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Председник Вучић долази на полигон
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ул. Змај Јовина бр. 26

НИКИНЦИ

Председник Вучић
присуствовао војном
приказу на полигону

П

редседник 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.

Део наоружања

Говорећи о приказу на полигону
Никинци, председник Вучић је иста
као да је то нешто што је он изне
надно тражио, да би се стекао увид
о томе каква је стварна готовост
наших војника и војних капацитета.
– Нарочито сам задовољан оним
што су приказали припадници Спе
цијалне бригаде, али и оним што

смо могли да видимо од људи
који нису војници, из крагујевачке
„Заставе“, који су користили моду
ларну пушку. Веома сам задовољан
како су гађали и „Лазар“ и „Милош“,
а веома сам задовољан и белгиј
ским пушкомитраљезима које смо
купили.   Могли сте да видите да и
оно што смо аутоматизовали и оно
што модернизујемо понекад може и
да закочи и на томе ћемо морати да
радимо. Радићемо на новим систе
мима, посебно на вођеним ракета
ма. Разговарали смо са појединим
земљама о набавци наоружаних
беспилотних летелица, то је оно
у чему наша памет није довољно
далеко одмакла, али ћемо и даље
улагати у нашу памет, у наше инже
њере – рекао је председник Вучић.
Он је додао да још много мора
мо да радимо, јер је опремање,
наоружавање и модернизација вој
ске увек компликован, мукотрпан и
дуготрајан процес, који ми обавља
мо брзо, али то може да буде још
брже, јер хоћемо да одвратимо сва
ког потенцијалног агресора од напа
да на Републику Србију.
На полигону у Никинцима пред
стављен је део наоружања из про
јекта „1.500+“.
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Besplatna telefonska linija 0800/108-022
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ледао 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
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Да комшији
не цркне крава

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.
аква 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.

Т
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ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Болница између
жеља и могућности

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА ДОБИЈА НАЈСАВРЕМЕНИЈУ ОПРЕМУ: Др Живко Врцељ

У

митровачкој Општој болници у
четвртак 26. јула директор др
Живко Врцељ је одржао конфе
ренцију за новинаре која је за тему
имала резултате рада, текуће актив
ности у смислу опремања неопход
ним медицинским апаратима, као и
потешкоће са којима се суочава ова
здравствена установа.
Др Врцеља је поновио да је Болни
ца од Покрајинског секретаријата за
здравство добила ЦТ апарат и два
стерилизатора. Проблем са ЦТ апа
ратом је био дугогодишњи, с обзиром

на то да је он још од 2016. био у квару.
– Када сам именован на место
директора Опште болнице, затекао
сам стари ЦТ апарат који је био у ква
ру већ три месеца. Значајна сред
ства, која смо такође добили од
Покрајине, била су уложена у поправ
ку тог ЦТ апарата, али се он изнова
кварио. Чак смо из пиротске болнице
добили расходован ЦТ апарат, ради
резервних делова. Сада смо добили
нов Филипсов апарат чија уградња је
у току. Ускоро апарат почиње са
радом, за неких десетак дана. Ово

посебно наглашавам пошто колају
гласине да овај нови ЦТ апарат неће
бити у функцији до краја године. То
једноставно није тачно, апарат ће
врло брзо почети са радом, рекао је
др Живко Врцељ.
Он је додао да је набавка два сте
рилизатора у току и они ће стићи у
року од месец до месец и по дана.
Лапроскопски стуб за хирургију
такође је набављен средствима
покрајине. Митровачк а болница је
иначе једна од болница у којој се оба
вља веома велики број лапроскоп
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ских операција. Болница ће бити
опремљена и новим колор доплером,
ултразвучним апаратом за срце и крв
не судове, ласером. Што се тиче
немедицинске опреме, Болница је
набавила котао за грејање на гас, и
добијена су средства за поправку
лифта. Средства су тражена и за кли
матизацију сале за интензивну негу.
Др Врцељ сматра да би овим био
решен проблем вентилације у опера
ционим салама.
Што се тиче транспорта болесника,
Болница је имала само једно санитет
ско возило, сва остала возила припа
дају Дому здравља. 2017. године у
јулу преко Министарства здравља
добијено је санитетско возило, и два
санитетска возила по програму пре
кограничне сарадње са Хрватском.
Тај програм финансира Европска уни
ја, а мањи део који пада на Болницу
сносиће покрајински секретаријат за
здравство.
– Наша популација је све старија,
све више има хроничних болесника и
оних који су оболели од малигних
болести, као и здравствено запуште
них пацијената, рекао је др Врцељ.
Било је и мањих донација у виду
опреме и постељине за многа одеље
ња, кревета, медицинских инструме
ната.
У току је пројекат увођења дијагно
стичких сродних група, а тиче се кла
сификовања дијагноза по групама и
сходно томе и фактурисање. Др
Врцељ је поменуо и Центар за жртве
сексуалног насиља који ради већ
неколико месеци. Било је акција бес
платних превентивних прегледа. Циљ
је био да се смање листе чекања, али
и да се пацијенти без осигурања могу
прегледати и лечити. Ове акције су
биле изузетно посећене.
Директор је рекао да је у току кон
курс за специјализације, за дечју
хирургију, општу хирургију, субспеци
јализације за медицину бола, одно
сно анестезију, онкологија, хематоло
гија и неонатологија.
Што се тиче проблема др Живко
Врцељ је поновио да је највећи про
блем све старија популација и све
већи број малигних болести као и
здравствена запуштеност пацијената.
– Други проблем је мањак запосле
них, што због одласка медицинских
техничара у иностранство, што због
уредбе Владе Србије о забрани запо
шљавања у јавном сектору. Дошли
смо у проблем и са спремачицама,
које финансирамо из сопствених
средстава. Било је проблема и са тер
минима наручивања амбулантних
прегледа, али то смо решавали у току.
Морали смо понудити термине за
пуно радно време, и ја сам ту био вео
ма строг, тако да сада нема више
таквих проблема, каже др Врцељ.
Др Врцељ је говорио и о очекивањи
ма пацијената која они имају у односу
на здравствени систем Србије.

Ми се морамо
борити да лекари
праве што мање
грешака. Грешака
увек и свуда има,
човек није безгрешан.
Међутим, фама је да
болнице не ваљају
ништа и да их треба
тужити. Ово је наша
заједничка имовина о
којој морамо бринути
како би она могла да
функционише

Не би било добро да
нам се деси, као што
каже министар
Лончар, да купимо сву
опрему, а да останемо
без здравственог
кадра. Медицинске
сестре у нашој
болници имају плату
око 250 евра, лекари
специјалисти око 600
евра. Нормално је да
ће људи одлазити,
јер од њих се тражи
стандард рада као у
ЕУ са овако малим
платама. Ту мора да
се нађе неко решење,
закључује
др Живко Врцељ
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– У земљама Европске уније имате
разне нивое осигурања, разне пакете
који покривају одређен ниво здрав
ствене заштите. Право сваког паци
јента је да се одлучи за одређени
ниво, али онда то има и своју цену.
Ми имамо једнак ниво осигурања за
све. И то треба нагласити. Ми не
можемо имати здравствени систем на
нивоу ЕУ зато што нисмо довољно
економски јака земља. Ситуација
јесте знатно боља него у септембру
2012. године, када је Србија била
пред банкротом, али не довољно
добра да бисмо могли у потпуности
да испунимо све захтеве пацијената.
Ми нисмо у стању да обнављамо
медицинску опрему у оном обиму у
ком је то потребно. Сви апарати се
максимално користе, и нормално да
се ти апарати кваре. Осигурање лека
ра од лекарске грешке је институт
који је развијен у земљама запада.
Код нас је то уведено тек од прошле
године и то само делимично. Лекари
су осигурани на ниво који није дово
љан, тако да болнице сносе трошкове
лекарских грешака. Решили смо све
судске спорове од раније, нових има
мање. Лоше је што се ствара тренд
да људи хоће да реше своје финан
сијске проблеме на рачун Болнице.
Судови пресуђују обично у корист
пацијената. Ми се морамо борити да
лекари праве што мање грешака. Гре
шака увек и свуда има, човек није
безгрешан. Међутим, фама је да бол
нице не ваљају ништа и да треба
тужити болнице. Ово је наша зајед
ничка имовина о којој морамо брину
ти како би она могла да функциони
ше. Многе болнице у Србији су у
блок ади управо због принудних
наплата пресуђених материјалних
штета. Такође, болница мора да
исплаћује и штете због тужби запо
слених. И ту има свакаквих тужби и
свакаквих пресуда. Ја се залажм, као
директор, да се ради максимално
савесно, одговорно и стручно. Да се
грешке сведу на минимум, истакао је
др Врцељ.
Он је на крају поменуо одлив меди
цинског особља, који се све више
препознаје као велики проблем.
Међутим, Србија није ту јединствена.
То се дешава у многим земљама, па
чак и у чланицама Европске уније, на
пример у Хрватској.
– Не би било добро да нам се деси,
као што каже министар Лончар, да
купимо сву опрему, а да останемо без
здравственог кадра. Медицинске
сестре у нашој болници имају плату
око 250 евра, лекари специјалисти
око 600 евра. Нормално је да ће
људи одлазити, јер од њих се тражи
стандард рада као у ЕУ са овако
малим платама. Ту мора да се нађе
неко решење, закључује др Живко
Врцељ.
С. Ц.
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ОСНОВНИ СУД

Из притвора на психијатрију

М

ађарској држављанки Илдики
Тердики Посци (49), која је
физички напала Зорицу Марин
ковић Илиески, председницу Прекршај
ног суда у Сремској Митровици, Основ
ни суд издао је решење, да се она
упути на психијатријско лечење и чува
ње у здравственој установи затвореног
типа. Ову одлуку судија Драгана Барба
тесковић, донела је након добијених
резултата комбинованог психолошконеуропсихијатријског вештачења, које
је урађено у Специјалној затворској
болници у Београду, а са тим се сложи
ла и Марија Панић Зорић, заменик
Основног јавног тужилаштва.
После три месеца, откако је Мађари
ца задала више удараца у главу судији
Маринковић- Илиески, незадовољна
казном која јој је тада изречена, Илдики
је, у понедељак 23. јула, продужен при
твор до правоснажности решења о
извршењу мере безбедности обавезног
психијатријског лечења.
– Осумњичена је требала да прису
ствује главном претресу, али како су
нас обавестили, њено здравствено ста
ње се погоршало и није способна да

Напад
Након изречене казне, у износу од
15.000 динара, због прекршаја Зако
на о странцима, у Прекршајном суду,
Илдико је више пута ударила судију
Маринковић Илиески, која се три
пута онесвестила.

прати суђење. На основу добијених
лекарских налаза, за време направље
ног кривичног дела, утврђено је, да је
Илдико била неурачунљива, као и да
постоји опасност да би могла да поно
ви извршено кривично дело – истакла
је судија Барбатесковић, и додала да је
Мађарица из притвора Казнено-поправ
ног завода у Сремској Митровици, пре
бачена у Специјалну затворску болни
цу у Београд, где ће након правосна
жности пресуде бити упућена на лече
ње у Специјалну психијатријску болни
цу „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу.
Бранилац по службеној дужности,
адвокат Богдан Вујичић, током главног

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Резултати анализе воде
Јавно комунално преду
зеће „Комуналије“ Сремска
Митровица обавештава гра
ђане о резултатима анали
зе савске воде, коју је извр
шио Завод за јавно здра
вље Сремска Митровица.
Анализа савске воде је
извршена дана 18.07. 2018.
године и то на тачк ама
узорковања : Мала плажа,
почетак плаже, Богаз, Дис
панзер.
Узорковањем и анализом
физичко-хемијских и микро
биолошких параметара сав
ска вода на наведеним
локал итет им а одговар а:
захтевима Уредбе о гранич
ним вредностима загађују
ћих материја у површин
ским водама и подземним
водама и седименту и роко
вима за њихово достизање.
Препоруке за здравстве

но безбедно купање: избе
гавати роњење, гњурање,
прскање, скакање и гледа
ње у води, приликом уласка
у воду постепено се расхла
дити, обавезно се туширати
чистом водом са тушева
након изласка из савске
воде, вршити надзор над
купањем мале деце ( у пли
ћаку је вода најзагађенија),
после кише и олује не купа
ти се 2-3 дана, забранити
приступ домаћим животи
њама.
Молимо све суграђане да
се у току боравка на плажи
прид рж ав ају
прав ил а
забране игре с лоптом у
води и пешчаном делу пла
же обележеном знаковима
забране, како не би омета
ли одмор и рекреац
 ију посе
тилаца Градске плаже у
Сремској Митровици.

претреса, између осталог истакао је,
да у току овог поступка није до степе
на извесности доказано да је окри
вљена извршила кривично дело оме
тање правде на начин како је то описа
но у предлогу за изрицање мере без
бедности обавезног психијатријског
лечења и чувања у здравственој уста
нови.
Ни данас није познато какао је
мађарска држављанка успела без лич
них докумената да пређе две државне
границе, као ни то ко јој је ставио гипс
на руку, где није било прелома, а у
којем је крила новац.

С.Костић

ЦРВЕНИ КРСТ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Помоћ пострадалима
у пожарима у Грчкој

Ц

рвени крст Сремска
Митровица обаве
штава јавност да је
Црвени крст Србије је
отворио наменски динар
ски рачун за прикупљање
новчаних донација за
помоћ пострадалом ста
новништву Грчке.
Број рачуна је 20532824-71, позив на број
6026 355 0000, модел 00,
код Комерцијалне банке
АД Београд. На овај рачун
је могуће уплатити дона
цију само са територије
Републике Србије, а за
уплате из иностранства
препорука је да се уплаћу
је директно на рачун Грч
ког Црвеног крста.

