли у село. Можда би 
некако и ушли, ал’ би тешко изашли – 
вели један месни шаљивџија и додаје:

– Само да нам баба Живана не 
умре, јер оваквим, путем ни до гробља 
се не може.

– Е сад, за нужду, ако баш неко и 
мањка пре поправке пута, можемо да 
га узидамо у темељ тих наших улица. 
Та рупе су к’о породичне гробнице. 

Ваљда ће то да ураде што нам је 
председник села обећ’о, нису ови сад 
ко они Пајтићеви лопови па да нас 
стално лажу.

–  Лепо, лепо...То је неопходно, јер 
ево већ пар месеци неће такси да уђе 
у село, него ме чека на центру код 
цркве. Ем га плаћам, ем пешачим. Не 
може човек да уђе у село отпашће му 
точкови, а ја размишљам да напустим 

посао. Ем пола плате дам на такси, ем 
пешачим свако јутро с краја на крај 
села.  

Овакве приче чују се готово 
свакодневно из уста мештана 
Лежимира. Зато у задње време нико 
више и не спомиње лошу струју, па 
макар то по оном Фаору било и 
нормално.

Лежимир је некад био познат по 
хотелу у који су многи долазили, па 
зато неки као они звекнути репортери 
са „јавних сервиса“ виде развојну 
шансу и тамо где још једино нада није 
умрла. Како који нацврцани сеоски 
лола запне за неки камен и извали га 
из земље, а са тог места процури 
блатњава вода, тако се појави нека 
новинарска мустра и обзнани да је то 
можда неки тајни извор и почне да 
призива развој туризма. Србија је 
иначе пуна туризма, зато сви иду у 
Грчку, Бугарску, Црну Гору, Хрватску... 

Причају по стоти пут да ће неко, али 
не могу ти рећи ко, обновити хотел „на 
крај села“. Лежимирци се не ложе 
више на такве приче. Биће задовољни 
кад им Јовица Кузманчевић среди те 
рупе, те безбројне рупчаге по улицама. 
Гласаће поново за њега, као и за 
Вучићеву владу.

В. Ћосић
Рада Савић Мирослав Јокић
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ВОГАЊ

Село на корак од гра да

У селу Вогањ, мешта не, али и 
пред став ни ке села, нај ви ше 
мучи то што нема ју кана ли за ци-

ју. То је вели ки про блем, каже члан 
Саве та месне зајед ни це Петар Пав ко-
вић. Он дода је да би изгра ђе на кана-
ли за ци ја у овом селу била спас за 
све.

 –  Кана ли за ци ја је јед но озбиљ но 
пита ње и мало већа инве сти ци ја. То 

нам је при о ри тет, јер би нас кана ли за-
ци ја спа си ла. Поред тога, било би 
потреб но и сани ра ти дивљу депо ни ју. 
Људи су поста ли јако немар ни што се 
тога тиче. Оста ло све про ти че у реду. 
Савет води бри гу о селу и мешта ни-
ма. У селу нам је акти ван фуд бал ски 
клуб, кул тур но - умет нич ко дру штво, 
удру же ње жена и ловач ко дру штво. 
Мешта ни су пољо при вред ни ци, обра-

Вогањ

Дра го слав Зарић Петар Пав ко вић

Тре нут но
у Вог њу живи

око 1.700 ста нов ни ка. 
Мно ги пред ност

Вог ња, у одно су на 
оста ла села, виде 
упра во у њего вом

гео граф ском поло жа ју, 
јер је сме штен

изме ђу два гра да
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ђу ју земљу, али је засту пље но и сто-
чар ство. Сви смо нашли себе у нече-
му како бисмо пре жи ве ли. Има запо-
сле них и у Руми. Углав ном су то мла-
ђи, који и одла зе из села. Са Румом 
смо, тако ре ћи спо је ни, а од цен тра 

села до цен тра Руме нас дели пет 
кило ме та ра. Так си ста увек има, тако 
да нам пре воз ника да не пред ста вља 
про блем – каже Петар Пав ко вић, члан 
Саве та месне зајед ни це Вогањ.

Пре ма њего вим речи ма, тре нут но у 

Вог њу живи око 1.700 ста нов ни ка. 
Мно ги пред ност Вог ња, у одно су на 
оста ла села, виде упра во у њего вом 
гео граф ском поло жа ју, јер је сме штен 
изме ђу два гра да. 

– У селу има мо цркву која је у про-
це су рено ви ра ња, али и малу цркву 
посве ће ну Све тој Пет ки. При ча се да 
је неки Шва ба напра вио и посве тио 
Срби ма, јер је имао ћер ку, која је била 
јако боле сна, па се на изво ру, који се 
ту нала зи напи ла воде и оздра ви ла. 
Онда је он, у знак захвал но сти, поред 
изво ра напра вио капе ли цу. У ту 
цркви цу дола зе људи из разних кра је-
ва. Поред тога, има мо про сто ри је 
месне кан це ла ри је, амбу лан ту, основ-
ну шко лу, про дав ни це. Оно што је 
карак те ри стич но за нас јесте сва ка ко 
мани фе ста ци ја Срем ски сви њо кољ. 
Ова мани фе ста ци ја има тра ди ци ју 
дугу 26 годи на, а прве две су одр жа не 
у Руми. Одр жа ва се сва ке дру ге субо-
те у децем бру. То је тра ди ци ја која не 
изу ми ре, а циљ је да се пока же ста-
рин ски начин обра де меса – завр ша-
ва Пав ко вић.

 
C. C.

Када би вас упи та ли где се нала зи 
насе ље Радо ва но вац у Сре му, да ли 
бисте зна ли одго вор? Веро ват но, 
нико осим мешта на не би могао да 
нам потвр ди да је Радо ва но вац 
запра во Ерем. Насе ље које се нала-
зи на чети ри кило ме тра севе ро за-
пад но од Вог ња, изме ђу Руме и 
Срем ске Митро ви це наста ло је на 
вла сте лин ству гро фа Пеја че ви ћа. 

При ча о име ну села Радо ва но вац 
везу је се, за кога дру го, него за гро-
фо ве Пеја че ви ће. Навод но је, један 

од наслед ни ка Пеја че ви ћа, про коц-
као цело има ње у Мон те Кар лу, а 
њего ва супру га, која је седе ла за 
истим сто лом, успе ла је да га повра-
ти. Тада су одлу чи ли да насе ље 
назо ву Радо ва но вац, на мађар ском 
Ерем. 

Више о насе љу испри чао нам је 
Дра го слав Зарић, који овде живи од 
1973. годи не.

–  Ерем је насе ље, пред гра ђе села 
Вогањ и има 30 ста нов ни ка. Живим 
овде од 1973. годи не и не мислим 

ниг де да идем. Мир но је село. Неке 
куће су под зашти том држа ве, а у 
бли зи ни села се нала зи и дво рац 
Вишње вац. Мешта ни се баве пољо-
при вре дом, а дола зе људи из гра да и 
купу ју ста ре куће, које им слу же за 
одмор. У селу има мо теле фон, 
асфалт, стру ју и воду, фали ла би нам 
још само про дав ни ца – каже Зарић. 

Било како било, ово насе ље може 
да се похва ли, да пра зних кућа нема, 
а да се у њихо во место досе ли ла и 
јед на руска поро ди ца. 

Дво рац Вишње вац

Ерем
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Крзнар ска при ча
са Жит ног трга Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Почет ком осам на е стог века, са 
одла ском Тура ка из ових кра је ва 
почи ње убр за ни успон гра да, од 

сред њег века позна тог као град све тог 
Дими три ја (Civi tas san cti Deme tri). Град 
мења сво је лице и од јед не, до ско ра 
типич не ори јен тал не каса бе, шехер 
Митро ви це, за крат ко вре ме поста је 
модер на варош са све више при ме њи-
ва ном европ ском архи тек ту ром. Град 
поста је важно место уну тар Вој не гра-
ни це на рубу Аустро-угар ске монар хи је, 
а нови зна чај насе ља биће про пра ћен 
град њом вели ког бро ја адми ни стра тив-
но-вој них згра да око цен трал ног град-
ског трга. Вра ћа се хри шћан ски карак-
тер насе ља, те кра јем века отпо чи ње 
град ња веле леп ног Сабор ног хра ма 
Све тог Сте фа на на исто и ме ном тргу, 
нај ве ћим делом сред стви ма њего вих 
жите ља. Када је Митро ви ца про гла ше-
на за сло бод ни град, одно сно гра ни чар-
ски кому ни тет (1765) поста је посеб но 
при влач на за насе ља ва ње вели ког бро-
ја трго ва ца и зана тли ја, који су дола зи-
ли са севе ра од Комо ра на, Пеште, Сен-
тан дре је и са југа из ста ре Срби је, 
Маке до ни је, Босне, као и немач ких 
досе ље ни ка. Фор ми ра се Жит ни трг у 
дана шњем позна том обли ку, који ће 
кроз наред на више од два века поста ти 

јед но од важних сре ди шта трго ви не у 
гра ду. Поди жу се варо шке куће са ради-
о ни ца ма и дућа ни ма у при зе мљу и 
стам бе ним про сто ром на спра ту. 

Нај ста ри ју архи тек ту ру на Жит ном 
тргу нај бо ље репре зен ту је при зем на 
варо шка кућа са уре ђе ним пот кро вљем, 
гра ђе на солид ним мате ри ја ли ма, 
циглом, са изу зет ном дебљи ном спољ-
них и уну тра шњих зидо ва. При па да 
типу кућа са карак те ри стич ним нир
нбер шким заба том у сти лу град ње који 
су немач ки досе ље ни ци доно си ли са 
собом. Сти ли зо ва ни заба ти са боч ним 
луч ним испу сти ма одго ва ра ју тра ди ци ји 
баро ка, који их је раз вио у сакрал ном 
гра ди тељ ству, пре него што су се широ-
ко рас про стра ни ли у про фа ној архи тек-
ту ри. Локал у при зе мљу је, по све му 
суде ћи доби ла врло рано, можда и у 
вре ме град ње куће, мада се прет по ста-
вља да је про ши ре ње про зор ских отво-
ра за излог, усле ди ло нешто касни је и 
остао је непро ме њен до дана шњих 
дана.

Нај ста ри ји позна ти вла сник куће био 
је чуве ни митро вач ки уго сти тељ Пан те-
ли ја Пан та Пуђа, чија се кафа на нала-
зи ла у при зем ном делу. Крат ко вре ме 
кућа ће бити у посе ду поро ди це Јано-
ше вић, почет ком про шлог века, али већ 

1910.годи не кућу про да ју сарач ком мај-
сто ру Алек си Ђур ко ви ћу, јед ном од 
осни ва ча Занат ске задру ге, са рад њом 
у бли зи ни. Про ме на вла сни ка, није ути-
ца ла на про ме ну наме не лока ла па ће 
кафа на ради ти и даље изме ђу два 
рата, сада у заку пу Мили во је вић Стан-
ка. О раду кафа не до недав но је могла 
да посве до чи овал на пећ за роштиљ, 
кoја је добро ради ла за вре ме пет годи-
шњих ваша ра и пијач них дана, када је 
трг био нај жи вље место у гра ду. Живо-
пи сно је изгле да ла ста ра и нова чар ши-
ја за вре ме вашар ских и пијач них дана, 
два пута недељ но са изло же ном робом 
испред дућа на. Тада шња штам па беле-
жи да су од куће Ђоке Јова но ви ћа и 
Сте фа но ви ћа крч ме на Сави, изно си ли 
робу редом лици де ри, опан ча ри, папу-
ча ри, чизма ри, сапун џи је, чешља ри, 
ножа ри, кро ја чи, сале ри, клом фе рии и 
мно ги дру ги. 

 Међу мно го број ним углед ним 
Митров ча ни ма, стра да лим у Дру гом 
свет ском рату нала зи се и име Алек се 
Ђур ко вић. Из Митро вач ке хро ни ке 
сазна је мо да је родом из Кле ња, ухап-
шен у Шап цу и доте ран у логор где је 
стра дао у сво јој 55 годи ни. Сарач ка 
ради о ни ца се њего вом смр ћу није уга-
си ла, посао ће наста ви ти Кера ви ца 
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Сте ван оже њен Видом Ђур ко вић, која је 
била родом из Баје. Годи не 1983. још 
јед ном мења вла сни ке, про да та је 
Панић Јова ну, крзна ру, а локал Тум бас 
Душа ну из Јар ка.