Поред наменског рачуна
Црвени крст Србије је
договорио са мобилним
опер атер им а
Телен ор,
Вип мобиле И МТС акти
вацију хуманитарног СМС
броја 2002 преко кога гра
ђани могу да уплаћују
донацију путем слања
СМС. Цена поруке је 100
динара.
Црвени крст Србије је у
сталном контакту са коле
гама из Грчког Црвеног
крста, који је на основу
процене тренутних потре
ба упутио захтев за прику
пљање помоћи у новцу,
како би се одговорило на
најприоритетније потребе
угроженог становништва.
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Подела пензионерских картица
Д
иректор републичког фонда ПИО
Зоран Бережни и начелник Град
ске управе за социјалну заштиту
Војислав Мирнић су у четвртак 26. јула
одржали конференцију за новинаре
поводом поделе пензионерских карти
ца.
– Подела картица је почела 23. јула
на територији Срема, сем општина
Ириг и Пећинци. У Иригу је подела
кренула 30. јула до 3. августа у проп
сторијама удружења пензионера,
пошто Фонд нема просторије у тој
општини. Након 3. августа картице ће
моћи да се подигну у нашој филијали
у Руми. Сличан је случај и са Пећинци
ма, подела је трајала до 27. јула, и
пећиначки пензион
 ери могу своје кар
тице такође преузети у Руми. До сада
је подељено око четири одсто карти
ца. У Срему има око 58.000 пензионе
ра, а у Сремској Митровици око
16.000. Картица је идентификациони
документ пензионера и у многим
земљама се показала као позитиван
инструмент. Пензионерима у највећем
броју случајева више неће требати
прензиони чек како би могли да оства
ре неке попусте. Све попусте могу

Зоран Бережни и Војислав Мирнић

остварити уз ову картицу. Она садржи
само минималне податке, без матич
ног броја и без података о висини пен
зије. Картица је бесплатна, и штампа
на је о трошку Фонда. Једино уколико
буде изгубљена, њен влансик ће мора
ти да плати израду нове. Картице су
штампане за пензионере који су били
у систему до 26. фебруара, а за све
остале биће накнадно одштампане,
рекао је Зоран Бережни.
Војислав Мирнић је додао да је сва

ки вид повластице за пензион
 ере јако
битан.
– Готово петину митровачке попула
ције чине пензион
 ери. Међутим, што
се тиче повластице за превоз који суб
венцион
 ише град, потребан је пензио
ни чек како би се остварила цена
повлашћеног превоза, јер се она везу
је за висину пензије, а тај податак кар
тица не садржи, каже Војислав Мир
нић.

В. Ц.

СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Пријем златних атлетичара

У

понедељак, 30. јула, у
Градској кући у Срем
ској Митров
 ици орга
низован је пријем за митро
вачке атлетичаре Марију
Вученовић и Ведрана Сам
ца који су освојили златне
медаље у дисциплини баца
ње копља на Балканијади.
Ово такмичење одржано је

Са пријема у Градској кући

протеклог викенда у бугар
ском граду Стара Загора.
Спортисте Атлетског клу
ба „Срем“, њиховог тренера
Драгишу Ђорђића и пред
седника клуба Мирослава
Кендришића дочекали су
градоначелник Града Срем
ска Митровица Владимир
Санадер и Илија Недић,

начелник Градске управе за
образовање, културу и спо
рт.
Градоначелник Санадер
је честитао спортистима на
оствареним резулататима.
- Ово је велики успех и
желео бих да честитам
Марији и Ведрану на резул
тату који су остварили на

Балканијади. Град Сремска
Митров
 ица ће сигурно свим
срцем навијати да осво
је медаљу и на Европском
првенству. Наравно, и убу
дуће ће Град подржавати
овако успешне спортисте
– рекао је овом приликом
Санадер и додао да је идеја
да млади имају праве узоре,
а да ови спортисти то и јесу.
Начелник Градске управе
за образовање, културу и
спорт Илија Недић је такође
пожелео спортистима мно
го успеха у наредном пери
оду.
Атлетичар Ведран Самац
истакао је да је ове годи
не најспремнији, мислећи
при томе на форму, те да
се нада да ће то утицати
на резултат на Европском
првенству. Он је на Блака
нијади копље бацио 76.88
метара. Марија Вученовић
је додала да је на такмиче
њу бацила копље преко 60
метара, те да се на предсто
јећем такмичeњу нада ула
ску у финале.
С. С.
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Регионално водоснабдевање

М

инистарство привреде је Општини
Шид одобрило средства у износу од
2.800.000 динара за реализацију
пројекта Регионални систем снабдевања
водом за наводњавање дела територи
је Општине Шид и Града Сремска Митрови
ца са акумулације Мохарач, у циљу јачања
пословних активности у пољопривреди и
руралног развоја. Средства су одобрена
у оквиру јавног позива за суфинансирање
јединица локалне самоуправе за израду
пројектно техничке документације, а уговор
о реализацији овог пројекта потписао је
председник Општине Шид Предраг Вуко
вић. Укупна вредност пројекта је око
4.000.000 динара, а у оквиру пројекта биће
израђена студија оправданости, идејно
решење за идејни пројекат Регион
 алног
система снабдевања водом за наводњава
ње дела територије Општине Шид и града
Сремска Митровица са акумулације Моха
рач. Изградња Регионалног система снаб
девања водом за наводњавање дела тери
торије општине Шид и Града Сремска
Митровица са акумулације Мохарач има за
циљ да подржи и омогући пословне актив
ности у пољопривредној производњи,
првенствено воћарству и виноградарству и
омогући адекватан рурални развој овог под
ручја.

Предраг Вуковић

ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА У ШИДУ

Још један гранични прелаз

П

рошле недеље 25. јула у сали
Скупштине општине Шид, пот
писан је споразум о покретању
иницијативе за отварање граничног
прелаза између Србије и Хрватске,
Рачиновци - Јамена. Споразум су пот
писали председник Скупштине Општи
не Шид Велимир Ранисављевић и
начелник Општине Дреновци Јакша
Шестић. Отварањем новог граничног

прелаза, Рачиновци, Строшинци и
Јамена, након више од 20 година кому
никација између две општине и две
суседне државе би поново оживела, а
створила би се могућност и за успоста
вљање нове сарадње.
– Нама је драго да можемо потпи
сати један овакав споразум и иници
јативу за отварање једног оваквог гра
ничног прелаза. Између ауто - пута и

Велимир Ранисављевић и Јакша Шестић

реке Саве немамо ниједан гранични
прелаз и нама тај део отвара простор
за комуникацију према Јамени, Моро
вићу и Шиду. Исту ту сарадњу жели
мо успоставити са Брчко-дистриктом
општином Дреновци и са целом пери
феријом на подручју Војводине и на тај
начин створити једну нормалну кому
никацију трговачке, културне и друге
односе и покушати вратити живот на
тај простор, с обзиром да је он и са
једне и са друге стране границе доста
запуштен и изолован, изјавио је Јакша
Шестић начелник општине Дреновци.
И представници локалне самоупра
ве Општине Шид, истакли су велики
значај отварања тог граничног прела
за.
– Отварање граничног прелаза Јаме
на - Рачиновци, од великог значаја је
за обе општине и обе државе. Њего
вим отварањем створила би се могућ
ност олакшаног прелаза у обе државе,
на опште задовољство мештана али
и других становника суседних села,
истакао је Велимир Ранисављевић.
Споразум који је прошле недеље
потписан у сали СО Шид, биће просле
ђен на поступање Владама Републике
Србије и Хрватске.
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ОТВОРЕНО ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Лето је у граду
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МАНАСТИР БЕШЕНОВО

Песничка повеља
Дари Радојевић

П

Наступ групе Ничим изазван

Н

и ово варљиво лето
неће проћи без тра
диционалне манифе
стације Шидско културно
лето, која ће по четрнае
сти пут улепшати бар месец
дана онима, који ће најто
плији део године провести
у граду. Пре овог догађа
ја био је организован још
један, посвећен најмлађи
ма. Четврто Дечје културно
лето одржано је од 22. до
27. јула, а на коме су нај
млађи уз помоћ просветних
радника у оквиру радион
 ица
показали своју креативност.
Манифестацију је организо
вао Савет за бригу о деци,
под покровитељством Кул
турно-образовног
центра,
Туристичке
организације
Шид и Општине Шид.
Овогодишње
дружење
на простору поред Култур
но-образовног центра тра
јаће од 28. јула па све до
19. августа. Шиђани, али и
њихови гости моћи ће све
до Преображења свако
дневно да уживају у бројним

догађајима. Програм ового
дишњег Шидског културног
лета је изузетно богат, па
ће вероватно свако пронаћи
нешто за своју душу. Нарав
но, најпосећенији ће бити
бројни концерти забавне и
народне музике. И заљу
бљеници у древну игру, шах
имаће свој дан када ће бити
одржана симултанка у неде
љу, 5. августа. Дан посве
ћен вину планиран је за 10.
август, а концерт ће одржати
ансамбл Зоруле. Етно дан је
11. августа када ће се број
на удружења жена пред
ставити са ђаконијама, чији
се рецепти преносе у кругу
породице, више деценија.
У суботу, 28. јула заменик
председника Општине Шид
Зоран Семеновић, званично
је отворио Шидско културно
лето и Шиђанима пожелео
да се наредних дана добро
забаве. Част да отворе
манифестацију имала је гру
па Ничим изазван, а затво
риће је популарни Гарави
сокак, 19. августа. 
Д. П.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“
реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.

оводом
обележава
ња славе манасти
ра Бешеново Светог
Кирика и Јулите, у суботу
28. јула, додељена су при
знања победницима ового
дишњег песничког конкурса
„Невидљив је померач обла
ка“, који је, у оквиру тради
ционалне поетско – духовне
манифестације „Бешенов
ска приношења“.
Жири је, као најбољу
песму, означио песму Даре
Радојевић из Горњег Мила
новца под називом „Неви
дљив је померач облака“ и
уручио јој Песничку повељу.
Та песма је, како је наве
дено у образложењу жири
ја, још једна потврда да
је Радојевићева једна од
наших најзначајнијих песни
киња данас - песникиња
лепих, српских речи, песни
киња доброте и људскости и
песникиња дубоког поетског
промишљања себе и свега
око и изнад себе.
Организацију ове мани
фестације
подржао
је
Покрајински
секретаријат
за културу, јавно информи
сање и односе са верским

Дара Радојевић

заједницама.
Објављујемо
последњи
стих победничке песме:
„Лет... И та птица под кри
лом понеће
Азбуку твога живота, до
задњег слова дописану.
Куда ћемо? Причај о томе,
птицо лака!
Али она ћути, не говори – и
носи душу изнад облака...“
М. Н.

Регата Мајке Ангелине
стартује 11. августа
Једин а
регата
која
захваљујући природном
меандру реке Саве има
старт и циљ у истом месту
– Купинову, запловиће
девети пут у суботу 11.
августа, у организацији
Туристичке организације
општине Пећинци, а под
покровитељством пећи
начке локалне самоупра
ве. Регаташи ће и овога
пута кренути са Планди
шта на 25 километара
дуго путовање Савом по
ободу Специјалног резер
вата Обедска бара, а
неколик о сати касније
пристаће код „Скеле“ (на
ушћу канала Вок у реку
Саву), где ће их дочекати
незао б ил аз ни
сремс ки
паприкаш.
Регата Мајке Ангелине
испловљава у 10 часова,

а организатор је упутио
апел учесницима који
довозе пловила, да плови
ла допреме раније током
јутра и порину их у воду,
како би Регата могла да
стартује у заказано време.
Пријаве за учешће на
Регати примају се у Тури
стичк ој
орган из ац ији
општине Пећинци сваког
дана од 8 до 15 часова
путем телефона 022/2438060 и мејла turizam@
pecinci.org , а учесници ће
моћи да се пријаве и на
старту Регате од 8 часова.
Све додатне информације
могу се добити путем
телефона: 022/2438-060
(Туристичка организација
општин е
Пећинц и),
064/898-36-92 (Љубица
Бошковић) и 064/898-3699 (Перица Одобашић).
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Добра реализација
општинског буџета