Позна ти митро вач ки крзнар Јован 
Панић, родом из Ада ше ва ца још као 
мла дић оти шао је у Бео град (1949) да 
учи крзнар ски занат код стри ца Милен-
ка Шко ри ћа, који је имао Елит ни салон 
крзна Париз у самом цен тру гра да, код 
Лон до на. Било је то тешко вре ме, вре-
ме инфор мби роа, кад Милен ко завр ша-
ва на Голом ото ку, ода кле се никад није 
вра тио.  Током 1950.годи не запе ча ће на 
је суд би на јед ног врсног бео град ског 
крзна ра из Бер ка со ва, а тра гич ни дога-
ђа ји ће ути ца ти да Јован напу сти Бео-
град и запо сли се у Крзнар ској задру зи 
у Шиду. Оже нио се Госпо јин ком тако ђе 
родом из Ада ше ва ца, пра те ћи мај сто ра, 
како у живо ту, тако и у послу, нау чив ши 
и сама већи део посл. Ипак, биће неза-
мен љи ва као про да ва чи ца у крзнар ској 
рад њи на Жит ном тргу.

Прву само стал ну при ват ну рад њу за 
изра ду заштит не опре ме и пршња ка 
осно вао је Јован Панић у Ада шев ци ма. 
Поче том шезде се тих поро ди ца се сели 
у Митро ви цу и отва ра рад њу под нази-
вом Крзнар ска рад ња Јован Панић на 
Жит ном тргу у Желе мо вој кући. Шило се 
по послед њој моди (посе те Свет ском 
сај му крзна у Пари зу биле су састав ни 
део посла), али кре и ра ли и вла сти ти 
моде ли. По набав ку робе, нај ква ли тет-
ни јег крзна  одла зи ло се нај че шће у 
Беч, поне кад у Бер лин. Кожне јак не, 
бун де од астра га на, биза ма, нутри је, 
лиси це, раку на и дру гих врста крзна 
биле су уоби ча је ни део потра жње онда-
шњег тржи шта. Про цес укра ја ња крзне-
них каи ше ва, како би дла ка при род но 
пада ла, да се не виде шаво ви, био је 
састав ни део зана та, који је тра жио 
мно го стр пље ња и веште руке, али и 
пове ћа ње оби ма посла, због чега је 
било у годи на ма нај бо љег посло ва ња 
запо сле но и до чети ри рад ни ка за 
крзнар ским маши на ма. Ради ло се по 
пра ви ли ма ста ре пред рат не шко ле 
крзнар ства, чије уме ће, послед њих 
неко ли ко деце ни ја гото во зами ре.. Ево-
ци ра ју ћи сећа ња, мај стор Јован напо-
ми ње да је радио и за број не естрад не 
лич но сти, глум це, пева че. Радио је 
више пута за Ђор ђа Мар ја но ви ћа, који 
му је сво је вре ме но био нај бо ља рекла-
ма.

Пре више од две деце ни је пот кро вље 
се запа ли ло, када је изго ре ла крзнар ска 
ради о ни ца са маши на ма, бун да ма и 
дру гом гото вом робом и мате ри ја ли ма. 
Без мате ри јал них могућ но сти да обно ве 
ради о ни цу, Пани ћи одлу чу ју да је про-
да ју адво ка ту Моми ру Ђури чи ћу. У 
сарад њи са град ским Заво дом за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре пред у зе-
та је ком плет на рекон струк ци ја и адап-
та ци ја куће. Изву че ни про фи ли на 
фаса ди мал те ри са ни су сана ци о ним 
мал те ром уз извла че ње шабло ном, који 
се изра ђи вао узи ма њем оти са ка на 
лицу места. Про пи са ни су облик кро ва и 
осно ва, избор мате ри ја ла, врста бибер 
цре па, завр шна боја фаса де, а при ли-

ком изра де новог изло га поно вље ни су 
зате че ни обли ци и мате ри ја ли, те је сто-
ла ри ја мора ла бити изра ђе на у извор-
ном обли ку од пуног дрве та.

Бив ши локал је после рата пре тво рен 
у стам бе ни про стор, све до шезде се тих, 
када је на њего вом месту отво рен први 
коми си он у гра ду. Вре ме ном су се 
мења ли садр жа ји, нај ду же се задр жа ла 
хемиј ска чисти о ни ца, потом тури стич ка 
аген ци ја и пар фи ме ри ја бугар ске фир-
ме Рефан за про да ју пар фе ма на точе-
ње и нату рал них, руч но изра ђе них 
сапу на по фран цу ској лицен ци. Данас је 
ту адво кат ска кан це ла ри ја Моми ра 
Ђури чи ћа и тури стич ка аген ци ја Уно 
тра вел.

На месту дана шњег трга Жит на пија
ца у антич ко доба нала зио се трго вач ко-
занат ски цен тар, што су потвр ди ла 
архе о ло шка иско па ва ња, откри ћем 
чита ве еко ном ске четвр ти уз запад ни 
бедем гра да, уз јед ну од глав них сао-
бра ћај ни ца антич ког Сир ми ју ма. Са обе 
стра не сао бра ћај ни це, која је про ла зи-
ла кроз запад ну капи ју про сти ра ли су се 
засве де ни пор ти ци са тро то а ром попло-
ча ним гра ни том и оста ци ма рим ске 
кана ли за ци је, све до че ћи висок ниво 
стам бе но-кому нал не кул ту ре у ста ром 
веку, на овим про сто ри ма, пре ско ро 
два миле ни ју ма. Током радо ва откри ве-
на је и пећ за изра ду ста кла, пока зу ју ћи 
да је Сир ми јум био један од цен та ра за 
изра ду ста кла, у оно вре ме пре сти жног 
зана та, чија про из вод ња је могла бити 
орга ни зо ва на само у нај ве ћим цен три-
ма тада шњег све та.

У дво ри шту куће, још се нала зи ста ри 
рим ски бунар, а подрум који се про сти-
ре целом дужи ном куће лежи на антич-
ким зиди на ма и беде му, који се на том 
месту про сти рао. Јова но ви уну ци 
насле ди ли су од њега кре а тив ност. 
Дани јел је ака дем ски сли кар, Милан 
ради умет нич ки дубо рез, а Јови ца је 
фри зер у Аме ри ци. У Митро ви ци већ 
одав но нема сара ча, занат се гаси, а на 
Жит ном тргу више нема крзнар ских 
рад њи, као јед ног од обе леж ја овог про-
сто ра. Нема ни шко ла у који ма се 
крзнар ство учи, ко може да про ши је, 
скра ти, пре пра ви кожну јак ну или бун ду, 
а потре ба посто ји, изно си сво је диле ме, 
крзнар, који и на пра гу деве те деце ни је 
још има ела на и сна ге да са при че пре-
ђе на дело, што и чини кад га замо ли 
нека од ста рих муште ри ја. Оста је отво-
ре но пита ње, које у вре ме син те тич ких 
мате ри ја ла, еко - коже и уво зне кон фек-
циј ске робе, оста је без одго во ра. А 
потре ба посто ји.

Трг Жит на пија ца вре ме ном ће 
мења ти адми ни стра тив не нази ве од 
Трга гро фа Куе на Хедер ва ри ја од осам-
де се тих годи на 19.века, Трга кра ља 
Петра Првог, за вре ме кра ље ви не СХС, 
Трга Брат ства и једин ства после осло-
бо ђе ња, до вра ћа ња њего вог ста рог 
народ ног нази ва током деве де се тих, 
који је и зва нич но усво јен, али ће током 
цело куп ног свог посто ја ња истра ја ва ти 
као место где се трго ва ло, било живо и 
буч но.

У сле де ћем бро ју:
Кућа Мај кснер-Ванек

Нај ста ри ји позна ти 
вла сник куће био је 
чуве ни митро вач ки 

уго сти тељ Пан те ли ја 
Пан та Пуђа, чија се 
кафа на нала зи ла

у при зем ном делу. 
Крат ко вре ме кућа
ће бити у посе ду

поро ди це Јано ше вић, 
почет ком про шлог 
века, али већ 1910.

годи не кућу про да ју 
сарач ком мај сто ру 
Алек си Ђур ко ви ћу, 
јед ном од осни ва ча 
Занат ске задру ге, са 
рад њом у бли зи ни

У дво ри шту куће,
још се нала зи ста ри 

рим ски бунар,
а подрум који се
про сти ре целом

дужи ном куће лежи на 
антич ким зиди на ма и 
беде му, који се на том 

месту про сти рао
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ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ

Чекајући пут ка Добринцима
До Доњих Петро ва ца, 

села које при па да 
рум ској општи ни, сти-

же се само јед ним путем, 
Рума – Инђи ја. Село се 
први пут поми ње 1520. 
годи не у посе ду деспо то-
ви це Јеле не. Леген да каже 
да је село име доби ло по 
попу Петру који је са сво-
јом децом зау зео вели-
ки део земље, те оту да 
Петров ци.

Ауто бу си се у цен тру 
села окре ћу и вра ћа ју 
назад истим путем, јер, 
кажу мешта ни, дру гог изла-
за нема. Петров ча ни жељ-
но ишче ку ју асфал ти ра ње 
пута ка Добрин ци ма, који 
би им, како кажу, био излаз 
у свет. То потвр ђу је и пред-
сед ник Саве та ове месне 
зајед ни це Радо слав Гарић.

 – За сада јесмо село у 
којем се ауто бус окре ће. 
Оно што би нам зна чи ло 
је асфал ти ра ње пута ка 
Добрин ци ма у дужи ни од 
око три кило ме тра. Тај пут 
би нас спа сао и допри нео 
би томе да село ожи ви. 
Био би нам излаз у свет, 
јер смо уда ље ни три кило-
ме тра од Добри на ца, а око 
шест од ауто-пута. Пут би 
нас спо јио и са Пећин ци-
ма где би мла ди могли и 
да иду у сред њу шко лу, 
али и да раде. Ове годи не 

Радо слав Гарић Горан Чвор ков

Оно што би 
нам зна чи ло је 
асфал ти ра ње 

пута ка
Добрин ци ма у 
дужи ни од око 

три кило ме тра. 
Тај пут би

нас спа сао и 
допри нео би 
томе да село 

ожи ви. Био би 
нам излаз у свет, 
јер смо уда ље ни 

три кило ме тра 
од Добри на ца, 

а око шест од 
ауто-пута, каже 

Радослав Гарић



311. AVGUST 2018.  M NOVINE

је рече но да ће бити завр-
шен про је кат за изград њу 
тог пута, а наред не сама 
изград ња. Ја имам 48 годи-
на, и још као момак сам 
сањао тај асфалт. Нама је 
бли зу Инђи ја, Рума, Ста ра 
Пазо ва, ту смо бли зу све-
га, а нисмо пове за ни ни 
са чим. То нам је вели ки 
про блем. Упра во због све-
га тога, улаз у само село је 
доста опте ре ћен и мост на 
ула ску у село је у лошем 
ста њу, што нам је тако ђе 
обе ћа но да ће се попра ви-
ти – каже Радо слав Гарић, 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Доњи Петров ци. 

Село данас бро ји 940 
жите ља, одно сно 250 
дома ћин ста ва. Бла гом 
пора сту бро ја ста нов ни ка 

допри не ло је насе ља ва ње 
избе глих лица деве де се тих 
годи на. Мешта ни се углав-
ном баве пољо при вред ном 
про из вод њом, те су нај ви-
ше ори јен ти са ни на про из-
вод њу куку ру за, пше ни це и 
соје. У Доњим Петров ци-
ма, у цен тру села, сме штен 
је Дом кул ту ре у којем се 
нала зе про сто ри је месне 
зајед ни це и месне кан це-
ла ри је, амбу лан та, пошта. 
Пре ко пута Дома нала зи 
се про стор за лов це – чла-
но ве Ловач ког удру же ња 
Фазан. Нај мла ђи Петров-
ча ни Основ ну шко лу „Доси-
теј Обра до вић“ поха ђа ју до 
четвр тог раз ре да, а након 

тога, путу ју у Путин це. 
– У селу се тре нут но 

врше спо ља шњи радо-
ви на рекон струк ци ји сео-
ске цркве. То је капи тал на 
инве сти ци ја која ће обе-
ле жи ти ову годи ну. Инве-
сти ци ја је вели ка, а ми 
смо мало село, тако да 
смо нов це при ку пља ли са 
свих стра на. Део нов ца 
за обно ву смо доби ли од 
Општи не, део је доти ра-
ла месна зајед ни ца, као 
и мешта ни. За наред ну 
годи ну од радо ва пла ни-
ра мо уре ђе ње сале у Дому 
кул ту ре. Месна зајед ни ца 
сва ко днев но води рачу на 
о изгле ду села. Редов но се 

коси, уре ђу је школ ско дво-
ри ште, чисти се и одр жа ва 
– дода је заме ник пред сед-
ни ка Саве та Горан Чвор-
ков. 

Они дода ју да се у ско ри-
је вре ме доста омла ди не 
запо сли ло у Руми, кажу да 
је тај број пре ко 50. Ста ри-
ји, али и они мла ђи, који су 
сво је запо сле ње про на шли 
у рум ским фабри ка ма, сва-
ко днев но путу ју на посао и 
вра ћа ју се у село, на чега 
су поно сни. Оно чиме се 
још поно се Доњо пе тров-
ча ни јесте Фуд бал ски клуб 
„Доњи Петров ци“. 