О

вогодишњи буџет рум
ске општине планиран
је у висини од 2,16
милијарди динара, а према
извештају, који је усвојен на
седници Општинског већа 27.
јула, у првој половини године
остварени су приходи и при
мања од 848 милиона динара
или 42,7 процената од плана.
Као и ранијих година, најви
ше је оприходовано од поре
за на доходак, добит и капи
талне добитке, потом од
трансфера са других нивоа
власти и пореза на имовину.
Са других нивоа власти је
примљено 276 милиона
динара: текући наменски
трансфери од Републике у
износу 2,6 милион
 а динара,
текући наменски трансфери
из Покрајине око 21 милион
динара, ненаменски тран
сфери из Покрајине 77 мили
она и капитални наменски
трансфери из Покрајине 175,
5 милиона динара.
Истовремено, према речи
Седница Општинског већа Рума – извештај о буџету
ма Наде Бараћ из Одељења
за финансије, привреду и
пројекти финансирати и реализовати. се оне односе на конкурсе Секретари
пољопривреду, расходи су били
884,5 милион
 а динара, односно 39,4 Тако на вишегодишњем нивоу плани јата за пољопривреду, водопривреду и
процента од планираних за текућу рамо реализацију буџетских средста шумарс тво, где је румска општина
годину, уз констатацију да у овом пери ва и мислим да ће овај стратешки аплицирала за поменута два пројекта
документ добро послужити приликом која су изузетно важна.
оду није било кредитних задужења.
– Када је реч о бунару, ради се о
Чланови Општинског већа су донели планирања буџета и развоја румске
и одлуку о промени буџетске апропри општине – каже Драган Косановић, првој фази где би се омогућило ста
јације везано за пословање Спортског шеф Одељења за локални економски билно снабдевање Фабрике воде, а
касније целог града, док је други проје
центра, у висини од пола милиона развој.
Када је реч о одлукама везаним за кат, везан за израду резервоар
 а за
динара.
Донете су и одлуке о приступању „Водовод“, Драган Косановић каже, да пијаћу воду, још важнији. Он би нам
омогућио стабилно снабдевање водом
реализацији пројекта примењеног
целог града, приликом пуњења мреже
хидрогеол ошког истраживања за
према Иригу, јер када се то ради, онда
потребе израде елабората, о резерва
се смањује притисак пијаће воде
ма и једног истражно-експлоатационог
потрошачима у нашем граду. Желимо
бунара на изворишту Сава 1, као и
да то избегнемо и да стабилно снабде
одлука о приступању реализацији про
вање воде омогућимо свих 24 сата –
јекта везаног за резервоар за склади
појаснио је Драган Косановић.
штење пијаће воде са цевним разво
На овој седници је дата и сагласност
дом до постојеће мреже у Руми, на
Општинском правобранилаштву за
једној катастарској парцели дакле, реч
закључивање вансудских поравна
је о одлукама које се тичу ЈП „Водо
ња, а како је објаснила Мирјана Црље
вод“.
ница Дуликравић, реч је, углавном, о
Такође, румска општина је приступи
уједима паса, мада се у једном случа
ла процесу израде плана капиталних
ју, и то по први пут, ради и о уједу мач
инвестиција и на прошлој седници
ке.
Општинског већа формирано је радно
Такође, чланови Општинског већа су
тело и комисија, који ће се бавити
дали и сагласност на допуне плана
израдом тог плана.
размештаја једног броја киоска у Пла
– На овој седници, ми смо дефини
тичеву.
сали смернице, које се тичу врсте про
Драган Косановић

С. Џ.
јеката, на које начине и како ће се ти
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АНИП „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Победници фестивала у Пољској

АНИП Бранко Радичевић

И

звођачки састав румског АНИП-а
„Бранко Радичевић“ је учествовао
на Интернационалном фестивалу
Лица традиције у Зеленој гори, у Пољ
ској од 15. до 20. јула.
У Пољску је ишао састав од 24 играча
и 10 чланова оркестра .
– Све време фестивала били смо
смештени у хостелу у Зеленој гори, али
смо повремено одлазили у околна
места где смо имали прилике да се
представимо пољској публици – каже
Петар Поповић, уметнички руководилац
и шеф ансамбла .
Поред Румљана, учесници фестива

ла су биле групе из Бугарске, Македо
није, Индонезије и два домаћа ансам
бла из Пољске. Фестивал је започео
програмом у етно селу Охли, музеју на
отвореном, где су се прво такмичили
певачи свих група учесника. Док је жири
доносио одлуку о наградама за певаче
појединце, одржано је још једно такми
чење. Члан Извођачког састава АНИП-а
„Бранко Радичевић“, Ђорђе Малетић је
победио у традиционалном такмичењу
бацања потковице.
Исидора Живановић је у категорији
певача појединаца освојила друго
место. Истовремено, са штанда који је

био резервисан за Србију, смењивале
су се мелодије Народног оркестра
АНИП-а, тако да је пољска публика
имала прилике да испроба део домаће
кухиње: качамак, чварке, сланину, шун
ку, кулен... и да заигра са играчима.
Румљани су имали наступе и у Лагову,
Ниесулици, као и у Зеленој гори где је у
локалном позоришту изведен такми
чарски програм. АНИП се представио
играма Срема, Косовског поморавља и
Босилеграда.
Гала концерт, где су све групе заједно
наступиле, одржан је 19. јула, у амфи
театру који прима око 3.000 људи.С. Џ.

РУМА: КУЛТУРНО ЛЕТО

Археолошки филм и изложба

Р

умско Културно лето настављено
је 24. и 25. јула пројекцијом фил
мова са 19. Међународне смотре
археолошког филма, у организацији
Завичајног музеја Рума и Народног
музеја.
Румска публика је имала прилике да
погледа филмове домаће продукције
и да се тако упозна са археолошким
локалитетима широм Србије, као и
дешавањима у српској археологији.
Филмови су рађени у виду репор
тажа, а одликују се високим научним
квалитетом и иновативним присту
пом културној баштини и омогућавају
стручњацима, али и свим заинтересо
ваним посетиоцима да се упознају са
најновијим археолошким истражива
њима у свету и код нас.
Током две вечери приказано је укуп
но шест филмова – први филм је ово
годишње дело које публици приближа

ва Космај и некадашње.
подручје рударског басена Метала
Трикорненсиа одакле је римско цар
ство црпило руду сребра. Други филам
је „На трагу царске палате – Пројекат
Глац“ који прати српско - аустралијски
тим стручњака и студената током прве
кампање археолошких ископавања на
локалитету Глац, код Сремске Митро
вице, три километра од некадашњег
Сирмијума.
Прве вечери је приказан и филм
„Археолошки локалитет Анине – Вила
рустика“, о локалитету код Ваљева где
је постојала веома раскошна римска –
Вила рустика.
Следеће вечери гледаоци су могли
да виде филм „У потрази за античким
Ел Дорадом“ који је снимљен прошле
године, потом филм „Игра престола,
српски витешки код“ а реч је о причи
која публику води у време када су оба

ле Србије запљускивала три мора, а
она била огромно царство.То је прича
о најсјајнијем периоду српске држа
ве у њеној историји. Последњи је био
филм „Петрус, средњовековни град“ о
тврђави Петрус која се налази 11 кило
метара од Параћина, а чији су владари
били савременици цара Душана и кне
за Лазара.
Културно лето је донело и изложбу
слика сликара Бранислава Јовичића
из Старе Пазове, која је отворена у
Културном центру 27. јула.
Изложбу је, у присуству сликара,
отворила Љиљана Војводић. Брани
слав Јовичић је посебно захвалио што
су отварању изложбе присуствовали
и корисници Геронтолошког центра
„Срем“ будући да је он ове године, по
први пут, био учесник Ликовне колони
је коју организује Геронтолошки цен
тар у Руми.
С. Џ.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „БРАНА ЦРНЧЕВИЋ“ РУМА

Препознатљиви по богатом програму

А

ктивн ос ти
румс ког
Култ урн ог
цент ра
„Бран а
Црнч ев ић“
одвијају се кроз позоришне,
музичке, филмске, ликовне
и друге програме, а у проте
клој години у овој културној
установи те програме је гле
дало око 50.000 посетилаца.
Велик у пажњу румске
публике увек привуку добре
позоришне представе наји
стакн ут ијих
позор иш них
кућа, углавном из Београда,
али је ту и веома популаран
музички програм Чај у 8, који
је од 2017. године поново
организован на стари начин,
дакле у два циклуса – про
лећни и јесењи.
То је програм, током којег
љубитељи музике могу увек
да нађу нешто за себе, било
да је реч о озбиљној музици,
савременијим темама, џезу,
евергрин музици или старо
градским песмама, па и сев
далинкама.
– Од прве године нашег
оснивања 1985. године, Кул
турни центар успешно реа
лизује своје делатности због
којих је и основан. Када је
реч о позоришном програму,
у овој години наставили смо
са довођењем познатих
представа из реномираних
позоришних кућа и тако одр
жавамо висок програмски и
уметнички ниво. Овак ав

Културни центар Рума

амбициозан позоришни про
грам не бисмо могли реали
зовати, без помоћи румске
општине, као нашег оснива
ча – каже Тања Слепчевић,
директорка Културног цен
тра.
Она додаје да се увек тру
де да се обезбеде и пред
ставе за децу.
Када је реч о музичком
програму, највише пажње
публике привлачи и ове
године Чај у 8, чији је про
лећни циклус окончан са

осам концерата, а нови
циклус следи у октобру и
новембру.
– Овај програм је аутор
ски и продукцијски бренд
Културног центра и стекао је
велику популарност како код
публике (имамо више од 100
посетилаца по програму),
тако и самих уметника, који
се јављају и желе да уче
ствују у њему – истиче Тања
Слепчевић.
Ове године у Културном
центру ће бити одржан и 55.

Фестивал музичких друшта
ва Војводине, као и Фести
вал великих тамбурашких
оркестара, а оба су плани
рана за октобар.
Љубитељи филма овде
могу да погледају и светске
и домаће филмске хитове,
али и изложбе слика, како
румских, тако и сликара из
целе Србије, а тај ликовни
програм се увек окончава
Румским ликовним салоном
у децембру.

С. Џ.

Следи и традиционални Румфест
Традиционални, осми по реду Рум
фест биће одржан 2. и 3. августа на
румском Градском тргу.
– То је фестивал финих укуса,
добре капљице, а надасве гостопри
мљивих и расположених људи, сад
већ препознатљива и традиционал
на манифестација, којој се радујемо
и редовно посећујемо. Богатом про
граму Културног лета, који намени за
сваког понешто, манифестација Рум
фест дода ону шарену, разиг ранију
ноту и претвори Градски трг у стеци
ште разноврсне музике, укуса, боја и
добре енергије – говори о предстоје
ћем фестивалу Мирјана Вујасино
вић, директорка Туристичке органи
зације Рума.
Током два дана, посетиоци у Вин
ској улици на Градском тргу, где се
налазе излагачи, могу купити произ
воде као што су вино, мед и колачи,

као и народне рукотворине.
Ово је и време када се у Руми одр
жава надалеко чувени Вашар, па
није на одмет посетити и ову вишеве
ковну манифестацију.
Ове године, посетиоце Румфеста
очекују концерти домаћих извођача.
Наиме, заједничким напорима Тури
стичке организације општине Рума и
Културног центра Рума, обезбеђена
су четири извођача.
Прве вечери ће се, за добро распо
ложење побринути Милан Топаловић
Топалко, чији концерт почиње у 21
сат, после њега и Балканика, док су
за друго вече, планирани наступи
Драгице Радосављевић Цакане и
Етно групе Шара од 21 сат, потом и
наступ Жељка Васића од 22 сата и
30 минута.
Такође, Туристичк а организација
Руме наставља са промовисањем

културних и природних вредности
Руме, али и сремског региона. Захва
љујући Министарству трговине, тури
зма и телекомуникација реализоваће
се пројекат Промоција туристичких
ресурса општине Рума и регион
а
Срема и подстицање и унапређење
рецептивне туристичко-угоститељ
ске понуде, кроз локалне манифеста
ције и организовану промо- туру за
госте из Словеније. Тако ће, поред
многобројних гостију из околних
места, Рума бити домаћин и гостима
из Словеније, који ће у њој боравити
четири дана. За то време упознаће
се са туристичким вредностима не
само општине Рума, него и Срема.
Поред Министарства, покровитељ
манифестације је локална самоупра
ва и Покрајински секретаријат за
пољопривреду, шумарство и водо
привреду.
С. Џ.
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Радови на поправци
зграде и дворишта

Бранислава Коњевић: Потребни обимни радови на сређивању музејске зграде

У

дворишту Завичајног
музеја Рума у току су
радови на поправци
надстрешнице која не само
да је већ три године ван
функције, већ је предста
вљала и опасност за посети
оце. Управо зато садржаји
Културног лета који су раније
овде реализовани, на задо
вољство публике, морали су
у протекле три године да се
измештају у друге просторе.
– Локална самоуправа нам
је ове године изашла у
сусрет и дала средства за
комплетну поправку те над
стрешнице у вредности
486.000 динара. Тиме ћемо
проблем решити за дуже
време, јер није реч само о
поправци, већ комплетној
реконструкцији, биће нови
олуци, ставља се нови пре
кривач, потом следе молер
ски радови тако да ћемо део
културних дешавања у авгу
сту, као и нека дешавања у
септембру која ми планира
мо, реализовати управо на
једном од омиљених места
румске публике, али које ће
сада бити потпуно безбедно
– каже Бранислава Коње
вић, в.д. директорка Завичај
ног музеја Рума.

Радови су започели 20.
јула, а према уговору рок за
њихов завршетак је 20 рад
них дана.
Рецимо још да је зграда
музеја најстарији објекат у
граду, из 1772. године и као
таква представља изузетно
важан културни споменик,
који је под заштитом Завода
за заштиту споменик а из
Сремске Митровице.
– Сваком реконструкцијом
Главне улице ова зграда је
помало затрпавана, ставља
њем новог слоја асфалта, а
тренутном великом рекон

Део старе надстрешнице

струкцијом, део тих слојева
ће бити скинут, тако да ћемо
почети да се решавамо вла
ге која нам у згради предста
вља
највећ и
проблем.
Локална самоуправа је са
извођачем радова то и дого
ворила, прво смо откопали
подрумске прозоре и само
после неколико дана, већ се
не осећа толико она вишего
дишња мемла. Наравно,
зидови су још увек влажни,
али имамо сад ту природну
вентилацију, што је у интере
су ове зграде – каже Брани
слава Коњевић.