С. С.
Фото: В. Ц.

Радо слав Гарић и Горан 
Чвор ков, пред став ни ци 
месне зајед ни це, исти чу 
коли ко су поно сни на упра-
ву фуд бал ског клу ба 
„Доњи Петров ци“, али и на 
фуд ба ле ре. Кажу да су 
сада шњем изгле ду ста ди-
о на, допри не ли упра во 
они. Нарав но, увек има ју 
подр шку Општи не. ФК 
„Доњи Петров ци“ 2016. 
годи не је про сла вио 90 
годи на посто ја ња и тре нут-
но се так ми чи у Срем ској 
лиги.

Чла но ви упра ве клу ба, 
Милан Кукић зва ни Деј ка и 
Радо ван Нешко вић сва ко-
днев но се тру де да сво јим 
зала га њем допри не су 
бољем изгле ду овог места. 

– Тре нут но има мо кате-
го ри је пио ни ра, каде та и 
прво ти ма ца. У почет ку смо 
има ли про блем, јер је било 
мало деце. Сада је мало 

дру га чи је и деца су заин-
те ре со ва на и дола зе 
редов но да тре ни ра ју, а 
има мо и чети ри девој чи це. 
Сви су добро дошли у 

клуб. Када би се још три-
би не поста ви ле, овај ста-
ди он би био као ста ди он 
Ман че сте ра – каже кроз 
смех Милан Кукић. 

Поно сни на Фуд бал ски клуб

Милан Кукић и Радо ван Нешко вић
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ОВАН: Неке ста ре 
везе и при ја тељ ства, 
могла би се испо ста ви-
ти важна кроз реша ва-

ње бит них послов них циље ва. Ако 
вам је већ потреб на сагла сност 
шефа, не би било мудро да га пре-
ско чи те. Не при хва та те туђе 
комен та ре здра во за гото во. 
Финан сиј ска ситу а ци ја је добра. 
Познан ство до кога дође, током 
ове неде ље, пре ко при ја те ља или 
рођа ка, могло би вас убр за но 
води ти у зајед нич ки живот. 

БИК: Ове неде ље ћете 
бити рас по ло же ни 
роман тич но. Ако тра-
жи те љубав, окре ни те 

се дру же њи ма с људи ма на неким 
кре а тив ним ради о ни ца ма или рас-
пра ва ма, тамо ћете нај ве ро ват ни је 
оно што вам тре ба. Накло ње но 
вам је дру же ње, а можда и сим па-
ти је с осо бом стра ног поре кла. 
Тако ђе бисте могли оти ћи на мање 
путо ва ње у којем ћете ужи ва ти. 
Кад је у пита њу посао при па зи те 
на свој тем пе ра мент. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ако пада-
те с ногу, ове неде ље 
ће вам и пла не те бити 
накло ње не за одмор и 

опу шта ње уз дру штво и воље ну 
осо бу. Посве ти те се себи и сво јим 
потре ба ма, а оста ле пусти те мало 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај-
ва жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти 
да је ово само при вре ме но. Финан-
сиј ски ова неде ља није иде ал на па 
ћете мора ти више пажње посве ти-
ти тро ше њу нов ца. 

РАК: Ста ло вам је да 
оства ри те висо ко про-
фе си о нал не стан дар-
де, али ваши сарад ни-

ци има ју дру га чи ја мери ла вред но-
сти и често мења ју сво ју стра те ги ју 
дело ва ња. У љубав ном одно су 
сачу вај те тре зве ност духа и мудро-
сти , парт нер може да вас изне на-
ди на неу го дан начин сво јим пона-
ша њем или новом одлу ком. Не 
жели те да при хва ти те спо ред ну 
емо тив ну уло гу коју вам неко наме-
њу је. 

ЛАВ: Јасно вам је да 
пре те ра но екс по ни ра-
ње или додат ни ризик 
у послов ним сусре ти-

ма пред ста вља ју лош избор, боље 
је да сле ди те зацр та на пра ви ла и 
утвр ђе не кри те ри ју ме. Поне кад је 
тешко пред ви де ти ток дога ђа ја у 
ситу а ци ја ма када се суко бља ва ју 
раз ли чи ти послов ни инте ре си. Не 
може те да оста не те рав но ду шни , 
пред осо бом која вас про во ци ра на 
бур ну емо тив ну реак ци ју. 

ДЕВИ ЦА: Нала зи те се 
у доброј фор ми у пози-
тив ном окру же њу. 
Добра послов на про-

це на пред ста вља основ ни услов 
за успе шну сарад њу. При ја ло би 
вм неко кра ће путо ва ње, про ме на 
или излет у при јат ном дру штву. 
Осе ћа те уну тра шњи немир и 
потре бу да са емо тив не дис тан це 
ана ли зи ра те нечи је пона ша ње. 
Буди те мир ни, након љубав ног 
затиш ја оче ку је вас изне над на сре-
ћа. 

ВАГА: Делу је те сна ла-
жљи во и уме те да при-
до би је те нечи је пове-
ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про-
ши ри те сво је сазна ње из одре ђе-
них обла сти и да напре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љубав-
ном живо ту има те осе ћај да непра-
вед но трпи те због нечи јег нерас по-
ло же ња или нера зу ме ва ња. Ваш 
однос са воље ном осо бом све 
више под се ћа на зајед нич ку игру 
над му дри ва ња. 

ШКОР ПИ ЈА: Делу је те 
актив но и уме те да 
упо тре би те успе шну 
фор му лу у посло ва њу, 

без обзи ра на ситу а ци ју у којој се 
нала зи те. Ако успо ста ви те пра вил-
ну меру вред но сти изме ђу сво јих 
прак тич них циље ва емо тив ног 
задо вољ ства оче ку је вас добит на 
ком би на ци ја успе ха, љуба ви и сре-
ће. Потру ди те се да делу је те 
довољ но под сти цај но на свог парт-
не ра. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
раз ли чи та гле ди шта 
међу сарад ни ци ма у 
реша ва њу неких 

послов них инте ре са, нови неспо-
ра зу ми ства ра ју напе ту атмос фе ру 
у вашем окру же њу. Избе га вај те 
јав не рас пра ве, послов на над му-
дри ва ња или дока зи ва ње исти не 
пред сарад ни ци ма који рас по ла жу 
са већим ауто ри те том. Буди те 
мудри, нема потре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим интим ним пла но-
ви ма. 

ЈАРАЦ: Има те ути сак 
да се при ли ке на 
послов ној сце ни мења-
ју у пози тив ном прав цу 

и у скла ду са вашим инте ре си ма. 
Због суко ба раз ли чи тих инте ре са , 
често наи ла зи те на изне над не 
про бле ме у сусре ту са сарад ни ци-
ма. Воље на осо ба неће дозво ли ти 
да поро ди ца трпи због ваше кари-
је ре или вели ких амби ци ја које вас 
међу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
зајед нич ке визи је. 

ВОДО ЛИ ЈА: Потреб но 
је да пре ци зни је раз-
гра ни чи те сво је 
послов не оба ве зе. 

Пре те ра на анга жо ва ност на раз ли-
чи тим стра на ма може да про у зро-
ку је низ неу год них ситу а ци ја. 
Немој те дозво ли ти да вам неко 
наме ће напор не оба ве зе за које 
нема те довољ но инте ре со ва ња. 
Има те осе ћај да вам недо ста је 
нечи је при су ство и емо тив на 
пажња. На сре ћу, љубав на кри за 
се уско ро реша ва на ваше задо-
вољ ство. 

РИБЕ: Успех који сте 
оства ри ли даје вам за 
пра во да при ме ти те 
нове кри те ри ју ме или 

усло ве у послов но –фи нан сиј ској 
сарад њи. Делу је те нескром но и 
уме те да пре те ру је те у сво јим зах-
те ви ма. У љубав ном живо ту оче ку-
ју вас неки нови али и интри гант ни 
дога ђа ји. Ако сте сло бод ни пра те 
вас инте ре сант ни сусре ти. Инспи-
ри са ни сте за нову љубав ну везу.

VREMEPLOV
1. ав густ

1778. У не мач ком гра ду Хам-
бур гу отво ре на је пр ва ште ди о-
ни ца у све ту. 
1990. Ирач ка вој ска на па ла 
Ку вајт и оку пи ра ла га за је дан 
дан. 

2. ав густ
1802. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за до жи вот ног кон-
зу ла Фран цу ске, што му је да ло 
пра во да име ну је на след ни ка. 
1903. У Ма ке до ни ји по чео 
Илин ден ски уста нак за осло бо-
ђе ње од тур ске вла сти, то ком 
ког је ство ре на Кру шев ска 
ре пу бли ка. Ре пу бли ка се одр-
жа ла 11 да на, уста нак угу шен у 
кр ви. 

3. ав густ
1778. У Ми ла ну је отво ре на 
опер ска ку ћа Ска ла, де ло ар хи-
тек те Ђу зе пеа Пјер ма ри ни ја.
1936. Аме рич ки атле ти чар 
Џе си Овенс је ско ком у даљ 
8,06 ме та ра осво јио пр ву од 
че ти ри злат не ме да ље на Оли-
миј ским игра ма у Бер ли ну.

4. ав густ
1944. Ге ста по у скро ви шту у 
Ам стер да му ухап сио по ро ди цу 
Франк и још че тво ро Је вре ја и 
де пор то вао их у кон цен тра ци о-
ни ло гор. По сле ра та от кри вен 
днев ник 14-го ди шње Ане 
Франк, је дан од нај по тре сни јих 
до ку ме на та о стра да њу Је вре ја 
у Дру гом свет ском ра ту. 
1995. Хр ват ска вој ска, у опе ра-
ци ји “Олу ја”, ушла у Ре пу бли ку 
Срп ску Кра ји ну, зо ну под 
за шти том Ује ди ње них на ци ја. 
Око 250.000 Ср ба на пу сти ло 
до мо ве и кре ну ло пре ма Бо сни 
и Ју го сла ви ји, у нај ве ћем из бе-
глич ком та ла су у Евро пи од 
Дру гог свет ског ра та.

5. ав густ
1962. Аме рич ка филм ска глу-
ми ца Ме ри лин Мон ро, јед на од 
нај ве ћих хо ли вуд ских зве зда и 
секс-сим бол пе де се тих го ди на 
XX ве ка, на ђе на мр тва у 36. 
го ди ни. 
1984. Умро бри тан ски по зо ри-
шни и филм ски глу мац Ри чард 
Бар тон

6. ав густ
1807. Срп ски про све ти тељ 
До си теј Об ра до вић пре шао из 
Зе му на у уста нич ку Ср би ју, где 
је као пр ви Ка ра ђор ђев ми ни-
стар про све те остао до кра ја 
жи во та, 1811. 
1926. Аме рич ка пли ва чи ца Гер-
тру да Едер ле по ста ла пр ва 
же на ко ја је пре пли ва ла 
Ла манш. Пи ва ње тра ја ло 14 
ча со ва.

7. ав густ
1876. Ро ђе на је хо ланд ска 
игра чи ца Мар га ре та Гер тру да 
Зе ле, по зна та као Ма та Ха ри. 
Под сум њом да је не мач ки 
шпи јун, Фран цу зи су је стре ља-
ли у ок то бру 1917. Име Ма та 
Ха ри, ко је зна чи “ју тар ње око”, 
узе ла је док је жи ве ла на Ја ви 
пре Пр вог свет ског ра та.

HOROSKOP

Сре да, 1. август (19. јул) 
Преп. Макри на; Св. Сте фан, 
деспот срп ски и Преп. Евге ни ја  
(Лаза ре вић)

Четвр так, 2. август (20. јул) 
Све ти про рок Или ја – Илин дан, 
Све ти Или ја Гру зиј ски 

Петак, 3. август (21. јул) 
Све ти про рок Језе киљ

Субо та, 4. август (22. јул) 
Све та Мари ја Маг да ле на – Бла га 
Мари ја

Неде ља, 5. август (23. јул) 
Све ти муче ни ца Тро фим, Тео фил 
и дру ги с њима

Поне де љак, 6. август (24. јул) 
Св. вел. муч. Хри сти на; Преп. 
Поли карп  Печер ски; Св. муч. 
пре би ло вач ки и доњо хер це го вач-
ки

Уто рак, 7. август (25. јул) 
Успе ни је Све те Ане

Crkveni
kalendar

• Несре ћа је кад ти сре ћа 
куца на вра та а ти ниси 
код куће!
• Невер ство је када две 
погре шне осо бе раде 
пра ву ствар. 
• Нико није бес ко ри стан. 
Сва ко може послу жи ти 
као лош при мер.

Динстана 
јунетина

Састој ци: 1,5 кило гра ма кром-
пи ра 700 гра ма тањих јуне ћих 
шниц ли мало бра шна за поси па-
ње меса масли но во уље за прже-
ње со и бибер.

При пре ма: Кром пир ољу шти ти 
и исе ћи на колу то ве прст дебљи-
не. Шниц ле исту ћи, ува ља ти у 
бра шно и про пр жи ти на вре лом 
уљу док не пору ме не. Вади ти 
шниц ле и сла га ти на тањир. У 
истој шер пи/посу ди ређа ти кром-
пир, шниц ле, бибер и со, и тако 
док се сав мате ри јал не утро ши. 
Нали ти са водом да огре зне, 
покло пи ти и на сред њој ватри 
дин ста ти док јуне ти на не кре не да 
се рас па да.



34 1. AVGUST 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ЖАР КО ВАЦ

Посао у Руми за све мешта не

Жар ко вац је село у 
севе  ро  и  сточ  ном 
делу рум ске општи-

не и спа да међу нај мла ђа 
насе ља у источ ном Сре му. 
Неки кажу да је изгра ђе но 
изме ђу два свет ска рата на 
про сто ру Сол нок, а неки, да 
је наста ло тек након Дру гог 
свет ског рата. Веру је се да 
је Жар ко вац име добио по 
Жар ку Мила ди но ви ћу. 

Жар ко вац данас има око 
950 ста нов ни ка, а из годи не 
у годи ну, све је при мет ни ји 
и осет ни ји одла зак мла дих. 
Сви мешат ни су углав ном 
запо сле ни у рум ским 
фабри ка ма, те се пољо при-
вре дом баве као додат ном 
делат но шћу. Иако у селу 
посто ји основ на шко ла, 
пошта, амбу лан та и про-
дав ни це, ауто бу си до 
општин ског цен тра – Руме, 
наро чи то током рас пу ста, 
су рет ки. Црква у цен тру 
села посве ће на је Све том 
Или ји и са њеном изград-
њом поче ло се 2006. годи-
не, а пре тога, сазна је мо од 
мешта на, цркве није било. 

Они који живе овде кажу 
да им је све бли зу, Рума, 
Срем ска Митро ви ца, Инђи-
ја, па и сусед ни Путин ци 
где нај че шће одла зе у апо-
те ку. До Пути на ца је ура ђе-

на пешач ко - бици кли стич-
ка ста за, тако да је сада 
Жар ко вац уда љен од цен-
тра Пути на ца три кило ме-

тра. Оно што би било 
потреб но да се ура ди у 
селу јесте асфал ти ра ње 
ули ца. 

У селу функ ци о ни ше Кул-
тур но – умет нич ко дру штво 
Жар ко вац, ловач ко дру-
штво и фуд бал ски клуб.

На ула ску у село Жар ко вац 
из Руме, са десне стра не нала-
зи се пила на у којој је запо сле-
но два де се так људи из Жар-
ков ца. Прво је отво рен један 
погон у селу 2000. годи не, који 
је запо шља вао пет људи, да 
би се потом отво рио и дру ги, 
који тре нут но запо шља ва 35 
људи. Вла сник фир ме, Божо 
Бајић досе лио се у Жар ко вац 
са Кор ду на 1995. годи не. 
Пошто је и тамо радио сли чан 
посао, решио је да то и наста-
ви у Сре му. 

- У првој фир ми која се 
нала зи у селу ради ло је пето ро 
људи. Сад је тамо сед мо ро 
запо сле них. Желе ли смо да 
про ши ри мо посао и да сара ђу-
је мо са више парт не ра. Тако 
смо дошли на иде ју да отво ри-
мо и дру ги погон. Мало по 
мало, сти гли смо до 42 рад ни-
ка. Дру га фир ма (ћер ка) је 
2011. поче ла да се гра ди, а 
отво ре на је пре две и по годи-
не. Ради мо искљу чи во хра сто-
во дрво, еле мен те за пар кет и 
сара ђу је мо са доста дома ћих 
и ино стра них сарад ни ка. Већи-
ном је тржи ште у Швај цар ској. 
Пошто доби ја мо сиро ви ну од 

Вој во ди на шу ма и има мо доста 
отпад ног дрве та и пиље ви не, 
пла ни ра мо да зао кру жи мо 
про из вод њу. У будућ но сти раз-
ми шља мо о изград њи суша ре 
и можда и про из вод ног пого на, 
а то је вели ка инве сти ци ја. 

Има мо рад ни ке које раде и по 
13, 14 годи на, што пока зу је да 
је фир ма озбиљ на, али ипак 
нај ви ше рад ни ка запо шља ва-
мо из нашег села, око два де-
се так, испри ча ли су отац и 
син, Горан и Божо Бајић. 

Мешта ни посао нашли у селу

Цен тар Жар ков ца

Божо Бајић са унуком
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Какво је ста ње у селу било рани је и 
коли ко је деце било, испри ча ла нам је 
мештан ка и учи те љи ца у пен зи ји, 
Видо са ва Божић, која је ради ла у 
жар ко вач кој основ ној шко ли 41 годи-
ну. 

– У Жар ко вац ме је дове ла дипло ма 
учи тељ ског факул те та. Поче ла сам 
да радим 1967. годи не и овде про ве-
ла сав свој век. Ина че сам из Ники на-
ца, где смо се досе ли ли 1958. годи не. 
Већ када сам поче ла да радим била 
су ком би но ва на оде ље ња – први и 
тре ћи, дру ги и четвр ти раз ред. Ја сам 
прво ради ла на заме ни и учи ла први 
и дру ги раз ред. Има ла сам 20 годи на 
када сам поче ла ради ти и тешко сам 
се на почет ку сна ла зи ла у ком би но ва-
ним оде ље њи ма... Али сам ипак на 
кра ју 25 годи на про ве ла раде ћи тако 
– каже учи те љи ца Видо са ва, која је 
већ десет годи на у пен зи ји. 

Она исти че како су је мешта ни лепо 
при хва ти ли и да никад ни са ким није 
има ла про бле ма. Мно го лепих успо-
ме на је веже за ово место.

– Сви су ме лепо при хва ти ли у селу. 
Има ла сам пре див не ђаке. Више је 
било лепих моме на та него ружних. 
Што се тиче бро ја уче ни ка, он је из 
годи не у годи ну вари рао, али никад 
није био дра сти чан пад или пораст 
бро ја уче ни ка. Пам тим да је 1991, или 
1992. било нај ви ше ђака и тада се 
ство ри ла могућ ност за чисто оде ље-
ње, да не буде ком би но ва но. Деца су 
сма тра ла да сам мно го стро га, сада 
бих можда то про ме ни ла. Мно го 
лепих успо ме на имам. Моји ђаци су 
ми писа ли и реци то ва ли песме, дола-
зи ле су ми коле ге на оглед не часо ве, 
моја деца су била моји ђаци, тако да 
је то све лепо што се пам ти – дода је 
учи те љи ца Видо са ва Божић. 

Оно чиме се Жар ков ча ни сва ка ко 
поно се, јесте мани фе ста ци ја која се 
орга ни зу је у њихо вом селу „Штра па-
ри ја да“. Ове годи не, 19. авгу ста одр-
жа ће се пета по реду. 
 С. С.

Учи те љи ца Видо са ва Божић

АЛЕК САН ДАР АНДРЕ ЈИЋ МИР ПРО НА ШАО У СЕЛУ:

Чува козе и пра ви 
одлич не сире ве

На изла ску из села Павлов ци нала зи 
се огро ман пашњак где овда шњи 
мешта ни изво де сто ку на испа шу. 

Тамо зати че мо Алек сан дра Андре ји ћа, 
који је на испа шу довео три де се так коза. 

Алек сан дар је, мешта ни кажу, чувен и 
познат у Павлов ци ма, због тога што про из-
во ди ква ли тет не млеч не про из во де од 
козјег мле ка. Он се, из род не Руме, пре се-
лио у ово мало село како би про на шао 
мир. 

–  Радио сам више од 20 годи на као 
ауто-елек три чар и то ми је доса ди ло, да 
радим са људи ма. Решио сам да одем и 
живим у селу. Овде је живот супер, само је 
нов ца мно го мање него рани је када се 
ради ло при ват но, али веру јем да ће све 
пола ко доћи на сво је место, само тре ба 
вре ме на. Већ 20 годи на имам козе, али 
док смо живе ли у Руми, нисам имао могућ-
ност да држим више од десе так. Када су 
ми деца била ма ла, ћер ки ца је има ла 
брон хи тис и лека ри су пре по ру чи ли да 
пије козје мле ко. Онда смо поче ли да 
пове ћа ва мо број, да би данас дошао до 35 
кома да. Нај ве ћи део чине алп ске, млеч не 
козе– при ча Алек сан дар Андре јић. 

На испа шу се козе воде сва ко днев но, и  
то два пута. Ако су вели ке вру ћи не, мора 
се пора ни ти, јер ове живо ти ње не воле да 
бора ве на сун цу. Ако је хлад ни је, онда се 
изве ду око девет сати ују тру.  Два бела 
пули на чува ју козе два сата пре и два сата 
попод не, док су на испа ши. 

–  Имам мно го посла кући, јер држим још 

сто ке. Тре ба све нахра ни ти. Тек када то 
оба вим, изво дим козе на испа шу. Обич но 
то буде два, до два и по сата ују тру и тако 
попод не, што рани је и што касни је, јер не 
воле да буду на сун цу, а ко воли?  Коза 
није зах тев на живо ти ња и јако тешко се 
раз бо ли. Не може да доби је рак и упа лу 
плу ћа и зато се мле ко кори сти за брон хи-
тис. Сва ка коза у про се ку да по две литре 
мле ка, ста ри је дају више, мла ђе мање – 
дода је Андре јић.

Алек сан дар пра ви и 12 врста сире ва, 
јогурт и сапу не од козјег мле ка.

–  Од мле ка про из во ди мо јогурт, раз не 
врсте сире ва, као и сапу не. Има купа ца, 
углав ном се про да све. Некад про да ја иде 
добро, некад лоши је, лети углав ном ста је 
све, па и про да ја. Међу тим, про из вод ња и 
тада тра је. У послед ње вре ме тра жња  
јогур та је  у екс пан зи ји. Сапу ни су боље 
тржи ште нашли у Бео гра ду и Новом Саду. 
Пра ве се од козјег лоја, који се пре та па, 
ста вља у калу пе, где се дода ју ете рич на 
уља и мири си, који су на при род ној бази и 
онда сле ди про цес суше ња, који тра је од 
три до чети ри неде ље. Што се тиче сира, 
у послед ње вре ме про из во дим само неко-
ли ко врста и то са миро ђи јом, кимом, аро-
ни јом... Што су бле са ви ји уку си, то је тра-
же ни је – исти че Андре јић који све што 
про из ве де пла си ра на пија ци у  Руми, 
Врд ни ку, Срем ској Митро ви ци и Инђи ји. 
Тако да, ако већ нисте, про ше тај те до 
вама нај бли же пија це и ода бе ри те сир по 
вашем укусу.
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Тајна успеха
Још јед на спорт ска неде-

ља је за нама. Фуд ба ле-
ри су нас обра до ва ли у 

ква ли фи ка ци ја ма, кошар ка-
шки и фуд бал ски клу бо ви 
широм све та се при пре ма ју 
за поче так сезо не, тран сфе-
ри се ређа ју као на тра ци, 
Олга Дани ло вић се вину ла у 
тени ски врх... И да, ума ло да 
забо ра вим, шам пи о ни смо 
Евро пе у ватер по лу. Реал но, 
вест би била да нисмо.

Освр ну ћу се на ватер по-
ло, иако сам, при зна јем, 
попри ли чан лаик за тај 
спорт. Пацер сам за све 
воде не спор то ве. Пли вам 
зато што морам а не зато 
што волим. С вре ме на на 
вре ме, поку шам да импре-
си о ни рам неко га ско ком на 
гла ву са неког пон то на. Та 
ласта у поку ша ју се већ у 
лету пре тво ри у даску, сва ки 
орган у телу ми се поме ри, а 
онда шме кер ски стре сам 
воду са гла ве док врат лага-
но пуца. Онда се нека ко 
дову чем до оба ле и то је то.

Зашто све ово пишем? Па 
зато што нисам једи ни у тој 
мојој воде ној аго ни ји. Мно ги 
су такви. И сви ми нави ја мо 
за те наше ватер по ли сте, и 
при хва та мо те њихо ве тро-
фе је као да је то нешто што 
се под ра зу ме ва. А у ства ри, 
нико ме није јасно како они 
то пости жу. Шта је тај на 
њихо вог успе ха? Како је 
могу ће да јед на тако мала 
земља попут наше оства ри 

толи ку доми на ци ју у јед ном 
спор ту? Морам при зна ти да 
мени није јасно. Ула га ње у 
ватер по ло и спор то ве на 
води је мизер но. Људи тре-
ни ра ју у хлад ним базе ни ма, 
игра ју по окол ним земља ма 
да би нама кли неку лову и 
обез бе ди ли се коли ко - 
толи ко. Ватер по ло није као 
фуд бал или кошар ка. Нов ца 
нема ни бли зу као у оста лим 
спор то ви ма. Зато се и орга-
ни зу ју так ми че ња као што 
су Свет ска лига где шам пи-
он доби ја неку суму нов ца 
који се онда поде ли међу 
њима. То је шан са за неку 

зара ду, евен ту ал но да се 
ску пе паре за неку некрет-
ни ну.