Она додаје да је Завод за
заштиту споменика из Срем
ске Митровице урадио идеј
но решење санације и
даљег заустављања пропа
дања зграде, а ово је нека
од првих фаза у том проце
су.
– Влага је велики про
блем Музеја и због ње ми
немамо сталних поставки,
јер те доње просторије, које
су биле предвиђене за архе
олошку, историјску и етноло
шку поставку су јако влажне
и представљају опасност по
експонате. Овим откопава
њем ћемо добити бар једну
просторију где би могла да
буде бар једна стална
поставка, јер је то нешто
што Руми треба. Имамо
велики број експоната који
сада стоје у депоима који су
такође, угрожени влагом. На
јесен нас очекује и санација
кровних прозора, тако када
се то санира, имаћемо огро
ман кровни простор, ако
будемо правили нове депое
или нешто друго. И за ове
радове имамо већ обезбе
ђена општинска средства –
рекла је в.д. директорк а
Завичајног музеја Бранисла
ва Коњевић.
С. Џ.
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Волонтери у Летњој школи
подмлатка у Баошићима

Министар Ђорђевић са децом и координатором Димитријем Митићем

С

едам волонтера Црвеног крста
Рума боравили су од 14. до 24. јула
у одмаралишту
Црвеног крста
Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима
и у том периоду реализовали комплетан
програм Летње школе подмлатка за укуп
но 263 деце, колико их је било у тој сме
ни.
Реч је о младим, а ипак искусним и еду
кованим волонтерима Јелени Жарковић,
Мирјани Рајковић, Андријани Вукојевић,
Марку Билићу, Вањи Билићу, Јовани
Павловић и координатору Димитрију
Митићу.
Управо у том периоду Зоран Ђорђевић,
министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања је посетио децу на
опоравку у овом одмаралишту и том при
ликом је обишао и Летњу школу подмлат
ка коју су реализовали волонтери из Руме
који су тада добили и похвале за свој рад.
Волонтерка Јелена Жарковић истиче
да су њихове обавезе биле организовање
радион
 ица о Црвеном крсту, као и по сат
времена програмских или креативних
радион
 ица – ликовне или драмске, а што
се тиче програмских то су биле прва
помоћ, реалистични прик аз повреда,
обољења и стања, превенција трговине
људима и програм промоције хуманих
вредности.
– Увече је наша обавеза била да орга
низујемо вечерњи програм, на пример
маскенбал, избору за мис и мистера као и
организовање дискотеке. Ми смо тих

десет дана сами били у смени, пре нас су
били волонтери Црвеног крста Аранђело
вац и Краљево, а после нас из Новог
Сада. У нашој смени било је пуно одма
ралиште, са 263 детета из целе Србије –
рекла нам је Јелена Жарковић.
Марко Билић је по први пут био у Бао
шићима и каже да је то једно лепо иску
ство.
– Било је и доста обавеза, али бих
поново ишао – истиче Марко.
Андријана Вукојевић, такође једна од
волонтера је први пут била у Баошићи
ма, али је први пут радила и драмску
радионицу са децом.
– Зато ми је била потребна додатна
припрема, желели смо да се покажемо у
добром светлу, мада не можеш све пред
видети, мора се реаговати у ходу. За мене
је ово ангажовање било и част и обавеза,
а у сваком сулучају ново искуство и ишла
бих поново. Министар Зоран Ђорђевић
се приликом посете више фокусирао на
саму децу , а ако ми добро радимо и деца
су задовољна, што је министар и конста
товао и рекао да је задовољан нашим
радом – истиче Андријана.
Радованка Поповић Јанковић из Црве
ног крста Рума подсећа да румска органи
зација има дугу традицију у организацији
Летње школе подматка Црвеног крста
Србије. Ко ће бити волонтери, то се
опредљују на основу одлука комисија
Црвеног крста Србије.
– Ми смо ове године одређени и тамо

су били наши дугогодишњи волонтери
који су савладали вештине и стекли зна
ња и звања вршњачких едукатора и тре
нера, а то је и нека награда за њихов рад
и активности. Поносни смо на то, погото
во што је ово била ударна смена током
које су их обишли и новинари из више
медијских кућа из Србије, као и министар
Зоран Ђорђевић и др Драган Радовано
вић, председник ЦКС – говори Радованка
Поповић Јанковић.
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања у значајној
мери финансира програм опоравка деце,
поред средстава које Црвени крст прику
пи од других донатора или које грађани
обезбеде. У овој години ће 1.600 деце
боравити у одмаралишту Црвеног крста
Србије, током девет смена.
- У Баошићима је било и 25 деце из
Руме који су од 16. до 27. јула били на
превентивном опоравку. То су деца за
коју смо добили предлоге у сарадњи
локалне самоуправе и школа и они су из
породица са већим бројем деце, из хра
нитељских породица, корисници програ
ма народне кухиње, деца без родитељ
ског старања… и сви имају позитивне
утиске. Они су похађали ове програме и
радион
 ице и родитељи су били задовољ
ни. Сви су високо оценили рад наших
волонтера и надам се да ћемо и идуће
године имати волонтере у Баошићима –
каже за наше новине Радованка Поповић
Јанковић.
С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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Расподела државног земљишта

П

рограм заштите, уре
ђења и коришћења
пољоп
 рив
 р е д н о г
земљишта усвојен је на
седници СО Ириг која је
одржана 25. јула.
Према образложењу које
је поднела Слободанк а
Марић, шефица Службе за
привреду и локални еко
номски развој, по подацима
Републичк ог
геод етс ког
завода, у иришкој општини
има 2.764,3 хектара пољо
привредног земљишта у
државној својини.
– Од тога је већ издато у
закуп 554 хектара, дато је
на коришћење без накнада
ССШ „Борислав Михајло
вић Михиз“ око 84 хектара,
док је по програму планира
но давање у закуп 1.506
хектара, од тога по праву
пречег закупа, по основу
гајења животиња 365,6 хек
тара. Укупна површина
пољопривредног земљи
шта у држаној својини, која
није обухваћена надмета
њем је 619,7 хектара –
рекла
је
Слоб од анк а
Марић.
Овим програмом плани
ран је приход од издавања
у закуп, у општински буџет
од око 31,9 милиона дина
ра. Она би се требала утро
шити за комасацију у Јаску
у висини од 22,5 милиона,
за одводњавање пољопри
вредног земљишта четири
милион
 а динара, а за уре
ђење атарс ких путева
милион динара.
За противградну службу
намењено је 960.000 дина
ра, за пољочуварску слу

Седница СО Ириг

жбу 2,5 милиона динара, а
ту су и средства за студиј
ско истраживачке радове у
висини од 470.358 динара.
Због истека рока на који
је била бирана, разрешени
су чланови Комисије за
давање у закуп пољопри
вредног земљишта у држав
ној својини, а будући да је
њихов рад оцењен као
добар, поново су именова
ни исти чланови Комисије.
На овој седници одборни
ци су усвојили одлуке о
доношењу плана детаљне
регулације радне зоне у
Крушедол селу, као и изме
не и допуне плана генерал
не регулације за Врдник.
Прем а
образ лож ењ у
Милке Павловић, председ

нице Комисије за планове,
постојећи план има неке
недостатке, који коче развој
бање Врдник у смислу огра
нич ењ а
површ ин а
за
бављењ е
турис тичк ом
делатношћу, те су ти недо
стац и
овим
измен ам а
отклоњени.
Током јавног увида стигле
су три мање примедбе од
којих су две основане и ува
жене.
Одборници СО Ириг су на
овој седници за в. д. дирек
тора Дома здравља имено
вали досадашњу в. д.
директорк у, др Биљану
Милошевић.
Усвојене су и измене и
допуне одлуке о радном
времену угоститељских,

Слободанка Марић

трговинских и занатских
радњи, а како је образло
жила начелница Општин
ске управе, Оливера Фили
повић Протић, ова измена
се односи само на рестора
не брзе хране којима је рад
но време продужено за
један сат.
С. Џ.

ВРДНИК

Радови у котларници вртића Вила
После комплетног реновирања фасаде
вртића Вила у Врднику, у циљу побољшања
енергетске ефикасности зграде, започело
се са реализацијом још једног пројекта
везаног за овај објекат, и то санација систе
ма за централно грејање.
Средства су добијена од Покрајинског
секретаријата за енергетику, а радови су
започели 16. јула. Рок за њихов завршетак
је 45 календарских дана.
– Ми планирамо да ће радови бити готови
до почетка школске године, односно да све
буде завршено до почетка грејне сезоне. У

овај објекат, до поменуте реконструкције
фасаде, није ништа улагано од 1986. годи
не, а било је великих проблема са греја
њем. Зато смо и комплетно сређивали
фасаду и столарију, а сада је на реду
котларница, тако да ћемо омогућити добре
услове за боравак малишана – каже Тама
ра Петричевић, сарадница за инвестиције у
Општинској управи у Иригу.
Вредност радова је око четири милион
а
динара, а учешће иришке општине је 20
процената.

С. Џ.

Тамара Петричевић

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА И ЦРВЕНИ КРСТ ОБРАДОВАЛИ ДЕЦУ

Први пут на мору
Д

еца из социјално угро
жених породица са
територије општине
Инђија отпутовала су, у
среду 25. јула у Баошиће,
где ће боравити 10 дана, у
одмар ал иш ту
Црвен ог
крста Србије. Захваљујући
локалној самоуп
 рави, Цен
тру за социјални рад и
Црвеном крсту, већина
ових малишана по први пут
има прилику да ужива на
мору. Председник Општине
Инђија Владимир Гак, дан
пред полазак, пожелео им
је срећан пут и поделио
џепарац, у висини од по
7.000 динара за свако дете.

25-оро малишана отишло први пут на море

Председник Гак
уручио џепарац

– Општина Инђија финан
сира летовање за 14 мали
шана, док Црвени крст
финансира боравак још
једанаес
 торо деце. План је
да крајем септембра започ
немо радове на рекон
струкцији инђијског одма
ралишта у Сутомору, како
би следећег лета деца
могла да бораве тамо –
рекао је председник Гак и
додао да се више неће
десити ситуација, да нека
деца годинама не оду на
море.
– Ми се трудимо да, пре

свега створимо такав при
вредни амбијент, да свако
може да нађе посао, али
ћемо настојати и да наша
социјална давања буду још
већа.
Жељк а Годић Аврамо
вић, директорица Центра
за социјални рад Дунав
Инђија, истакла је да ће
деца боравити у одмарали
шту Црвеног крста Србије у
Баошићима и да су им
обезбеђени сви неопходни
услови за пријатан бора
вак.
– Деца ће боравити у

Црној Гори девет дана, од
26. јула до 04. августа. У
одмаралишту им је обезбе
ђено пет оброк а, школа
пливања, едукативне ради
онице, лекарска нега и
забавни садржаји – каже
Годић Аврамовић, и додаје:
– Одмаралиште је на
такав начин обезбеђено да
се затвара у 23:30 часова,
што значи да нема посета
других гостију. Деца су пот
пуно безбедна и заштиће
на, а о њима брину васпи
тачи као и волонтери Црве
ног крста.
М.Ђ.

КУД СОКО

Међународни фестивали у Струги

О

д 18. до 24. јула чланови првог ансамбла Кул
турно-уметничког друштва Соко из Инђије,
учествовали су у ревијалном делу Међуна
родног фестивала Фолклорни мост у Струги и Дра
слајцу. Како је истакла Наташа Косановић, председ
ница инђијског КУД-а, то друштво било је једини
представник Србије на поменутом фестивалу, на
којем је учествовало неколико група из Македоније,
Словачке, Бугарске, Хрватске и Румуније.
– На фестивалу је наступила наша Женска певач
ка група и први ансамбл са кореографијом Хомоља.
Поред наступа, наши чланови су обишли Охрид,
Биљанине изворе, Свети Наум, Стругу и Вевчане, у
којима су нам добродошлицу приредили наши стари
пријатељи из КУД Дримкол– истакла је Косановић и
рекла, да је учешће на фестивалу у Македонији
било прелепо искуство за 23 члана њиховог дру
штва.
Иначе, председница КУД Соко истакла је да се
недавно њихова Изворна група Кордун пласирала
на Покрајински фестивал Панонски вашар, који ће у
септембру бити одржан у Врбасу.
М.Ђ.

КУД „Соко“ на Међународном фестивалу у Струги
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ

Рачунар као подстрек
за боље резултате

101 лаптоп рачунар за вуковце, најбоље ученике и спортисте

З

нање се претходних
година још како испла
тило за 89 вуковаца,
али и за 12 ученика који су
остварили запажене резул
тате на различитим такми
чењима, као и спортистима
са територије општине
Инђија, којима је у уторак,
24. јула председник Општи
не Владимир Гак уручио
лаптоп рачунаре. У питању
је традиција дуга више од
десет година, којом локална
самоуправа награђује успе

хе током школ овања и
резултате на националним
и међународним школским
и спортским такмичењима.
Подсетимо да је подела
рачун ар а најус пеш нијим
спортистима почела да се
примењује од прошле годи
не.
Ана Бајић, репрезентатив
ка Србије у теквондоу и чла
ница ТК Елит годинама
уназад представља Инђију
на међународним и свет
ским такмичењима на који

ма је освојила велики број
медаља. Њен успех је пре
познат и овог пута и награ
ђен лаптоп рачунаром.
– Драго ми је што је
Општина Инђија препозна
ла труд ученика, али и нас
спортиста и једноставно,
нама је ова награда под
стрек да се и даље трудимо
– рекла је Бајић.
Предс едн ик
Општин е
Инђија, Владимир Гак, изја
вио је да та локална самоу
права цени знање и труд
ученика поручивши да ће се
у наредним годинама све
више улагати у школе, ђаке
и спортисте.
– Надам се да ће награде,
које су наши ђаци и спорти
сти добили, бити додатни
подстрек да наставе са уче
њем и постизањем одлич
них резултата. На нама је да
их максимално подржимо и
будемо ослонац у сваком
моменту. Већ сада разми
шљамо како да обухватимо
још већи круг деце коју
бисмо награђивали и на тај
начин их мотивишемо да и
даље марљиво раде и
постижу одличне резултате
– истакао је Гак и додао:
– Пре неки дан смо поде
лили 86 стипендија за нај
боље студенте, а данас
лаптоп рачунаре за 89 вуко

Ана Бајић

ваца и 12 истакнутих спор
тиста и ученика. Заслужено
су награђени, они су велика
нада и будућност наше
општине, ови млади људи
су будући стручни кадрови
Инђије.
Годинама уназад локална
самоуправа кроз разне под
стицајне мере, попут ових,
настоји да задржи младе
људе у Инђији, а следећи
корак који је најавио први
човек општине, јесте изград
ња кадровских станова за
младе.
М.Ђ.
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СТРУЈА ЗА ВИШЕ ОД 200 ОБЈЕКАТА У НАСЕЉУ КАЛАКАЧА

Боље снабдевање и у Бешки

Владимир Гак са викендашима

П

осле вишедеценијског чекања,
власници преко 200 објеката у
бешчанском насељу Калакача
добили су могућност да своје викен
дице прикључе на електро мрежу. То
им је омогућено захваљујући зајед
ничкој инвестицији Општине Инђија и
Електродистрибуције у Руми. У петак,
27. јула званично је пуштен у рад тран
форматор који омогућава снабдевање
струјом а том догађају присуствовао је
председник Општине Инђија Влади
мир Гак.
Мештани и викендаши бешчанског

Бранко Крнета

насеља Калакача захвалили су се
председнику Општине што је испу
нио дато обећање. Бранко Крнета из
Бешке међу првима је 80-тих година
прошлог века изградио викендицу у
насељу Калакача и већи део време
на проводи на овом месту. Без струје,
каже, било је тешко.
– Користио сам некад свећу, па аку
мулатор или агрегат. Сналазио сам се
на све начине. Међутим, сада више
нећу морати да размишљам јер је
струја оно на шта смо чекали децени
јама, истакао је Крнета.

Драгомир Тинтор

Његов комшија Драгомир Тинтор
имао је нешто више среће, јер је прет
ходних година користио струју од ком
шије.
– Било ми је лакше јер сам позајм
љивао струју од комшије али рачуни су
били велики. Сада ће све бити много
лакше, каже Тинтор.
Да би викендаши добили струју,
Општина Инђија издвојила је око 5
милион
 а динара за постављање тран
сформатора и изградњу електро мре
же у том делу Бешке, јер је у питању
заједничка инвестиција те локалне
самоуправе и ЕД Рума.
– Завршили смо једну значајну ствар
а уједно испунили и предизборно
обећање дато мештанима овог дела
Бешке. Трафо је урађен а ускоро ће
кренути и потписивање уговора и при
кључење објеката на мрежу, рекао је
председник Општине Инђија Влади
мир Гак и додао:
– Сваки од ових објеката, уколико
дође до продаје, имаће много већу
тржишну цену и власници ће моћи лак
ше да их легализују. ЕД Рума је ура
дила електро мрежу у дужини од око
1300 метара и преос таје нам само још
да спојимо трасу која се налази до
бешчанског места.
Гак је најавио да ће једна од сле
дећих фаза бити и изградња путне
инфраструктуре, те да ће Инђија бити
једна од ретких општина чија ће викенд
насеља имати асфалтиране путеве.
М. Ђ.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Проширење
радне зоне
З
авршава се комунално
опремање локације 15
у североисточној радној
зони у Инђији. У претходном
периоду окончани су радо
ви на изградњи гасоводне и
водоводне мреже, једна је
од информација са састанка
Система 48 одржаног у петак,
27. јула у Инђији.
– Остало је још пар ситних
радова и ми добијамо потпу
но опремљену индустријску
зону. То је била стратешка
одлука, да са средствима са
којима располажемо, опре
мимо индустријску зону како
би привукли инвеститоре који
отварају нова радна места

испоручено возило.
– Паук возило повећа
ће продуктивност предузе
ћа „Инђија пут“ и допринеће
нечему што се зове саобра
ћајни ред, истакао је председ
ник Општине Инђија и додао:
– Увешћемо ред у самом
центру града, на паркирали
штима, као што смо то учи
нили постављањем рампе у
пешачкој зони, у улици Војво
де Степе.
Како је председник Општи
не Инђија истакао почели су
преговори са челним људима
ЈП „Путеви Србије“ о реали
зацији пројекта реконструкци
је пута од Инђије до Старог

Радна зона ускоро без слободних парцела

и доносе директне приходе
у локални буџет, истакао је
Владимир Гак, председник
Општине Инђија и додао да
су већ сада у позицији да раз
мишљају о проширењу инду
стријске зоне.
– Ускоро очекујемо и пот
писивање уговора са деве
тим инвеститором у веома
кратком периоду. Ако буде
дошло до реализације још
једне велике инвестиције, уз
оне које смо већ најавили,
од укупно 97 хектара инду
стријске зоне нама ће остати
свега шест - седам. Зато раз
мишљамо да уз локацију 15
нађемо алтернативу и да про
ширимо радну зону за још око
50 хектара, каже Гак.
Поред ове информације, на
састанку Система 48 било је
речи и о набавци паук вози
ла. Како је речено, расписана
је јавна набавка и након ње,
у року од два месеца, Јавном
предузећу „Инђија пут“ биће

Сланкамена. Поменута део
ница се више година уназад
налази у веома лошем стању
и неопходно је извршити
опсежне радове, потврдио је
први човек инђијске општине.
– Надамо се да ћемо након
завршетка радова на деоници
пута од Банстола до Срем
ских Карловаца ући, заједнич
ки са „Путевима Србије“, и у
овај веома значајан пројекат.
Такође, неопходно је да извр
шимо и реконструкцију пута
Сланкамен - Сурдук, али и да
изградимо потпуно нову део
ницу од Нових Карловаца до
Крчедина. Пут од Инђије до
Старог Сланкамена је веома
фреквентан и представља
главну туристичку руту. Ако
желимо да прикажемо нашу
општину на прави начин, тај
пут морамо урадити како тре
ба. Очекујемо помоћ са виших
нивоа власти, наравно, уз
наше учешће, рекао је Гак.
М.Ђ.

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

Популациона
политика

Пећинцима 6,4 милиона за мере популационе политике

М

инистарка без портфе
ља у Влади Републике
Србије задужена за
демографију и популациону
политику проф. др Славица
Ђукић Дејановић је у уторак
24. јула уручила у Београ
ду уговоре о суфинансирању
мера популационе полити
ке представницима јединица
локалне самоуправе. Међу
61 локалном самоуправом из
целе Србије била је и општи
на Пећинци којој је за суфи
нансирање програма попу
лационе политике додељено
6.420.000 динара, а уговор
је у име пећиначке локалне
самоуправе примио заменик
председника општине Зоран
Војкић.
– Општина Пећинци ће
добијеним
средствима
финансирати програм ускла
ђивања рада и родитељства.
Како бисмо обезбедили што
квалитетније
збрињавање
деце запослених мајки и оче
ва, добијена средства ћемо
уложити у зграду Предшкол
ске установе „Влада Обра
довић Камени” у Пећинци
ма, на којој ћемо заменити
кровни покривач, уградити
термоиз олацију и санирати
терасе на првом спрату згра
де. На тај начин ћемо обез
бедити оптималне услове за
боравак деце и запослених у
овом објекту. Укупна вредност
радова је 8.025.000 динара, а
Општина Пећинци ће, поред
средстава добијених од Вла
де Републике Србије, уложи
ти и 1.605.000 динара соп
ствених средстава, изјавио је
Војкић.
Министарка Ђукић Дејано
вић нагласила је да су локал

не самоуправе садржајем
програма којима су аплици
рале за средства, показале
да схватају колико је важно да
поред националних програ
ма везаних за популациону
политику и јединице локалне
самоуправе дају свој допри
нос на територији коју покри
вају.
– Све активности које ради
мо на плану демографије и
популационе политике јесу
израз синхроног и комплемен
тарог учешћа свих министара
у Влади на челу са премијер
ком Аном Брнабић, а нацио
налним програмима огроман
допринос даје Национ
 ални
савет за популациону полити
ку на чијем челу је председник
Републике Александар Вучић,
рекла је Ђукић Дејановић,
која је изнела и податак да је
средства за суфинансирање
програма популационе поли
тике прошле године добило
15 локалних самоуправа у
укупном износу од 130 мили
она динара, док је ове године
издвојено 500 милиона који су
додељени 61 локалној самоу
прави.
Просечна старост станов
ника у Србији је 43 године,
10 година више него пре 50
година и то нас чини седмом
најстаријом нацијом у Европи.
Број живорођене деце у Репу
блици Србији у 2017. години
био 64.897, што је 160 рође
них беба више него у прет
ходној 2016. години, али је
истовремено умрло 103.722
становника Србије, те смо
тако у прошлој години имали
највиши икад забележен нега
тиван природни прираштај од
38.825 становника.
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ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Пожаревачким миром
Срем добија лице

Перица Одобашић

У

оквиру Пећиначког културног
лета, у холу Културног центра
Пећинци у среду 25. јула отво
рена је гостујућа изложба Народног
музеја у Пожаревцу „Представе Пожа
ревачког мира на гравирама, картама
и медаљама – реплике“, посвећена
трис тогод иш њиц и
потп ис ив ањ а
Пожаревачког мира. О значају Пожа
ревачког мира не само за Србију, него
и за Срем говорили су Перица Одоба
шић археолог Туристичке организаци
је Општине Пећинци, док је о самој
поставци, уместо ауторке изложбе
Марине Радосављевић историчара
уметности и кустоса Народног музеја
у Пожаревцу, говорила Весна Девр
ња. Отварању су присуствовали и
Милан Алексић, директор Агенције за
развој Општине Пећинци и Јован
Деврња, директор Културног центра.
Пожаревачки мир потписан је 21.
јула 1718. године, и сматра се једним
од најзначајнијих мировних споразу
ма у историји Европе, јер је након
Пожаревачког мира постало јасно да
Турска више није велика сила и да не
може одолети економски, војно,
финансијски и организационо јачим
европским државама.
Према речима Перице Одобашића,
за овај део Срема Пожаревачки мир
има посебан значај, јер је овим миров
ним споразумом Срем обједињен као
целина, а југоисточни - доњи Срем,
који је двадесетак година раније Кар
ловачким миром из 1699. године

остао под Турцима, ушао је у састав
Хабсбуршке монархије.
– Ми Сремци заиста можемо бити
поносни на наш Срем и његов развој,
а огроман значај томе је управо дао
Пожаревачки мир, односно ефекти и
одредбе тог мира. Наиме, овим миров
ним споразумом Срем је добио могућ
ност да се сасвим другачије развија,
односно по архитектонским и финан
сијским правилима по угледу на
западну цивилизацију. Другим речима,
Срем је почео да добија лице и од
много мањих и привремених насеља,
која су егзистирала у оквиру Сремског
санџака под Турцима, формирају се
трајна, ушорена насеља са објектима
који су били много стабилнији и луксу
знијих у том неком архитектонском
смислу – са зиданим димњацима пре
свега из практичних разлога како би
се спречили чести пожари, затим су
куће морале бити окречене белим
кречом из хигијенских разлога како би
се спречиле појаве разних епидемија,
сађени су дрвореди липа и дудова у
насељима и између насеља. Тако да
је Срем почео да бива једна стабилна
географска али и културна и етничка
целина. То су заиста моћни разлози
зашто је ова изложба данас у Пећин
цима, рекао је Одобашић.
Посетиоц
 и изложе посвећене три
стогодишњици од потписивања Пожа
ревачког мира у пећиначком Култур
ном центру биће у прилици да погле
дају фотографије бакрореза као што

су: мапе након Пожаревачког мира
где се виде границе нових договоре
них територија, гравира портрета сул
тана Ахмеда III једног од актера Пожа
ревачког мира, карта Краљевине
Србије после потписивања, план рас
пореда шатора учесник а мировне
конференције у Пожаревцу која се
чува у војном архиву у Бечу, гравира
портрета грофа Вирмонта, гравира
портрета Еугена Савојског, гравира
битке код Београда, гравира битке
код Петроварадина…
О важности бакрореза, мапа, пла
нова и медаља не само за обичан
народ, него за све поданике у време
Хабсбуршке монархије с краја 17. и
почетком 18. века, Перица Одобашић
додаје да је пре свега видљива тен
денција државе да се на поданике
активно утиче преко графичке про
дукције.
– Важност ратова, као војни и
дипломатски успеси, непрестано су
објављивани и пропагирани у јавно
сти управо кроз визуелне садржаје и
писану реч. Ове идејно - историјске и
идеолошке поставке биле су део
политичког комуникацион
 ог система у
чијем се средишту налази аустријско
- турски рат 1716 - 1718. године и
Пожаревачки мир, као и сам монарх,
цар Карло VI. Зато ова изложба има
за циљ да презентује и интерпретира
један део богатог визуелног материја
ла који се односи на ратне успехе и
склапање мира, додао је Одобашић.
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Потписивање уговора

Грађевински материјал за
пет избегличких породица

П

редседник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић је у четвртак 26.
јула потписао уговоре са избе
глим лицима са територије пећиначке
општине која су испунила услове на
јавном позиву за избор корисника за
доделу помоћи у грађевинском мате
ријалу у циљу побољшања услова
становања, а средства у износу од
2.475.000 динара одобрена су од стра
не Комесаријата за избеглице и мигра
ције Републике Србије, док Општина
Пећинци сопственим средствима уче
ствује са 275.000 динара.
Како нам је рекао председник Трбо
вић, пећиначка локална самоуправа
значајну пажњу посвећује избегличким
породицама и до сада је кроз различи
те програме Комесаријата за избеглице
и миграције - од откупа сеоских кућа,

преко доделе пакета грађевинског
материјала до изградње монтажних
кућа решено стамбено питање већине
избегличких породица у општини.
– Срећан сам што сам био у прили
ци да са ових пет избегличких породи
ца потпишем уговоре и да им заједно
са Комесаријатом помогнем у решава
њу стамбеног проблема. Наша локал
на самоуправа наставиће да аплицира
на конкурсе Комесаријата, како бисмо
решили стамбена питања свих избе
гличких породица на нашој територији
чиме ће значајно бити олакшана њихо
ва интеграција у локалну заједницу,
рекао је први човек пећиначке општи
не и додао да ће у наредном периоду
бити стамбено збринуто још 15 поро
дица, с обзиром да је Општина Пећин
ци недавно потписала уговор са Коме

саријатом за изградњу стамбеног
објекта за 15 станова за избегличке
породице у Шимановцима, где је
Општина бесплатно уступила грађе
винско земљиште са инфраструкту
ром.
Породица Гаврић једна је од пет пот
писника уговора, а како нам је рекао
Драган Гаврић, који је давне 1992.
година избегао из Босне из околине
Мајевице, ова помоћ им доста значи.
– Давно смо избегли и сада живимо
у Сибачу. Нисам до сада конкурисао,
али веома ми је драго и задовољан
сам начином на који Општина помаже
избеглице, рекао је Гаврић и додао да
ће са добијеним грађевинским матери
јалом санирати кров на кући и обезбе
дити условно купатило за своју поро
дицу.