Доми на ци ја срп ске репре-
зен та ци је у ватер по лу је 
запа њу ју ћа. Толи ко вели ка 
да се пред сед ник није ни 
усу дио да им пону ди награ-
ду за прво место као фуд ба-
ле ри ма. Ако нисте све сни 
тога, про бај те да буде те нај-
бо љи у нече му у свом селу. 
Виде ће те коли ко је тешко. А 
зами сли те како је бити нај-
бо љи на пла не ти. И никад 
ми неће бити јасно како то 
да су дру ге наци је толи ко 
лоши је од нас. Како то да у 

Аме ри ци поред оно ли ко 
сред ста ва, базе на, пли вач-
ких шта фе та и меда ља, 
ником не пад не на памет да 
узме ту лоп ту па да је пика 
са гола на гол. Али то је већ 
њихов про блем. И увек се 
поја ви неки нови кли нац за 
кога никад нисам чуо, који 
поста не нај бо љи у Евро пи 
или на све ту. Ода кле ти 
људи испа да ју? Како се про-
из во де ти шам пи о ни? 
Искре но, не знам. Знам 
само да побе ђу ју и мал тре-
ти ра ју оста ле еки пе већ 
деце ни ја ма. Бра во шам пи о-
ни. 

Расве тље не тешке кра ђе
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Срем ској 

Митро ви ци расве тли ли су тешку кра ђу и тешку кра ђу у поку ша ју, 
извр ше не овог месе ца на ште ту пред у зе ћа за кон тро лу лете ња 
Срби је и Црне Горе и про на шли осум њи че ног за ово кри вич но 
дело. Сум ња се да је девет на е сто го ди шњак са под руч ја Шап ца, 
у бли зи ни Кузми на, исе као заштит ну жича ну огра ду око објек та 
са агре га том у вла сни штву наве де ног пред у зе ћа чије је седи ште 
у Бео гра ду, а затим из резер во а ра агре га та украо око 250 лита ра 
наф те. Тако ђе, како се сум ња, он је на истој лока ци ји поку шао да 
демон ти ра тран сфор ма тор из тра фо-ста ни це, Ефи ка сном акци-
јом поли ци ја га је про на шла убр зо по извр ше њу кри вич них дела. 
По нало гу над ле жног тужи ла штва про тив њега је под не та кри вич-
на при ја ва.

Хици из ловач ке пушке
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Инђи ји 

ухап си ли су М. Ш. (50) са под руч ја Инђи је, због посто ја ња осно ва 

сум ње да је извр шио кри вич но дело недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет оруж ја и екс пло зив них мате ри ја. Он 
се тере ти да је, са тера се сво је викен ди це у бли зи ни Инђи је, 
испа лио више хита ца из ловач ке пушке у туђем вла сни штву. По 
нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи че ном је одре ђе но задр жа ва-
ње до 48 часо ва, уз кри вич ну при ја ву тужи ла штву у Ста рој Пазо-
ви.

Иле гал не игре на сре ћу
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Руми откри-

ли су у изнајм ље ном објек ту, на под руч ју Пећи на ца неле гал ну 
спорт ску кла ди о ни цу, без потреб ног реше ња Мини стар ства 
финан си ја - Упра ве за игре на сре ћу. Поли ци ја је при вре ме но 
оду зе ла пет покер апа ра та, штам пач, рачу нар ску кон фи гу ра ци ју 
и листе за кла ђе ње. На уплат ном месту про на ђе на је изве сна 
сума нов ца. 

Про тив три де се тјед но го ди шњег вла сни ка оду зе те опре ме, 
биће под не та кри вич на при ја ва за кри вич но дело нео вла шће но 
орга ни зо ва ње ига ра на сре ћу, над ле жном тужи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Годи не
Пише:

Дра га на Попов

Да ли су годи не ста ро сти сва ког 
људ ског бића само број о коме 
не раз ми шља мо, јер то нам као 

ништа не зна чи? Лето је и сви смо рас-
ко мо ће ни са мером или без, то је већ 
ствар вас пи та ња, а не сти ла. Све што 
може сли ка се и обја вљу је. Мла ди, 
ста ри, дебе ли, мрша ви, депи ли ра ни 
и они који гаје маље на свим дело ви-
ма тела, јер то је тако при род но. Бом-
бар ду ју нас нови не наслов ним и оним 
дру гим стра на ма, лепо ти ца ма у нај бо-
љим годи на ма, као и оним које мисле 
да су у тим годи на ма. Сва шта може да 
се види. При род не лепо ти це, оне са 
пла стич ним корек ци ја ма, нашмин ка-
не и без шмин ке ( лепа сам, па лепа). 
Да напи шем овај текст, упра во су ме 
под ста кле неке фото гра фи је. Реци мо 
Вери ца Рако че вић у бики ни ју. Жена 
која се хва ли мла дим мужем (који 
јој син по годи на ма може бити) пуна 
аван ту ри стич ког духа и чега све још. И 
све би то било лепо да не пре ла зи гра-
ни цу тра ди ци о нал но доброг бал кан-
ског уку са. Што је мно го, мно го је. Као, 
ја се осе ћам мла да и баш ме бри га за 

неке кон зер ва тив не без ду шне осо бе. 
Саве ту ју нас да воли мо сво је тело, ма 
како оно било дале ко од савр шен ства. 
Воли те сами себе је нека нова ман тра, 
која се стал но пона вља. Само по у зда-
ње и само по што ва ње лети у небо. А 
ја мислим да су то само лепе при че 
које ће пре или касни је учи ни ти да се 
лоше осе ћа те. Зашто? Е, па зато што 
сте све га све сни и зна те да себе у то 
не може те убе ди ти. Сва ка част оном 
ко успе. Детињ ство је једи ни пери од 
када смо у скла ду са сво јим годи на-
ма. У раном детињ ство смо све сни да 
смо дете и да има мо седам или десет 
годи на. Како годи не про ла зе , ми се 
вра ћа мо у тај пери од, поку ша ва мо 
да ожи ви мо све то у нашим гла ва ма, 
да их осе ћа мо у себи и тако учи ни-
мо сада шњим. Како смо ста ри ји све 
теже при хва та мо годи не које нам иду 
у сусрет. Поку ша ва мо да одбра ни мо 
себе, пред ста вља ју ћи се као ати пич-
ни пред став ник сво је гене ра ци је (ма, 
ја сам дру га чи ја). Као све може мо и 
све хоће мо. Ево, при ме ра како могу 
на четвр ти спрат да се поп нем без 

заста ја ња, а ни мно го мла ђи то не 
могу. Цврц! Али не могу дуго да сто-
јим у неком реду, па да деле и кар те 
за кон церт Здрав ка Чоли ћа. И те при-
че,  волим дру штво мла дих људи  су 
изли за не и не волим све што воле 
мла ди, јер ја више нисам мла да. Знам 
неке, који још увек лепе посте ре по 
соби!? То ме под се ти ло да би онда у 
тим годи на ма тре ба ло да пре ска чем 
гуму (ластиш) или да мушкар ци на 
ули ци игра ју кли ке ра. Ко је ту и шта 
побр као? Нарав но да би воле ли да 
вра ти мо вре ме уна зад, да се каје мо 
због неис ко ри шће них при ли ка, мисли, 
одлу ка. Жели мо у овим годи на ма да 
дожи ви мо неки недо са ња ни сан. Како 
год да се осе ћа те у годи на ма у који-
ма сте - и даље их има те. Ту су и ниг-
де неће оти ћи. А при дру жи ће им се и 
буду ће. Буди те добри и поже ли те им 
добро до шли цу. Та, Ваше су. Отво ри те 
им вра та и без сли ке у бики ни ју. Живи-
те их она ко како мисли те да је нај-
бо ље. Удоб но је место и вре ме када 
схва ти мо, да више нешто не мора мо и 
може мо да неће мо. Живот је то!

ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: БОШКО СИМО НО ВИЋ

„Дун стер“ из Шида
Свет ско првен ство у фуд ба лу је  

завр ше но. Тако, да ми на овим 
про сто ри ма земље Срби је, бар 

што се тиче наше репре зен та ци је и 
нисмо баш оду ше вље ни. Било,  уско-
ро ћемо и забо ра ви ти.

Вра ти ће мо се сва ко днев ним актив-
но сти ма и можда у некој доко ли ци 
се сети ти да је 2018. годи не било 
неко пла не тар но так ми че ње у фуд-
ба лу. Шиђа ни ма ето раз ло га да се 
сете јед не зна чај не лич но сти у све ту 
фуд ба ла. Радо ван Сре мац, кустос, 
бавио се поро ди цом Симу но вић и не 
нала зи пода так што им пре зи ме доби-
ја облик Симо но вић. Нарав но, реч је 
о Божи да ру-Бошку-Божи Дун сте ру. 
Родо на чел ник ове поро ди це је Симе-
он, рођен сре ди ном 17. века. Имао је 
два сина Радо са ва и Петра. Петар је 
касни је постао све ште ник и опслу жи-
вао је паро хи ју у Ада шев ци ма. Пре ма 
уста ље ном оби ча ју из тог доба, оба 
сина узи ма ју пре зи ме по оче вом име-
ну. Радо сав Симу но вић је имао два 
сина Дани ла,  Божи да ре вог чукун де ду 
и Сте фа на. Радо сав је држао воде-
ни цу на Шиди ни, изме ђу Бер ка со ва и 
Шида, на вла сте лин ској земљи. Ову 
воде ни цу насле ди ли су њего ви сино-
ви. Уве ћа ва ју поро дич ни капи тал кроз 

зана те и трго ви ну. Симу но ви ћи уско ро 
поста ју јед на од нај бо га ти јих поро ди ца 
у Шиду. Капи тал и дру штве ни ста тус 
омо гу ћи ли су поро ди ци Симу но вић 
пове зи ва ње са углед ним и позна тим 
поро ди ца ма. Божи дар Симо но вић је 
рођен у Шиду 1898. годи не и тре ће 
је дете  посед ни ка  Радо са ва и Тере-
зи је. По зани ма њу је био архи тек та, 
али се тим пози вом није бавио. Цео 
живот је посве тио спор ту, пре све га 
фуд ба лу. Био је играч, суди ја, функ-
ци о нер и саве зни капи тен. Играо је 
на месту гол ма на у Срп ском мачу од 
1912. годи не, а затим у БСК-у. Био је 
наш први суди ја, који је 1923. годи не 
водио међу на род ну утак ми цу Буку
решт-БСК. Пре стао је да суди, због 
тешког пре ло ма ноге на сан ка њу. 
Струч но руко во ђе ње држав ним тимом 
пове ре но је Симо но ви ћу 1930. годи не. 
Од игра ча бео град ских клу бо ва, ода-
брао је тим за прво Свет ско првен ство 
у Мон те ви деу. Бавио се и нови нар-
ством,  уре ђи вао је лист Спор тист 
и био покре тач Спорт ског днев ни
ка, првог днев ног спорт ског листа у 
Југо сла ви ји. У пери о ду од 1952-1963. 
годи не скло пио је три бра ка. Умро је у 
Бео гра ду 1965. Годи не.

Д. Попов
Бошко Симо но вић-Божа Дун стер
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Сло ва ци у Бин гу ли
Мере на мери ли ма исто ри је, Бин гу-

ла спа да међу мла да насе ља. 
Први ста нов ни ци насе ли ли су се 

ту кра јем осам на е стог века. Насе ља ва-
ње није тра ја ло дуго јер је за рела тив но 
крат ко вре ме ство ре на број на насе о би-
на. Исто ри ча ри, међу тим, о томе ниг де 
не пишу увер љи во и аргу мен то ва но. Пре 
би се могло рећи да ениг ма о Бин гу ли 
није у пот пу но сти раз ја шње на јер када 
се гово ри о Бин гу ли често није јасно да 
ли је реч о Ста рој или Новој Бин гу ли 
(Бин гу ли).

Исто риј ски
пода ци о Бин гу ли

У руко пи су Исто ри ја сло вач ке шко ле у 
Бин гу ли учи тељ Дра гу тин Лих нер је 
запи сао сле де ће: „До годи не 1786. Ста-
ра Бин гу ла била је сме ште на у пла ни ни 
у сада шњим вино гра ди ма. Ода тле је 
село пре се ље но на нову лока ци ју али 
никад неће мо сазна ти који су били раз-
ло зи овог пре се ље ња.“

Пре ма овим Лих не ро вим пода ци ма 
село се до 1786. годи не нала зи ло у пла-
ни ни у тада шњим вино гра ди ма. Ниг де се 
не спо ми ње да је то била лока ци ја села 
Ста ра Бин гу ла. У ствар но сти село Бин гу-
ла посто ји пара лел но са Ста ром Бин гу-
лом током осам на е стог и девет на е стог 
века Тешко да би смо сме ли да посум-
ња мо у Лих не ро ве цити ра не речи јер је 

он сигур но добро знао шта зна че тер ми-
ни Бин гул ска пла ни на а шта Ста ра Бин-
гу ла. Већ тада, као и данас често је у 
упо тре би тер мин Нова Бин гу ла онда 
када се жели јасно нагла си ти да се гово-
ри о Бин гу ли а не о Ста рој Бин гу ли. 

На дана шњем месту се Бин гу ла први 
пут спо ми ње 1732. годи не у књи зи Срп-
ска Митро по ли ја Кар ло вач ка у 18. веку. 

где на 41. стра ни сто ји запи са но „Насе-
ље Бин гу ла 29. децем бра 1732. годи не 
има дрве ну цркву бла том обле пље ну без 
сво да. Зво ник сто ји на чети ри вео ма ста-
ра и тро шна сту ба са јед ним малим зво-
ном......Те 1732. годи не у Бин гу ли има 65 
кућа и слу жбу ју два попа. годи не 1756. у 
Бин гу ли је 70 кућа а 1766. годи не је већ 
119 кућа. У том пери о ду се у Бин гу лу 
досе лио велик број поро ди ца које су 
изгра ди ле 49 кућа. То су биле поро ди це 
већи ном из Лике и из Сења и Нова. Пре-
ма томе су их и ста ри Бин гул ци про зва ли 
Сења ни и Новља ни.  

Нова Бин гу ла се од насе ља ва ња 
првих ста нов ни ка спо ми ње као срп ско 
село све до 1835. годи не када се пре ма 
писа њу Мир ка Митро ви ћа у Бин гу лу 
насе ља ва ју Сло вач ке и Русин ске поро-
ди це. Ово је нова ениг ма у зва нич ним 
пода ци ма у исто ри ји Бин гу ле. Пре ма 
сећа њи ма ста рих Бин гу ла ца у Новој 
Бин гу ли ника да није била нас е ље на ни 
јед на русин ска поро ди ца. Ови пода ци би 
пре ма томе пре могли да се одно се на 
Ста ру Бин гу лу где су и данас број не 
Русин ске поро ди це. 

Пре ма пре да њи ма која још живе међу 
Бин гул ским Сло ва ци ма, тако ђе се каже, 
да су се прве сло вач ке поро ди це прво 
насе ли ле у Бин гул ску Пла ни ну (Ста ру 
Бин гу лу) па тек касни је у Нову Бин гу лу. 
Нажа лост пре да ња не поми њу годи не 
када је поче ло наса е ља ва ње Ста ре Бин-
гу ле а онда и Нове Бин гу ле, али има 

SLOVÁCI V BIN GU LI
Bin guľa podľa mera diel histórie patrí 

med zi mladé osady. Prvé rodiny sa 
nasťaho va li sem až na kon ci 18.-ho sto ro-
čia. Osídľova nie trva lo pomer ne krátko, 
lebo sa za krátky čas tu vytvo ri lo relatívne 
početné osídlenie ľudí. Deje pi sci však o 
tom nik de nič pre sved či vo nepíšu. Skôr by 
sa mohlo pove dať, že aj pre nich zosta lo 
nie čo nejasné, s čím stále zápasia,  keď 
píšu o Bin gu li. Vždy je prítomna dile ma, či 
sa to vzťahu je na Starú Bin guľu ale bo na 
Novú Bin guľu (Bin guľu).

Histo rické údaje o Bin gu li
V ruko pi se Dejiny slo ven skej školy v 

Bin gu li uči teľ Dra gu tin Lic hner uvádza 
tak to:

“Stará Bin guľa leža la po rok 1786 v pla-
ni ne tak mer vo vino hra doch. Kde sa v tom 
roku celá dedin ka vysťaho va la a skr ze 
akých príčin, to sa nedo zvie(me).”

Lic hne ro ve údaje teda hovo ria, že po rok 
1786 Bin guľčania boli osídlení vo vino hra-
doch v pla ni ne. On nespomína, že sa to 
vzťahu je na Starú Bin guľu. Vskut ku Bin-
guľa ako osa da para lel ne jestvu je so Sta-
rou Bin guľou počas osemnásteho, 
devätnásteho a dvad si a te ho sto ro čia. Teda 
pochybovať o jeho citáte je ozaj ťažko, 
lebo mu iste bolo dobre známe používanie 

termínov Bin guľská  pla ni na a Stará Bin-
guľa. Vtedy, ale aj dnes sa v terminológii 
používa názov Nová Bin guľa, keď sa 
chce spre sniť, že sa myslí práve na Bin-
guľu, a nie na Starú Bin guľu. 

Na dneš nom mie ste Bin guľa sa prvýkrát 
spomína v roku 1732 v spomínanej kni he 
Srp ska Mitro po li ja Kar lo vač ka u 18. 
veku, kde je na 41. stra ne zapísané: 
„Dedin ka Bin guľa 1732 roku decem bra 29 

má starý dre vený kostol bla tom oble pený 
bez oblúkovej klenby. Zvo ni ca stojí na 
štyroch veľmi starých stĺpoch s jedným 
malým zvo nom... V tom roku (1732) je v 
Bin gu li 65 domov a v nej sú dva ja farári. V 
roku 1756 v Bin gu li je 70 domov a v roku 
1766 119 domov. V tom období sa do Bin-
gu le prisťaho va lo veľa rodín, ktoré vybudo-
va li nových 49 domov. To boli zväčša 
rodiny z Liky, zo Senja a z Nova, ktorých 

Гене ра ци ја уче ни ка 1925. годи не

Поп Јурај Јесен ски који је био први
поп Сло вач ке еван ге лич ке цркве
у Бин гу ли и ту слу жбо вао од 1863.
до 1883. годи не и напи сао прву крат ку 
исто ри ју о Сло ва ци ма у Бин гу ли
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осно ва за тврд њу да су се неке поро ди це 
задр жа ле у Ста рој Бин гу ли изме ђу 1835. 
и 1857. годи не

Збор ник Дру штва Вој во ђан ских Сло ва-
ка наво ди пак да су се прве сло вач ке 
поро ди це у Срем досе ли ле прво у Ста ру 
Пазо ву 1770. годи не. Сле де ће место су 
Нољев ци 1847. годи не а онда Слан ка-
мен ски Вино гра ди, Аша ња и Доба нов ци 
1866. годи не. Затим сле де места пре 
све га у Фруш кој гори а то су: Бин гу ла, 
Ерде вик, Илок Шид, Љуба и Луг. Овај 
редо след би имао сми сла када би на се-
ља ва ње Сло ва ка у Срем те кло од исто-
ка пре ма заа па ду, оно је ипак ишло од 
севе ра пре ма југу из Бач ке, пре ко Дуна-
ва у Срем. Писа ни доку мен ти, који се и 
дана са нала зе сачу ва ни у ори ги на лу, 
гово ре да ссу већ 1860. годи не Сло ва ци 
у Бин гу ли има ли осно ван цркве ни збор и 
били су фили ја ла матич не цркве у Бач кој 
Палан ци. Годи не 1863. осно ва ли су сво ју 
мата ич ну цркву, а годи ну дана при је тога 
1862. годи не осно ва ли прву сло вач ку 
шко лу у Запад ном Сре му

Зва нич ни пода ци кажу да су са првим 
Сло вач ким поро ди ца ма у Бин гу лу досе-
ља ва не и Немач ке поро ди це. Нем ци су 
били тако ђе еван ге лич ке веро и спо ве сти 
па су били усме ре ни да зајед но са Сло-
ва ци ма раде на духов ном пла ну и очу ва-
њу еван ге лич ке веро и спо ве сти. О масов-
ном насе ља ва њу Сло вач ких поро ди ца 
може мо да каже мо да је то могло да 
буде само током 1857. и 1858. годи не а 
нај ка сни је до 1863. годи не. Прва сло вач-
ка поро ди ца која се у Бин гу лу досе ли ла 
била је поро ди ца кова ча Питли ка ра 
1857. годи не. За њим су се у Бин гу лу 
досе ли ле поро ди це: Ада ма Ђиов чо ша, 

Јана Бен ке, Павла Хана ка, Ондре ја 
Дудо ка, Ште фа на Дудо ка, и Миха ла Сту-
пав ског. Ове поро ди це су досе ли ле из 
Гло жа на и Бач ког Петров ца током 1858. 
И 1859. Годи не. Затим сле ди насе ља ва-
ње поро ди ца из: Киса ча, Пив ни ца, 
Селен че, Лали ћа и нарав но из Гло жа на 
и Бач ког Петров ца, сви током наред них 
годи на до 1862. годи не. Поред њих у 
Бин гу лу се досе ља ва ју поро ди це из 
разних кра је ва Сло вач ке. годи не 1863. У 
Бин гу ли је већ било 30 сло вач ких поро-
ди ца. 

О масов ном насе ља ва њу поро ди ца 
након 1863. годи не више се не би могло 
гово ри ти. Тада Сло ва ци већ има ју осно-
ва ну еван ге лич ку матич ну цркву и Сло-

вач ку шко лу и орга ни зо ва ли су се као 
ста бил на попи ла ци ја наро да који чува и 
негу је сво ју кул ту ру, језик и писмо, веру и 
оби ча је. И даље се поје ди нач но досе ља-
ва ју нове поро ди це из Бач ке, Бана та, 
Мађар ске и Сло вач ке. Али убр зо, пред 
крај девет на а о а е стог века, ситу а ци ја се 
мења и Сло вач ке поро ди це напу шта ју 
Бин гу лу и селе се у запад ни Срем и 
Хрват ску и јужни је у Босну и Хер це го ви-
ну. Неке поро ди це се пак вра ћа ју назад у 
Бач ку на сво ја ста ра огњи шта.  

Одмах по досе ља ва њу првих сло вач-
ких поро ди ца у Бин гу лу учи ње ни су први 
кора ци ка очу ва њу еван ге лич ке веро ис-
спо ве сти осни ва њем цркве ног збо ра и 

starí osídlenci podľa toho aj vola li  Novlja-
ni Senja ni.

Prisťaho va nie slo venských 
rodín do Bin gu le

Nová Bin guľa sa od osídlenia prvými rodi-
na mi spomína ako srbská dedin ka do roku 
1835, keď sa podľa verejných údajov a 
písania histo ri ka Mir ka Mitro vi ća uvádza, že 
sa do Bin gu le prisťaho va li prvé slo venské a 
rusínske rodiny. 

Je to nová verejná enig ma v bin guľských 
dejinách. Podľa rozprávania starých Bin-
guľčanov v Novej Bin gu li nikdy nebo la 
prisťahovaná ani jed na rusínska rodi na. 
Ten to údaj by sa skôr mal vzťaho vať na 
Starú Bin guľu. Podľa rozprávania starých 
Bin guľčanov Slovákov sa prvé slo venské 
rodiny naj prv prisťaho va li do bin guľskej pla-
niny (Sta rej Bin gu le ?) a sta diaľ sa neskor-
šie presťaho va li do Novej Bin gu le. V nich 
sa, žiaľbohu, nik de nespomína pre sne rok 
presťaho va nia prvých rodín, ale má pod-
klad v tom, že sa mohlo stať, že sa prví 
prisťaho val ci Slováci do Bin gu le naj prv zdr-
ža li nie koľko rokov (1835 – 1857) v Sta rej 
Bin gu li.

Údaje a dôkazy, ktoré sú v origináli zac-
ho vané pod nes, hovo ria, že už v roku 1860 
Slováci v Bin gu li mali zalo žený cir kevný 
zbor a boli fíliou hlo ži an skej eva nje lic kej cir-
kvi, neskor šie eva nje lic kej cir kvi v Báčskej 
Palan ke. V roku 1863 zalo ži li mat ko cir kev. 

Predtým už v roku 1862 zalo ži li aj prvú slo-
venskú ško lu v západnom Sri e me. 

Verejné údaje hovo ria, že sa do Bin gu le v 
prvých rokoch prisťaho va nia Slovákov 
prisťaho va li aj nemecké rodiny. Boli to 
rodiny eva nje lického vie rovyzna nia, tak že 
boli usmer nené spo lu so Slovákmi pôsobiť 
na zachovávaní eva nje lic kej viery. 