Добре вибрације упркос киши

Д

обре вибрације које су
у петак 27. јула бројни
учесници и посетиоци
ширили на пећиначк ом
шеталишту није успела да
омете ни киша која је падала
већи део поподнева и вече
ри. Манифестација „Улица
добрих вибрација“, коју у
оквиру Пећиначког културног
лета организује Културни
центар под покровитељ
ством Општине Пећинци,
протекла је праћена сунцем,
кишом али и овацијама при
сутних грађана јер програм
није прекинут.

Како нам је рекао Зоран
Војкић заменик председника
Општине Пећинци „Улица
добрих вибрација“ је осми
шљена као главна манифе
стација у оквиру Културног
лета да забави све старосне
групе.
– Желели смо да прикаже
мо вредности наше општине
коју чине пре свега људи, а
затим и њихови гости који су
сви заједно улепшали ову
манифестацију - од удруже
ња жена и њиховог умећа
справљања традиционалних
колача, преко наших малих

привредника и њихових про
извода до наших највредни
јих - деце и чланова фол
клорних друштава. Сви
заједно они су ову манифе
стацију обогатили својим
умећима и вештинама, а
мени је драго да ни посетио
ци нису одустали због кише
и да смо им сви заједно пру
жили подршку, рекао је заме
ник Војкић.
Организатор овогодишње
„Улице добрих вибрација“
пећиначки Културни центар
ове године слави 40 година
постојања, а према речима

директора ове установе
Јована Деврње и овом мани
фестацијом, као и бројним
другим желе пре свега да
пруже богат културни садр
жај својим суграђанима.
– Трудимо се да сваке
године обогатимо садржаје
током Пећиначког културног
лета, а главна манифестаци
ја је свакако ова данас, којом
желимо да покажемо да је
управо циљ нашег постоја
ња ширење како културе
тако и забаве за све наше
суграђане, изјавио је Девр
ња.
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ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Александар Коларов
дочекан у Старој Пазови

Ђорђе Радиновић и Александар Коларов

К

Коларова дочекали у Старој Пазови

апитена фудбалске репрезента
ције Србије Александра Коларова
угостио је протекле недеље пред
седник Општине Стара Пазова Ђорђе
Радиновић. Поред представника старо
пазовачке локалне самоуправе, левог
бека српске репрезентације је испред
зграде општине дочекао и велики број
људи из Старе Пазове, почев од нај
млађих навијача, који су стрпљиво
чекали аутограм левог бека Роме, а
били су присутни и најстарији житељи
овог града.
– Велика је част што је управо из наше
средине потекао један овако успешан и
врстан спортиста, а пре свега велики

човек, биле су поздравне речи Ђорђа
Радиновића, који је угостио Коларо
ва на пријему, како би му на тај начин
указао част и захвалност што сваким
својим спортским подвигом велича име
Општине Стара Пазова и родне Војке,
али и Србије пре свега.
Познато је да је Коларов емотивно
везан за ово место и општину и да у
свакој прилици, између професион
 ал
них и спортских обавеза, радо долази
да посети родитеље и борави у родном
месту. Као знак захвалности на овако
лепом гесту наш ас је Ђорђу Радинови
ћу поклонио дрес репрезентације Срби
је.

Успех који пазовачки спортисти пости
жу годинама уназад, међу којима су сва
како и успеси Александра Коларова,
који је своје почетке остварио на фуд
балском терену у Војки, били су додат
ни мотив да Општина Стара Пазова
стратешким планирањем и у континуи
тету улаже у спортске клубове и објекте.
До сада су реконструисани и модер
низовани фудбалски терени у свим
насељима општине, адаптиране су или
реконструисане и помоћне просторије
спортских клубова. У склопу сваке шко
ле улагано је у реконструкције и уређе
ња школских сала, свлачионица и купа
тила.
С. С.

ПАЗОВАЧКИ БАЗЕНИ

базена ангажоване су спасилачке службе и
у протеклом периоду није било интервен
ција попут оних у Јакову и Јагодини чији
смо били сведоци протеклих дана. Два ута
пања за два дана недавно аларм су слу
жбама које брину о безбедности купача на
базенима, поготову оних најмлађих. На
пазовачким базенима о безбедности купа
ча брине спасилачка служба. У дане викен
да када је на базену више од 200 купача о
њиховој безбедности брине осам спасила
ца, а уколико је тај број мањи и ако вре
менске прилике не иду на руку, број спаси
лаца је три. Поред ове, на пазовачким
базенима чији је капацитет 1.200 купача са
великим и малим базеном брине још чети
ри службе. О квалитету воде брине Завод
за јавно здравље у Сремској Митровици, а
узорак исте се узима на сваких два сата.
Иако временски услови овог лета нису нај
повољнији, пазовачки базен од почетка
сезоне посетило је преко 3.000 посетила
С. С.
ца.

СТАРА ПАЗОВА

Преко 3.000
посетилаца

На територији општине Стара Пазова
постоје три базена, и у то у Старој Пазови,
Старим Бановцима и Сурдуку. На сва три

Дани општине
Дани општине Стара Пазове по први пут
ове године обележавају се тродневном све
чаношћу 31. јула, 1. и 2. августа. Првог
дана обележавања наступили су чланови
групе Рибља чорба на Тргу др Зорана Ђин
ђића од 21 час са предгрупом Краве на
путу. Другог дана обележавања заказани су
концерти музичких група Тезгарок и Про
боно такође на Тргу од 21 сат. Последњег
дана ове манифестације од општинског
значаја 2. августа на Светог Илију тачно у
подне одржаће се свечана Седница СО у
Позоришној сали, од 19 сати заказана је
промоција илустроване књиге Стара Пазо
ва Бранка Орешчанина у истом простору,
док је од 21 сат на Тргу планиран концерт
Аце Лукаса са предгрупом Пангеа бојс, ово
годишњим победницима прве Пазовизије.
С. С.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Јавна расправа

програма од јавног интереса на територији
општине Стара Пазова. У овом кругу опре
дељена су средства у износу од око шест
милиона 350 хиљада динара у области
заштите животне средине, социјалне
заштите, туризма и осталих области.
Детаљније информације могу се добити на
завничном сајту општине Стара Пазова
www.starapazova.rs у одељку Јавни позиви
и конкурси.
С. С.

СТАРИ БАНОВЦИ

Међународна
веслачка регата
У току је јавна расправа о Нацрту Закона
о изменама и допунама Закона о социјал
ној заштити, а стручна јавност коментаре,
сугестије и предлоге до 5. августа може
упутити Министарству за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања. С тим у
вези, представници Удружења стручних
радника социјалне заштите у старопазо
вачком Центру за социјални рад одржали
су радни састанак. Положај запослених у
социјалној заштити био је само једна од
тема радног састанка. У нашој земљи тре
нутно је ангажовано близу 9.800 радника, а
старопазовачки Центар за социјални рад
има 43 запослена радника.
С. С.

ЦРВЕНИ КРСТ

Летовање за децу
Деца из социјално угрожених и храни
тељских породица са територије старопа
зовачке општине, њих 46 борави у одмара
лишту Црвеног крста у Баошићима. Ово је
друга година за редом како Центар за соци
јални рад Стара Пазова у сарадњи са
Црвеним крстом, уз подршку локалне само
управе организује летовање за оне којима
је помоћ неопх одна и без ове акције то не
би могли да приуште. Десет дана колико ће
боравити у Црној Гори, свакодневно ће
имати прегршт активности, од часова уче
ња правилног пливања па све до креатив
них радионица.
Ј. Д.

ЈАВНИ КОНКУРС

Средства за цркве
и удружења
До уторка 7. августа расписан је јавни
конкурс за доделу средстава црквама и
верским заједницама које се налазе на
територији старопазовачке општине или
спроводе програме од значаја за ову
општину. У овом кругу издвојена су сред
ства у износу од 10 милиона динара која ће
бити утрошена за изградњу или обнова
цркава и верских објеката, инвестицион
ои
текуће одржавање, обнову икона, верских и
сакралних предмета, финансирање догађа
ја и пројеката битних за верску заједницу,
као и добротворне и хуманитарне активно
сти, издавачку и научну делатност и слич
но. Такође, до 7. августа отворен је други
јавни конкурс за доделу средстава органи
зацијама и удружењима за спровођење

Овогодишња 11. Међународна веслачка
регата „Дунавске авантуре“ у Старим
Бановцима трајала је три дана и одржала
се од 27. до 29. јула. У питању је манифе
стација која се налази у календару Рафтинг
савеза Србије, а уврштена је и у календар
Туристичке организације Србије. Долазак
регаташа уследио је у петак 27. јула у
послеподневним сатима, у суботу 28. јула
из Баште „Пустолова“ до Сурдука кренула
је регата, а у вечерњим сатима Клуб екс
тремних спортова „Пустолов“ као организа
тор одржао је презентацију пута у Кину.
Циљ регате је промовисање веслачког
спорта у старопазовачкој општини, пре све
га код младих, као и промовисање тури
стичких потенцијала приобаља и очување
биодиверзитета и развоја еколошке свести.
З. К.
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постала је синоћ европски шампион екип
но на Европском првенству које се одржа
вало у Мађарској од 23. до 30. јула. Њих
тројица, након што су прошле године осво
јили светски трон, показали су да су непри
косновени у категорији слободно летећих
модела Ф1Б (модели на погон гумом) и
сада извојевали победу од укупно 26
европских репрезентација. Појединачно
Радоје Благојевић је освојио високу 12.
позицију и био у групи од 20 такмичара који
су ушли у флај оф.
С. С.

ПАНОНСКИ ВАШАР

Пазовчани
на фестивалу
На 40. Покрајинском фестивалу фол
клорних традиција у Врбасу од 45 Друшта
ва колико ће учествовати у конкуренцији
одраслих, шест ће бити из старопазовачке
општине. Према одлуци селектора, који су
оцењивали зонске смотре, на фестивал
„Панонски вашар“ пласирале су се певач
ке групе и солисти из СКУД „Херој Јанко
Чмелик“ и КУД „Бранко Радичевић“ из Ста
ре Пазове, затим певачке групе војачког
друштва „Славко Гајин“, Удружења грађа
на „Сана“ из Старе Пазове, Мушка певачка
група новопазовачког ОКУД „Свети Сава“
и представници гуслара КУД „Бранко
Радичевић“ из Нове Пазове. У категорији
дечје традиције крајем септембра у Врба
су ће се представити најмлађа група Дру
штва „Чмелик“ са играма старопазовачких
Словака.
З. К.

ВОДОВОД

Изградња
нових бунара

МОДЕЛАРСТВО

Благојевић
европски шампион

Репрезентација Србије у ваздухоплов
ном моделарству у саставу Радоје Благоје
вић из Аеро клуба „Војка“, Светозар и
Бојан Гостојић из Аеро клуба „Зрењанин“

На територији општине Стара Пазова
постоји 60 бунара који су у надлежности
старопазовачког ЈКП „Водовод и канализа
ција“. Ове године најављује се изградња
нових бунара за шта је планом надлежног
предузећа предвиђено око 10 милиона
динара. У предузећу истичу да ће на тери
торији општине ове године бити изграђена
три нова, те апелују на рационалну потро
шњу воде. Водоснабдевање у овом делу
Срема је стабилно захваљујући бунарима
којих има 60 и који раде пуним капаците
том. Највећи број бунара је у Старој и
Новој Пазови по 13, док је најмањи број у
Војки и распоређени су по броју корисника.

С. С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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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

Л

ежимир 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.