O maso vom prisťahovaní prvých slo-
venských rodín smi e me tvr diť, že bolo v 
rokoch 1857 až 1858 a po rok 1863. Prvá 
slovenská rodi na, ktorá sa do Bin gu le 
prisťaho va la, bola rodi na remeselníka 
kováča Pitlikára. 

Za ňou sa prisťaho va li nové rodiny 
Slovákov: Ada ma Diov čo ša, Jána Ben ku, 
Pavla Hanáka, Ondre ja Dud ka, Šte fa na 
Dud ka a Mic ha la Stu pavského. Všetky 
rodiny sa prisťaho va li z Hlo žian v rokoch 
1858. Do roku 1862 do Bin gu le sa prisťaho-
va lo viac rodín z Báčskeho Petrov ca. Potom 
sa prisťaho va li Kysáčania, Piv ni ča nia, 
Selen ča nia, Laliťania a z iných osád. V roku 
1863 už bolo asi trid sať slo venských domov.

Po rokoch 1863 o maso vom prisťahovaní 
Slovákov do Bin gu le by sa viac nemo hlo 
hovo riť. Vtedy Slováci tu už mali zalo ženú 
mat ko cir kev a pri nej pôsobila aj slovenská 
ško la a Slováci sa orga ni zo va li ako stabilná 
populácia,  ktorá zachováva svo ju národnú 
príslušnosť, kultúru a vie ru. 

Po roku 1863 sa aj ďalej do Bin gu le 
prisťaho va li nové slo venské rodiny z Báčky, 
Banátu, Maďarska a z Hor nej zeme, ale 
nikdy viac maso vo. Skôr by sme mohli 

pove dať že už kon com devätnásteho sto ro-
čia slo venské rodiny zača li opúšťať Bin guľu 
a presťaho va li sa do iných osád v Sri e me, 
Slavónii a v Bosne a mnohé sa vra cajú 
domov do Hlo žian, Kysáča, Petrov ca, 
Selen če a tak ďalej.

Čin nosť na zachovávani 
kul tur ne ho dedič stva

Kym Bin guľčania ihneď po prisťaho va ni 
prvych Slo ven skich rodin orga ni zo va ne 
zača li pra co vať na zachovávani svo jej eva-
nje lic kej vie ri, zakla da juc cir kevný zbor, 
a iba šti ri roki od prisťaho va nia zalo ži li aj 
Slo venskú ško lu z cieľom zac ho vať svo ju 
reč a písmo, orga ni zo va ne pôsobenie na 
zac ho va va ni kul tur ne ho dedič stva pred sa 
meš ka lo cele pol sto ro čie. Z tej to časo vej 
dis tan ci od 150 rokov mohli by sme pove-
dať že celi period, keď ide o pôsobeni na 
zac ho va va niu kul tur ne ho dedič stva 
môžeme rozde liť na nie koľko seg men tov 
a peri o dov z oso bitnými vlast no sti a mi. 
Zhru ba by sme si mohli všim nuť dva také 
peri o di.

I – Vytváranie Slo ven skej 
enti ti v Bin gu li

Slo va ci sa do Bin gu li behom tych prvich 
rokov osidľova nia prisťaho va li z viac te rich 

Гене ра ци ја уче ни ка 1921. годи не
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мати ач не цркве. Про шле су само чети ри 
годи не од тада а Сло ва ци у Бин гу ли 
отва ра ју и прву Сло вач ку шко лу у Запад-
ном Сре му са циљем очу ва ња Сло вач-
ког јези ка и писма.Орга ни зо ван рад на 
очу ва њу кул тур них тае ко ви на сле дио је 
ипак са зака шње њем од ско ро пола века 

Са ове дис тан це од 150 годи на могли 
бисмо рећи да цео тај пери од може мо 
поде ли ти у неко ли ко сег ме на та. Гру бо 
рече но уоча ва мо два пери о да са сво јим 
карак те ри сти ка ма. 

Први Сло ва ци у Бин гу лу су се досе-
ља ва ли из разних кра је ва и сре ди на које 
су већ има ле изгра ђе не соп стве не еле-
мен те кул ту ре. Ове кул тур не осо бе но-
сти, које су са собом доне ли, тре ба ло је 
у новом кра ју ускла ди ти са еле мен ти ма 
кул ту ре које су са собом доне ле дру ге 
поро ди це и тек на кра ју изгра ди ти нешто 
сво је што ће бити пре по зна тљи во као 
карак те ри сти ка бин гул ских Сло ва ка. 
Гло жан ци и Петров ча ни овде су живе ли 
зајед но са Пив ни ча ни ма, Селен ча ни ма и 
Лали ћа ни ма, али и са поро ди ца ма које 
су се досе ли ле из Ста рог Кра ја, које су 
ова мо доне ле еле мен те источ но-сло вач-
ке и запад но-сло вач ке кул ту ре. 

На новим огњи шти ма основ ни циљ је 
био да се обез бе де сред ства за егзи-
стен ци ју. Након тога посве ћи ва ли су се 
очу ва њу вере, јези ка и писма. На ту 
капи ју Кул ту ра ула зи поде ље на на оно-
ли ко еле ме на та из коли ко кра је ва су се 
досе ли ле прве поро ди це. Сви су они 
били поно сни на извор ност сво је кул ту ре 
и нера до и тешко су при хва та ли оби ча је 
дру гих сре ди на

Вели ки ути цај има ла је и сре ди на 
одно сно окру же ње у којем су живе ли са 

при пад ни ци ма дру гих наро да и кул ту ра, 
пре све га Срба, Хрва та, Нема ца и Мађа-
ра. То је има ло одра за и на ства ра ње 
еле ме на та који ће бити карак те ри сти ка 
кул ту ре бин гул ских Сло ва ка. Ову посеб-
ност и карак те ри сти ку уоча ва мо већ у 
дија лек ту којим гово ре Бин гул ски Сло ва-
ци, а који се доста раз ли ку је од дија лек-
та којим гово ре Сло ва  ци у сусед ним 
сели ма Ерде вик и Љуба.  

У новој сре ди ни поја вљу ју се и нови 
посло ви, нове наа ви ке и нови оби ча ји. 
Сусре ћу се са вино гра дар ством, бер бом 
вино гра да и пра вље њем вина. Сусре ћу 
се и са новим видом сла ве, одно сно обе-
ла жа ва ња кршћан ских пра зни ка. Тако ђе 
су и жетва, бер ба куку ру за, сви њо ко ље, 
пре ла и заба ве има ле сво је спе ци фич но-
сти. Народ не песме доне те из ста рог 

кра ја меша ле су се са, уз већи или мањи 
ути цај сре ди не и поста ја ле обо је не спе-
ци фич но шћу. Допри не ли су томе и 
инстру мен ти на који се сви ра ло. Били су 
то там бу ра шки инстру мен ти који су били 
одо ма ће ни у овој сре ди ни. Изво ђе е не на 
њима и народ не песме су има ле сво ју 
посеб ну боју и карак те ри сти чан звук. 
Биле су пре по зна тљи ве као музи ка 
карак те ри стич на за сло вач ке песме из 
Запад ног Сре ма. 

Јасно је да се ово није дога ђа ло или се 
дого ди ло током јед не ноћи. Потра ја ло је 
то не годи на ма него гене ра ци ја ма. Тре ћа 
гене ра ци ја бин гул ских Сло ва ка, на почет-
ку два де се тог века, око 1910. годи не 
могла је да каже да има сво ју спе ци фич-
ну кул ту ру, језик и оби ча је које ће него ва-
ти и чува ти. До ства ра ње ове осно ве 

strán ale aj z viac te rich pro stre di kto re už 
mali vytvo rené svo je kul tur ne prv ki. Upev-
nené staré ale bo nové obi ča je kto re zde di-
li v sta rom kra ji ale bo si ich vytvo ri li v 
novom domo ve bolo tre ba sula diť a stvo riť 
s nich dačo iba svo je. Hlo žan ča nia a 
Petrov ča nia sa tuna stre tli v spo lu na ži va ni 
z Piv ni čan mi, Selen čan mi, Laliťanmi ale aj 
z rodi na mi kto re sa do Bin gu li prisťaho va li 
zo starého kra ja z prv ka mi Výcho do slo ven-
skej, Stre do slo ven skej ale bo 
Západoslovenskej kul tu re. 

V novom domo ve sa bolo tre ba naj prv 
vinajsť v zabe spe čo va ni exi sten cii. Keď sa 
im to poda ri lo na rad priš la vie ra a potom 
Slovenská reč. 

Kultúra voš la cez tú bránu ale rozdelená 
na toľko prv kov z koľko rozlišnych kra jov 
sa sem prisťaho va li Slováci. Každy s nich, 
hrdy na svo ju pôvodnosť nerád zabúdal 
svo je a pri jal obi ča je inych pro stre di. 

Vpliv pro stre dia a okru že nia v kto rom 
spolunažívali z pri sluš ni ci inych národov, 
pre dov šetkym Srbov, Chor va tov a Nem-
cov, tiež dal svoj pri spe vok vo vytvárani 
svo jej oso bit nej enti ti a kul tu re Slovákov 
žiju cich v Bin gu li. Túto prv ku badať je aj v 
dija lek te a vyslov no sti jed no tli vich slov kto-
re Bin guľčania vislo via inak šie ako ich prvy 
suse dia Erde vi ča nia ale bo Ľubania. 

V novom pro stre di sa zja vu ju aj nové 
práce, nové zvyki a nove obi ča je. Tuná sa 
stre ta vju z vynohrad mi a hro zno vov obe-
rač kov. Stre ta va ju sa z novym dru hom 
osla vo va nia kresťanskich svi at kov, Aj 

žatva, lámačke, zakla vač ke ale aj pri at ke 
a zábavi mali svo ju spe ci fic kosť. 

Piesňe a tan ce pri ne se ne sebov zo sta-
rich kra jov  mie ša li sa z več šim ale bo men-
šim vza jom nim vpli vom vytva ra juc svo ju 
oso bit nosť. Samim tym že ich hra li 
nástrojoch a nie na pôvodnych už mali svo-
ju spe ci fic kosť. Pôvodnymi nastroj mi sa 
tuná stávaju tam bu raš ske nastro je. 
Zahrané na nich aj Slo venské ľudové 
piesňe inak zne ju  ale sa pre to stávaju cha-
rak te ri sti kov pre Slo venské piesňe zo 
Zapad ne ho Sri e mu. 

Prav da že sa toto všet ko neu di a lo za 
jed nu noc ale bo do roka. Trva lo to rok mi 
ale aj gene ra ci a mi. Tre tia generácia Bin-
guľskich Slo va kov až na zači at ku dva ci a te-
ho sto ro čia asi v rokoch 1910 sa oci tla v 
situ a cii že mohla pove dať že ma svo ju 
oso bitnú kul tu ru, svoj jazik a svo je obi ča je 
kto re je poho to va ukázať a zac ho va vať si 
ich. Na vytva ra nie práve toho to pod kla du 
ube hlo celich asi pede siať rokov za kto re 
sa môže pove dať že boli predchod co via 
orga ni zo vanému kul tur ne mu pôsobeniu 
Bin guľskich Slo va kov.

Bese da

Slo ven ski spo lok Bese da zalo žený bol v 
Bin gu li v novem bri v roku 1920. Prvim 
pred se dom spol ku sa stal Slo ven ski eva-
nje lic ki farar v Bin gu li Feror Ormis. Tajom-
ni kom spol ku sa stal uči teľ Karol Lic hner 

a poklad ni kom Šte fan Dudok. Výbor nik mi 
(čle no via správe) sa sta li: Pvel Fej di, Mišo 
Gani, Ondrej Kaňa, Mic hal Máľach, Pavel 
Stu pavský, Ondrej Ďurka a Ondrej Halaj 
a Mic hal Ruman sa sta li náhradnici výbor-
ni kov. Revi zor ma (Dozorný výbor) sa sta li: 
Šte fan Spevák, Ďuro Far kaš a Ondrej 
Struhár. V Hlav nej kni hi Besedy zazna me-
na ne je že jej zakla da teľ a prvý pred se da 
vystúpil zo spol ku na kon ci roku 1920 ale 
je nie zazna me nané z kto rich dôvodov. 
Hneď pri zakla da ni Bese da zazna me na la 
do sozna mu svo jich čle nov 64 Slo ven ske 
rodi ni v Bin gu li. Čle nov ske na rok 1920 
bolo 30 dina rov ale keď spo lok bol zalo že ni 

Учи тељ Михал Коп чок

Гене ра ци ја уче ни ка 1929. годи не
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про те кло је пре ко пола века и то је пери-
од за који бисмо могли рећи даа је први 
пери од кул тур ног дело ва ња Сло ва ка у 
Бин гу ли.

Осни ва њем Сло вач ког дру штва Бесе-
да у Бин гу ли је почео пери од актив но сти 
Сло ва ка у кул ту ри у којем су забе ле же ни 
зна чај ни резул та ти. Тај пери од је почео 
1920. а тра јао је до 1957. годи не од када 
актив ност бин гул ских Сло ва ка на кул тур-
ном пољу вео ма опа да. 