Рада Савић

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

Мирослав Јокић

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
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ВОГАЊ

Село на корак од града

Вогањ

У
Тренутно
у Вогњу живи
око 1.700 становника.
Многи предност
Вогња, у односу на
остала села, виде
управо у његовом
географском положају,
јер је смештен
између два града

селу Вогањ, мештане, али и
представник е села, највише
мучи то што немају канализаци
ју. То је велики проблем, каже члан
Савета месне заједнице Петар Павко
вић. Он додаје да би изграђена кана
лизација у овом селу била спас за
све.
– Канализација је једно озбиљно
питање и мало већа инвестиција. То

Драгослав Зарић

нам је приоритет, јер би нас канализа
ција спасила. Поред тога, било би
потребно и санирати дивљу депонију.
Људи су постали јако немарни што се
тога тиче. Остало све протиче у реду.
Савет води бригу о селу и мештани
ма. У селу нам је активан фудбалски
клуб, културно - уметничко друштво,
удружење жена и ловачко друштво.
Мештани су пољопривредници, обра

Петар Павковић
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Дворац Вишњевац

Када би вас упитали где се налази
насеље Радовановац у Срему, да ли
бисте знали одговор? Вероватно,
нико осим мештана не би могао да
нам потврди да је Радовановац
заправо Ерем. Насеље које се нала
зи на четири километра североза
падно од Вогња, између Руме и
Сремске Митровице настало је на
властелинству грофа Пејачевића.
Прича о имену села Радовановац
везује се, за кога друго, него за гро
фове Пејачевиће. Наводно је, један

од наследника Пејачевића, прокоц
као цело имање у Монте Карлу, а
његова супруга, која је седела за
истим столом, успела је да га повра
ти. Тада су одлучили да насеље
назову Радовановац, на мађарском
Ерем.
Више о насељу испричао нам је
Драгослав Зарић, који овде живи од
1973. године.
– Ерем је насеље, предграђе села
Вогањ и има 30 становника. Живим
овде од 1973. године и не мислим

нигде да идем. Мирно је село. Неке
куће су под заштитом државе, а у
близини села се налази и дворац
Вишњевац. Мештани се баве пољо
привредом, а долазе људи из града и
купују старе куће, које им служе за
одмор. У селу имамо телефон,
асфалт, струју и воду, фалила би нам
још само продавница – каже Зарић.
Било како било, ово насеље може
да се похвали, да празних кућа нема,
а да се у њихово место доселила и
једна руска породица.

ђују земљу, али је заступљено и сто
чарство. Сви смо нашли себе у нече
му како бисмо преживели. Има запо
слених и у Руми. Углавном су то мла
ђи, који и одлазе из села. Са Румом
смо, такорећи спојени, а од центра

села до центра Руме нас дели пет
километара. Таксиста увек има, тако
да нам превоз никада не представља
проблем – каже Петар Павковић, члан
Савета месне заједнице Вогањ.
Према његовим речима, тренутно у

Вогњу живи око 1.700 становника.
Многи предност Вогња, у односу на
остала села, виде управо у његовом
географском положају, јер је смештен
између два града.
– У селу имамо цркву која је у про
цесу реновирања, али и малу цркву
посвећену Светој Петки. Прича се да
је неки Шваба направио и посветио
Србима, јер је имао ћерку, која је била
јако болесна, па се на извору, који се
ту налази напила воде и оздравила.
Онда је он, у знак захвалности, поред
извора направио капелицу. У ту
црквицу долазе људи из разних краје
ва. Поред тога, имамо просторије
месне канцеларије, амбуланту, основ
ну школу, продавнице. Оно што је
карактеристично за нас јесте свакако
манифестација Сремски свињокољ.
Ова манифестација има традицију
дугу 26 година, а прве две су одржане
у Руми. Одржава се сваке друге субо
те у децембру. То је традиција која не
изумире, а циљ је да се покаже ста
рински начин обраде меса – заврша
ва Павковић.

C. C.

Ерем
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Крзнарска прича
са Житног трга

П

очетком осамнаестог века, са
одласком Турака из ових крајева
почиње убрзани успон града, од
средњег века познатог као град светог
Димитрија (Civitas sancti Demetri). Град
мења своје лице и од једне, до скора
типичне оријенталне касабе, шехер
Митровице, за кратко време постаје
модерна варош са све више примењи
ваном европском архитектуром. Град
постаје важно место унутар Војне гра
нице на рубу Аустро-угарске монархије,
а нови значај насеља биће пропраћен
градњом великог броја административ
но-војних зграда око централног град
ског трга. Враћа се хришћански карак
тер насеља, те крајем века отпочиње
градња велелепног Саборног храма
Светог Стефана на истоим
 еном тргу,
највећим делом средствима његових
житеља. Када је Митровица проглаше
на за слободни град, односно граничар
ски комунитет (1765) постаје посебно
привлачна за насељавање великог бро
ја трговаца и занатлија, који су долази
ли са севера од Коморана, Пеште, Сен
тандреје и са југа из старе Србије,
Македоније, Босне, као и немачких
досељеника. Формира се Житни трг у
данашњем познатом облику, који ће
кроз наредна више од два века постати

једно од важних средишта трговине у
граду. Подижу се варошке куће са ради
оницама и дућанима у приземљу и
стамбеним простором на спрату.
Најстарију архитектуру на Житном
тргу најбоље репрезентује приземна
варошка кућа са уређеним поткровљем,
грађ ен а солидн им матер ијал им а,
циглом, са изузетном дебљином спољ
них и унутрашњих зидова. Припада
типу кућа са карактеристичним нир
нбершким забатом у стилу градње који
су немачки досељеници доносили са
собом. Стилизовани забати са бочним
лучним испустима одговарају традицији
барока, који их је развио у сакралном
градитељству, пре него што су се широ
ко распространили у профаној архитек
тури. Локал у приземљу је, по свему
судећи добила врло рано, можда и у
време градње куће, мада се претпоста
вља да је проширење прозорских отво
ра за излог, уследило нешто касније и
остао је непромењен до данашњих
дана.
Најстарији познати власник куће био
је чувени митровачки угоститељ Панте
лија Панта Пуђа, чија се кафана нала
зила у приземном делу. Кратко време
кућа ће бити у поседу породице Јано
шевић, почетком прошлог века, али већ

Пише:
Марија Вукајловић

1910.године кућу продају сарачком мај
стору Алекси Ђурковићу, једном од
оснивача Занатске задруге, са радњом
у близини. Промена власника, није ути
цала на промену намене локала па ће
кафана радити и даље између два
рата, сада у закупу Миливојевић Стан
ка. О раду кафане до недавно је могла
да посведочи овална пећ за роштиљ,
кoја је добро радила за време пет годи
шњих вашара и пијачних дана, када је
трг био најживље место у граду. Живо
писно је изгледала стара и нова чарши
ја за време вашарских и пијачних дана,
два пута недељно са изложеном робом
испред дућана. Тадашња штампа беле
жи да су од куће Ђоке Јовановића и
Стефановића крчме на Сави, износили
робу редом лицидери, опанчари, папу
чари, чизмари, сапунџије, чешљари,
ножари, кројачи, салери, кломферии и
многи други.
Међу многобројним угледним
Митровчанима, страдалим у Другом
светском рату налази се и име Алексе
Ђурковић. Из Митровачке хронике
сазнајемо да је родом из Клења, ухап
шен у Шапцу и дотеран у логор где је
страдао у својој 55 години. Сарачка
радионица се његовом смрћу није уга
сила, посао ће наставити Керавица
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Стеван ожењен Видом Ђурковић, која је
била родом из Баје. Године 1983. још
једном мења власнике, продата је
Панић Јовану, крзнару, а локал Тумбас
Душану из Јарка.
Познати митровачки крзнар Јован
Панић, родом из Адашеваца још као
младић отишао је у Београд (1949) да
учи крзнарски занат код стрица Милен
ка Шкорића, који је имао Елитни салон
крзна Париз у самом центру града, код
Лондона. Било је то тешко време, вре
ме информбироа, кад Миленко заврша
ва на Голом отоку, одакле се никад није
вратио. Током 1950.године запечаћена
је судбина једног врсног београдског
крзнара из Беркасова, а трагични дога
ђаји ће утицати да Јован напусти Бео
град и запосли се у Крзнарској задрузи
у Шиду. Оженио се Госпојинком такође
родом из Адашеваца, пратећи мајстора,
како у животу, тако и у послу, научивши
и сама већи део посл. Ипак, биће неза
менљива као продавачица у крзнарској
радњи на Житном тргу.
Прву самосталну приватну радњу за
израду заштитне опреме и пршњака
основао је Јован Панић у Адашевцима.
Почетом шездесетих породица се сели
у Митровицу и отвара радњу под нази
вом Крзнарска радња Јован Панић на
Житном тргу у Желемовој кући. Шило се
по последњој моди (посете Светском
сајму крзна у Паризу биле су саставни
део посла), али креирали и властити
модели. По набавку робе, најквалитет
нијег крзна одлазило се најчешће у
Беч, понекад у Берлин. Кожне јакне,
бунде од астрагана, бизама, нутрије,
лисице, ракуна и других врста крзна
биле су уобичајени део потражње онда
шњег тржишта. Процес украјања крзне
них каишева, како би длака природно
падала, да се не виде шавови, био је
саставни део заната, који је тражио
много стрпљења и веште руке, али и
повећање обима посла, због чега је
било у годинама најбољег пословања
запослено и до четири радник а за
крзнарским машинама. Радило се по
правилима старе предратне школе
крзнарства, чије умеће, последњих
неколико деценија готово замире.. Ево
цирајући сећања, мајстор Јован напо
миње да је радио и за бројне естрадне
личности, глумце, певаче. Радио је
више пута за Ђорђа Марјановића, који
му је својевремено био најбоља рекла
ма.
Пре више од две деценије поткровље
се запалило, када је изгорела крзнарска
радионица са машинама, бундама и
другом готовом робом и материјалима.
Без материјалних могућности да обнове
радионицу, Панићи одлучују да је про
дају адвок ату Момиру Ђуричићу. У
сарадњи са градским Заводом за
заштиту споменика културе предузе
та је комплетна реконструкција и адап
тација куће. Извучени профили на
фасади малтерисани су санационим
малтером уз извлачење шаблоном, који
се израђивао узимањем отисак а на
лицу места. Прописани су облик крова и
основа, избор материјала, врста бибер
црепа, завршна боја фасаде, а прили

Најстарији познати
власник куће био је
чувени митровачки
угоститељ Пантелија
Панта Пуђа, чија се
кафана налазила
у приземном делу.
Кратко време кућа
ће бити у поседу
породице Јаношевић,
почетком прошлог
века, али већ 1910.
године кућу продају
сарачком мајстору
Алекси Ђурковићу,
једном од оснивача
Занатске задруге, са
радњом у близини

У дворишту куће,
још се налази стари
римски бунар,
а подрум који се
простире целом
дужином куће лежи на
античким зидинама и
бедему, који се на том
месту простирао
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ком израде новог излога поновљени су
затечени облици и материјали, те је сто
ларија морала бити израђена у извор
ном облику од пуног дрвета.
Бивши локал је после рата претворен
у стамбени простор, све до шездесетих,
када је на његовом месту отворен први
комисион у граду. Временом су се
мењали садржаји, најдуже се задржала
хемијска чистионица, потом туристичка
агенција и парфимерија бугарске фир
ме Рефан за продају парфема на точе
ње и натуралних, ручно израђених
сапуна по француској лиценци. Данас је
ту адвок атска канцеларија Момира
Ђуричића и туристичка агенција Уно
травел.
На месту данашњег трга Житна пија
ца у античко доба налазио се трговачкозанатски центар, што су потврдила
археол ошка ископавања, открићем
читаве економске четврти уз западни
бедем града, уз једну од главних сао
браћајница античког Сирмијума. Са обе
стране саобраћајнице, која је пролази
ла кроз западну капију простирали су се
засведени портици са тротоаром попло
чаним гранитом и остацима римске
канализације, сведочећи висок ниво
стамбено-комуналне културе у старом
веку, на овим просторима, пре скоро
два миленијума. Током радова откриве
на је и пећ за израду стакла, показујући
да је Сирмијум био један од центара за
израду стакла, у оно време престижног
заната, чија производња је могла бити
организована само у највећим центри
ма тадашњег света.
У дворишту куће, још се налази стари
римски бунар, а подрум који се прости
ре целом дужином куће лежи на антич
ким зидинама и бедему, који се на том
месту простирао. Јованови унуци
наследили су од њега креативност.
Данијел је академски сликар, Милан
ради уметнички дуборез, а Јовица је
фризер у Америци. У Митровици већ
одавно нема сарача, занат се гаси, а на
Житном тргу више нема крзнарских
радњи, као једног од обележја овог про
стора. Нема ни школа у којима се
крзнарство учи, ко може да прошије,
скрати, преправи кожну јакну или бунду,
а потреба постоји, износи своје дилеме,
крзнар, који и на прагу девете деценије
још има елана и снаге да са приче пре
ђе на дело, што и чини кад га замоли
нека од старих муштерија. Остаје отво
рено питање, које у време синтетичких
материјала, еко - коже и увозне конфек
цијске робе, остаје без одговора. А
потреба постоји.
Трг Житна пијаца временом ће
мењати административне називе од
Трга грофа Куена Хедерварија од осам
десетих година 19.века, Трга краља
Петра Првог, за време краљевине СХС,
Трга Братства и јединства после осло
бођења, до враћања његовог старог
народног назива током деведесетих,
који је и званично усвојен, али ће током
целокупног свог постојања истрајавати
као место где се трговало, било живо и
бучно.
У следећем броју:
Кућа Мајкснер-Ванек
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ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Чекајући пут ка Добринцима
Д

Оно што би
нам значило је
асфалтирање
пута ка
Добринцима у
дужини од око
три километра.
Тај пут би
нас спасао и
допринео би
томе да село
оживи. Био би
нам излаз у свет,
јер смо удаљени
три километра
од Добринаца,
а око шест од
ауто-пута, каже
Радослав Гарић

о Доњих Петроваца,
села које припада
румској општини, сти
же се само једним путем,
Рума – Инђија. Село се
први пут помиње 1520.
године у поседу деспото
вице Јелене. Легенда каже
да је село име добило по
попу Петру који је са сво
јом децом заузео вели
ки део земље, те отуда
Петровци.
Аутобуси се у центру
села окрећу и враћају
назад истим путем, јер,
кажу мештани, другог изла
за нема. Петровчани жељ
но ишчекују асфалтирање
пута ка Добринцима, који
би им, како кажу, био излаз
у свет. То потврђује и пред
седник Савета ове месне
заједнице Радослав Гарић.
– За сада јесмо село у
којем се аутобус окреће.
Оно што би нам значило
је асфалтирање пута ка
Добринцима у дужини од
око три километра. Тај пут
би нас спасао и допринео
би томе да село оживи.
Био би нам излаз у свет,
јер смо удаљени три кило
метра од Добринаца, а око
шест од ауто-пута. Пут би
нас спојио и са Пећинци
ма где би млади могли и
да иду у средњу школу,
али и да раде. Ове године