Сло вач ко дру штво Бесе да у Бин гу ли 
осно ва но је новем бра 1920. годи не. За 
првог пред сед ни ка иза бран је Федор 
Ормис све ште ник Сло вач ке еван ге лич ке 
цркве у Бин гу ли. За секре та ра је иза бран 
Карол Лих нер учи тељ сло вач ке шко ле, а 
за бла гај ни ка је иза бран Ште фан Дудок. 
За одбор ни ке (чла но ве Управ ног одбо ра) 
су иза бра ни: Павел Феј ди, Мишо Гањи, 
Ондреј Кања, Михал Маљах, Павел Сту-
пав ски и Ондреј Ђур ка, а Ондреј Халај и 
Михал Руман иза бра ли су за заме ни ке. 

За реви зо ре (над зор ни одбор) из а бра-
ни су: Ште фан Спе вак, Ђуро Фар каш и 
Ондреј Стру хар. У Глав ној књи зи Бесе де 
запи са но је да пред сед ник дру штва и 
његов осни вач напу стио дру штво пред 
крај 1920. годи не али се не наво де раз ло-
зи. Прве годи не у књи гу чла но ва упи са но 
је 64 сло вач ке поро ди це. Чла на ри на за 
дату годи ну изно си 30 дина ра, а пошто је 
дру штво овно ва но кра јем годи не чла на-
ри на се пла ћа ла само 10 ди на ра

По завр шет ку Дру гог свет ског рата дру-
штво поно во почи ње са радом. Пошто су 
запи сни ци из тог пери о да уни ште ни не 
може мо утвр ди ти да ли је дру штво одмах 

pri kon ci roka splácali ho čle no via iba 10 
dina rov.

SKOS „Milan
Ras ti slav Štefánik“ 

Po skon če ni dru hej sve to vej vojny Slo-
vensky spo lok zno vu zaci na z čin nosťov. 
Zápisnice z toho peri o du su zni čené aj 

nemôže sa zistiť či spo lok ihneď po obno-
ve nej čin no sti pôsobil pod novim menom 
SKOS „Milan Ras ti slav Štefánik“ ale bo 
svo ju čin nosť pod sta rim menom „Bese da“ 
predlžil po rok 1958. keď sa po prvykrať 
zja vu je nove meno spol ku.

Dľa sozna mu diva del nich pred sta ve ni 
kto re spo lok zohral v povoj no vom peri o de 
od roku 1947 po rok 1957 a kto ri napísal 
Ondrej Struhár za pret po kla dať je že pred-

sta ve nia hra li ako cle no via Bese di a 
neskor šie od roku 1957 ako čle no via nove-
ho spol ku „MR Štefánik“. Prve zac ho vané 
verej ne uda je a zapi sni ce z roku 1957 už 
su uve dené pod nazvom SKOS „Milan 
Ras ti slav Štefánik“ su to zápisnice z dvoch 
výsta vov knih a foto gra fii z dejín spol ku, 
ško li a špor tu v Bin gu li. Prvá je z 8. apri la 

Мла ден ци Бабе ља Зуза на и Ондреј око 1920. годи не

Гене ра ци ја уче ни ка 1934. годи не
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поче ло са радом под новим име ном 
СКПД Милан Рас ти слав Ште фа ник или је 
ака тив ност наста ви ло под ста рим име-
ном Бесе да све до 1958. годи не. Тада се 
први пут поја вљу је ново име. Пре ма пре-
гле ду позо ри шних пред ста ва које је дру-
штво игра ло у пери о ду од 1947. до 1957. 
годи не, а који је сачи нио Ондреј Стру хар 
може се прет по ста ви ти да су тада игра ли 
још под ста рим име ном Милан Рас ти-
слав Ште фа ник. Први сачу ва ни запи сни-
ци су запи сни ци са две одр жа не изло жбе 
књи га и фото гра фи ја из исто ри је дру-
штва, шко ле и спор та у Бин гу ли. Први 
носи датум 8. апри ла а дру ги 6. новем бра 
1957. годи не. Посто је још два запи сни ка 
са изло жбе на исту тему и то од 8. апри-
ла и 8. сеп тем бра 1958. годи не.  

Шта се у Бин гу ли дога ђа ло у обла сти 
кул ту ре од сеп тем бра 1958. до 3. фебру-
а ра 1972. годи не вели ка је непо зна ни ца 
пошто је сва доку мен та ци ја уни ште на. 

Актив но сти у дру штву се од 1972. годи-
не повре ме но раз бук та ва ју па онда јења-
ва ју па се поно во буде и тако до данас. 
Повре ме но су актив не драм ска сек ци ја и 
то дечи ји андамбл па онда фол клор на 
сек ци ја, тако ђе дечи ји ансамбл, а орга ни-
зу ју се и дру ге кул тур не мани фе ста ци је 
пово дом зна чај них дату ма и дога ђа ја. 

Када гово ри мо о спор ту у Бин гу ли 
првен стве но мисли мо на фуд бал. Међу-
тим спорт у Бин гу ли има дру ге коре не у 
дру гим спорт ским актив но сти ма. Ти изво-
ри дати ра ју из првих годи на после првог 
свет ског рата али у спорт ским актив но-
сти ма које су биле запо че те у шко ли. То 
је веза но и за поче так орга ни зо ва ног 
колек тив ног бавље ња спор том и за јед ну 
осо бу за коју с пра вом може мо назва ти 

оцем спорт ских актив но сти у Бин гу ли. То 
је био учи тељ Михал Коп чок. Није позна-
то да ли је и какав спор ти ста био учи тељ 
Коп чок али сигур но је да је био вели ки 
заљу бље ник спор та и ту сво ју љубав 
пре нео је на мно ге гене ра ци је Бин гу ла ца, 
првен стве но на децу и омла ди ну, али и 
на ста ри је. Но тре ба рећи да није код 
свих Бин гу ла ца, првен стве но оних ста ри-
јих, наи ла зио на раз у ме ва ње. Често су 
комен та ри са ли „Боље да ту децу учи 
памет ни јим ства ри ма, а не да их залу ђу је 
тим глу по сти ма, само их одвра ћа од 
посла и оба ве за“.

Учи тељ Коп чок је зајед но са учи те љи-
цом Кати цом Лучић слу жбов вао као учи-
тељ у Сло вач кој шко ли у Бин гу ли и ту су 
зајед но осно ва ли прво сокол ско дру штво 
1928. годи не.

У исто ри ји села Бин гу ла учи тељ Михал 
Коп чок је забе ле жен као човек који је 
1926. годи не у Бин гу лу донео прву фуд-

бал ску лоп ту из Чехо сло вач ке и осно вао 
први фуд бал ски клуб. Осни ва чи клу ба са 
Миха лом Коп чо ком били су: В. Панић, 
Пета ко вић, Бра шнар и Недић. (Нажа лост 
нема мо њихо ва име на). Клуб је реги сто-
ван под име ном Брат ство и под тим име-
ном посто ји по дру ги свет ски рат када из 
разу мљи вих раз ло га пре ки да актив ност. 
Пред рат ни пери од је ина че тај у којем и 
учи тељ Коп чок у клу бу има зна чај ну уло-
гу као спорт ски рад ник и педа гог. Мно ге 
гене ра ци је од њега су нау чи ле прве кора-
ке вешти не фуд бал ске игре. У том пери-
о ду фуд ба ле ри су још игра ли босо но ги 
или у опан ци ма. Какав је то дожи вљај 
када се на ноге обу ју копач ке за бин гул-
ске фуд ба ле ре био је само недо са њан 
сан. 

Само годи ну дана након дру гог свет-
ског рата, Ондреј Стру хар пона вља оно 
шта је учи нио учи тељ Коп чок 1926. годи-
не и у Бин гу ли доно си прву фуд бал ску 
лоп ту после дру гог свет ског рата. То је 
било довољ но да као Феникс из пепе ла, 
на ноге поно во ста не фуд бал ски клуб 
Брат ство. Те 1946. годи не обно вљен је 
рад клу ба а у обно ви су уче ство ва ли: В. 
Трив ко вић, З. Јел чић, Ђ. Јере мић, Ште-
фан Ухлик, Ондреј Вар га, С. Пав ко вић, 
Јан Зајац, С. Грис ха бер, И Слан чек и Ј. 
Рајић.  

Обно вље ни клуб успе шно се так ми чи у 
Општин ској лиги Шид све до 1961. годи-
не када пада у кри зу и пре ста је да посто-
ји под име ном Брат ство. Исте годи не 
обно вљен је рад фуд балс ког клу ба али 
сада клуб доби ја ново име ОФК Бин гу ла. 
За првог пред сед ни ка новог клу ба иза-
бран је Весе лин Вуче тић. Под овим име-
ном клуб пост о ји и ради и данас. 

a druhá z 6. novem bra roku 1957. Nasle-
du ju ešte dve zápisnice z dvoch výsta vov i 
to 8. apri la a 8. sep tem bra roku 1958. Čo 
sa v Bin guľskom spol ku Dia lo od sep tem-
bra roku 1958 po 3. febru ar roku 1972 nie 
je zazna me nané ale bo je doku men ta cia 
zničená.

Čin nosť v spol ku sa od roku 1972 občas 
rosrud zo va la a potom zase spomálila 
a taka situ a cia je po dnes. Občas sú čin ne 
divadelná a potom det ska divadelná a 
potom zase fol klor na pre va žne detská sku-
pi na a orga ni zo vané boli početné kul tur ne 
podu ja a tia k pri le ži tostnym datu mom ale bo 
dia ni am. 

Slováci v špor to vej
čin no sti v Bin gu li

Keď sa dnes hovo ri o špor te v Bin gu li 
pre dov šetkym sa misli na fud bal. No šport 
v Bin gu li ma prameňe na inom úseku 
špor to vich aktyvýt. Sia ha to k prvym 
rokom po prvej sve tob vej vojny keď sa v 
Bin gu li zača li orga ni zo va ne baviť špor tom 
a to v školách. Spe te je to aj z jed nom 
osob nosťov za kto ru by sme mohli pove-
dať že je otcom orga ni zo va nej špor to vej 
čin no sti v Bin gu li. To ból uči teľ Mic hal 
Kop čok. Nie je známe či a aky špor to vec 
bol uči teľ Kop čok ale je isté že bol 

ochotný a vedel zaľubu k špor tu všte piť 
nie iba med zi deti a mla dež v Bin gu li ale 
aj med zi tych star šich. Uči teľ Mic hal Kop-
čok, spo lu z uči teľkov  Kati ca Lučić, kto ra 
s nim uči la deti v slo ven skej základnej 
ško le v Bin gu li, zalo ži li pri tej to ško le 
sokolské druž stvo v roku 1928. 

Fud bal – V dejinách mesteč ka Bin gu li 
uči teľ Mic hal Kop čok je zazna me naný 
ako člo vek kto ri v roku 1926. do Bin gu li 
pri ni e sol prvú fud ba lovú lop tu z Česko slo-
ven ska a zalo žil prvý fud ba lový klub. 
Zakla da teľmi klu bu spo lu z Mic ha lom 
Kop čo kom boli aj V. Panić, Peta ko vić, 
Braš nar a Nedić. Klub pôsobil pod menom 
„Brat stvo“ po dru hu sve tovú voj nu keď sa 
skr ze vojny a oprav divych pri čin jeho čin-
nosť prer ru ši la. Spo lu z niče nim dedinky v 
dru hej sve to vej voj ne zni če ni bol aj fud ba-
lo vi klub. O rok po skon če ni dru hej sve to-
vej voj ni Ondrej Stru har opa ku je to čo 
uro bil jeho predchod ca Mic hal Kop čok v 
roku 1926. Do Bin gu li doni e sol fud ba lo vu 
lop tu. Sta či lo to aby ako Feniks zno vu do 
svo jich nohu zastal fud ba lo vi klub Brat-
stvo. Bolo to v roku 1946 a v obno ve 
pôsobenia klu ba učin ko va li:V. Triv ko vić, 
Z. Jel čić, Dj. Jere mić, Šte fan Uhlik, Ondrej 
Var ga, S. Plač ko vić, Ján Zajac, S. Gris ha-
ber, i. Slan ček a J. Rajić. Klub pôsobi 
a úspeš ne sa zavo di v obec nej ligi po rok 
1961 keď po krat ko tr va ju cej kri zi klub 

zani ka pod menom Brat stvoa a zakla da ju 
klub pod nazvom OFK Bin gu la. Pod tim 
menom klub pôsobi aj dnes. Pred se dom 
nove ho klu ba sa stal Vese lin Vuče tić.

Ондреј Стру хар 1953. годи не

Мла ден ци Петрус Ерка и Ондреј
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