Радослав Гарић

Горан Чворков
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Поносни на Фудбалски клуб

је речено да ће бити завр
шен пројекат за изградњу
тог пута, а наредне сама
изградња. Ја имам 48 годи
на, и још као момак сам
сањао тај асфалт. Нама је
близу Инђија, Рума, Стара
Пазова, ту смо близу све
га, а нисмо повезани ни
са чим. То нам је велики
проблем. Управо због све
га тога, улаз у само село је
доста оптерећен и мост на
уласку у село је у лошем
стању, што нам је такође
обећано да ће се поправи
ти – каже Радослав Гарић,
председник Савета месне
заједнице Доњи Петровци.
Село данас броји 940
житеља,
односно
250
домаћинстава.
Благом
порасту броја становника

Радослав Гарић и Горан
Чворк ов, предс тавн иц и
месне заједнице, истичу
колико су поносни на упра
ву
фудбалс ког
клуба
„Доњи Петровци“, али и на
фудбалере. Кажу да су
садашњем изгледу стади
она, допринели управо
они. Наравно, увек имају
подршку Општине. ФК
„Доњи Петровци“ 2016.
године је прославио 90
година постојања и тренут
но се такмичи у Сремској
лиги.
Чланови управе клуба,
Милан Кукић звани Дејка и
Радован Нешковић свако
дневно се труде да својим
залагањ ем
доприн ес у
бољем изгледу овог места.
– Тренутно имамо кате
горије пионира, кадета и
првотимаца. У почетку смо
имали проблем, јер је било
мало деце. Сада је мало

другачије и деца су заин
тер ес ован а
и
долазе
редовно да тренирају, а
имамо и четири девојчице.
Сви су добро дошли у

клуб. Када би се још три
бине поставиле, овај ста
дион би био као стадион
Манчестера – каже кроз
смех Милан Кукић.

допринело је насељавање
избеглих лица деведесетих
година. Мештани се углав
ном баве пољопривредном
производњом, те су најви
ше оријентисани на произ
водњу кукуруза, пшенице и
соје. У Доњим Петровци
ма, у центру села, смештен
је Дом културе у којем се
налазе просторије месне
заједнице и месне канце
ларије, амбуланта, пошта.
Преко пута Дома налази
се простор за ловце – чла
нове Ловачког удружења
Фазан. Најмлађи Петров
чани Основну школу „Доси
теј Обрадовић“ похађају до
четвртог разреда, а након

тога, путују у Путинце.
– У селу се тренутно
врше спољашњи радо
ви на реконструкцији сео
ске цркве. То је капитална
инвестиција која ће обе
лежити ову годину. Инве
стиција је велика, а ми
смо мало село, тако да
смо новце прикупљали са
свих страна. Део новца
за обнову смо добили од
Општине, део је дотира
ла месна заједница, као
и мештани. За наредну
годину од радова плани
рамо уређење сале у Дому
културе. Месна заједница
свакодневно води рачуна
о изгледу села. Редовно се

коси, уређује школско дво
риште, чисти се и одржава
– додаје заменик председ
ника Савета Горан Чвор
ков.
Они додају да се у скори
је време доста омладине
запослило у Руми, кажу да
је тај број преко 50. Стари
ји, али и они млађи, који су
своје запослење пронашли
у румским фабрикама, сва
кодневно путују на посао и
враћају се у село, на чега
су поносни. Оно чиме се
још поносе Доњопетров
чани јесте Фудбалски клуб
„Доњи Петровци“.
С. С.
Фото: В. Ц.

Милан Кукић и Радован Нешковић
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VREMEPLOV
1. август
1778. У немачком граду Хам
бургу отворена је прва штедио
ница у свету.
1990. Ирачк а војска напала
Кувајт и окупирала га за један
дан.
2. август
1802. Наполеон Бонапарта
проглашен за доживотног кон
зула Француске, што му је дало
право да именује наследника.
1903. У Македонији почео
Илинденски устанак за ослобо
ђење од турске власти, током
ког је створена Крушевска
република. Република се одр
жала 11 дана, устанак угушен у
крви.
3. август
1778. У Милану је отворена
оперска кућа Скала, дело архи
текте Ђузепеа Пјермаринија.
1936. Амерички атлетичар
Џеси Овенс је скоком у даљ
8,06 метара освојио прву од
четири златне медаље на Оли
мијским играма у Берлину.
4. август
1944. Гестапо у скровишту у
Амстердаму ухапсио породицу
Франк и још четворо Јевреја и
депортовао их у концентрацио
ни логор. После рата откривен
дневн ик 14-год иш ње Ане
Франк, један од најпотреснијих
докумената о страдању Јевреја
у Другом светском рату.
1995. Хрватска војска, у опера
цији “Олуја”, ушла у Републику
Српску Крајину, зону под
заштитом Уједињених нација.
Око 250.000 Срба напустило
домове и кренуло према Босни
и Југославији, у највећем избе
гличком таласу у Европи од
Другог светског рата.
5. август
1962. Америчка филмска глу
мица Мерилин Монро, једна од
највећих холивудских звезда и
секс-симбол педесетих година
XX века, нађена мртва у 36.
години.
1984. Умро британски позори
шни и филмски глумац Ричард
Бартон
6. август
1807. Српски просветитељ
Доситеј Обрадовић прешао из
Земуна у устаничку Србију, где
је као први Карађорђев мини
стар просвете остао до краја
живота, 1811.
1926. Америчка пливачица Гер
труда Едерле постала прва
жена која је препливала
Ламанш. Пивање трајало 14
часова.
7. август
1876. Рођена је холандска
играчица Маргарета Гертруда
Зеле, позната као Мата Хари.
Под сумњом да је немачки
шпијун, Французи су је стреља
ли у октобру 1917. Име Мата
Хари, које значи “јутарње око”,
узела је док је живела на Јави
пре Првог светског рата.
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HOROSKOP
ОВАН: Неке старе
везе и пријатељства,
могла би се испостави
ти важна кроз решава
ње битних пословних циљева. Ако
вам је већ потребна сагласност
шефа, не би било мудро да га пре
скочите. Не прихватате туђе
коментаре здраво за готово.
Финансијска ситуација је добра.
Познанство до кога дође, током
ове недеље, преко пријатеља или
рођак а, могло би вас убрзано
водити у заједнички живот.

ВАГА: Делујете снала
жљиво и умете да при
добијете нечије пове
рење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубав
ном животу имате осећај да непра
ведно трпите због нечијег нераспо
ложења или неразумевања. Ваш
однос са вољеном особом све
више подсећа на заједничку игру
надмудривања.

БИК: Ове недеље ћете
бити
расп ол ож ен и
романтично. Ако тра
жите љубав, окрените
се дружењима с људима на неким
креативним радионицама или рас
правама, тамо ћете највероватније
оно што вам треба. Наклоњено
вам је дружење, а можда и симпа
тије с особом страног порекла.
Такође бисте могли отићи на мање
путовање у којем ћете уживати.
Кад је у питању посао припазите
на свој темперамент.

ШКОРПИЈА: Делујете
активно и умете да
употребите успешну
формулу у пословању,
без обзира на ситуацију у којој се
налазите. Ако успоставите правил
ну меру вредности између својих
практичних циљева емотивног
задовољства очекује вас добитна
комбинација успеха, љубави и сре
ће. Потрудите се да делујете
довољно подстицајно на свог парт
нера.

БЛИЗАНЦИ: Ако пада
те с ногу, ове недеље
ће вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то нај
важније. Права особа ће разумети
да је ово само привремено. Финан
сијски ова недеља није идеална па
ћете морати више пажње посвети
ти трошењу новца.

СТРЕЛ АЦ:
Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
решав ањ у
неких
пословних интереса, нови неспо
разуми стварају напету атмосферу
у вашем окружењу. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који располажу
са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да отворено
причате о својим интимним плано
вима.

РАК: Стало вам је да
остварите високопро
фесионалне стандар
де, али ваши сарадни
ци имају другачија мерила вредно
сти и често мењају своју стратегију
деловања. У љубавном односу
сачувајте трезвеност духа и мудро
сти , партнер може да вас изнена
ди на неугодан начин својим пона
шањем или новом одлуком. Не
желите да прихватите споредну
емотивну улогу коју вам неко наме
њује.

ЈАРАЦ: Имате утисак
да се прилик е на
пословној сцени мења
ју у позитивном правцу
и у складу са вашим интересима.
Због сукоба различитих интереса ,
често наилазите на изненадне
проблеме у сусрету са сарадници
ма. Вољена особа неће дозволити
да породица трпи због ваше кари
јере или великих амбиција које вас
међусобно удаљавају. Усмерите
своје страсти и емоције у правцу
заједничке визије.

ЛАВ: Јасно вам је да
претерано експонира
ње или додатни ризик
у пословним сусрети
ма представљају лош избор, боље
је да следите зацртана правила и
утврђене критеријуме. Понекад је
тешко предвидети ток догађаја у
ситуацијама када се сукобљавају
различити пословни интереси. Не
можете да останете равнодушни ,
пред особом која вас провоцира на
бурну емотивну реакцију.

ВОДОЛИЈА: Потребно
је да прецизније раз
гран ич ит е
своје
пословн е
обав ез е.
Претерана ангажованост на разли
читим странама може да проузро
кује низ неугодних ситуација.
Немојте дозволити да вам неко
намеће напорне обавезеза које
немате довољно интересовања.
Имате осећај да вам недостаје
нечије присуство и емотивна
пажња. На срећу, љубавна криза
се ускоро решава на ваше задо
вољство.

ДЕВИЦА: Налазите се
у доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна про
цена представља основни услов
за успешну сарадњу. Пријало би
вм неко краће путовање, промена
или излет у пријатном друштву.
Осећате унутрашњи немир и
потребу да са емотивне дистанце
анализирате нечије понашање.
Будите мирни, након љубавног
затишја очекује вас изненадна сре
ћа.

РИБЕ: Успех који сте
остварили даје вам за
право да приметите
нове критеријуме или
услове у пословно–финансијској
сарадњи. Делујете нескромно и
умете да претерујете у својим зах
тевима. У љубавном животу очеку
ју вас неки нови али и интригантни
догађаји. Ако сте слободни прате
вас интересантни сусрети. Инспи
рисани сте за нову љубавну везу.

Crkveni
kalendar
Среда, 1. август (19. јул)
Преп. Макрина; Св. Стефан,
деспот српски и Преп. Евгенија
(Лазаревић)
Четвртак, 2. август (20. јул)
Свети пророк Илија – Илиндан,
Свети Илија Грузијски
Петак, 3. август (21. јул)
Свети пророк Језекиљ
Субота, 4. август (22. јул)
Света Марија Магдалена – Блага
Марија
Недеља, 5. август (23. јул)
Свети мученица Трофим, Теофил
и други с њима
Понедељак, 6. август (24. јул)
Св. вел. муч. Христина; Преп.
Поликарп Печерски; Св. муч.
пребиловачки и доњохерцеговач
ки
Уторак, 7. август (25. јул)
Успеније Свете Ане

Динстана
јунетина
Састојци: 1,5 килограма кром
пира 700 грама тањих јунећих
шницли мало брашна за посипа
ње меса маслиново уље за прже
ње со и бибер.

Припрема: Кромпир ољуштити
и исећи на колутове прст дебљи
не. Шницле истући, уваљати у
брашно и пропржити на врелом
уљу док не порумене. Вадити
шницле и слагати на тањир. У
истој шерпи/посуди ређати кром
пир, шницле, бибер и со, и тако
док се сав материјал не утроши.
Налити са водом да огрезне,
поклопити и на средњој ватри
динстати док јунетина не крене да
се распада.

• Несрећа је кад ти срећа
куца на врата а ти ниси
код куће!
• Неверство је када две
погрешне особе раде
праву ствар.
• Нико није бескористан.
Свако може послужити
као лош пример.
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ЖАРКОВАЦ

Посао у Руми за све мештане

Центар Жарковца

Ж

арковац је село у
север
 ои
 с т о ч н о м
делу румске општи
не и спада међу најмлађа
насеља у источном Срему.
Неки кажу да је изграђено
између два светска рата на
простору Солнок, а неки, да
је настало тек након Другог
светског рата. Верује се да
је Жарковац име добио по
Жарку Миладиновићу.
Жарковац данас има око
950 становника, а из године
у годину, све је приметнији
и осетнији одлазак младих.
Сви мешатни су углавном
запос лен и
у
румс ким
фабрикама, те се пољопри
вредом баве као додатном
делатношћу. Иако у селу
постоји основна школа,
пошта, амбуланта и про
давн ице,
аутобус и
до
општинског центра – Руме,
нарочито током распуста,
су ретки. Црква у центру
села посвећена је Светом
Илији и са њеном изград
њом почело се 2006. годи
не, а пре тога, сазнајемо од
мештана, цркве није било.
Они који живе овде кажу
да им је све близу, Рума,
Сремска Митровица, Инђи
ја, па и суседни Путинци
где најчешће одлазе у апо
теку. До Путинаца је урађе

на пешачко - бициклистич
ка стаза, тако да је сада
Жарковац удаљен од цен
тра Путинаца три киломе

тра. Оно што би било
потребно да се уради у
селу јесте асфалтирање
улица.

У селу функцион
 ише Кул
турно – уметничко друштво
Жарковац, ловачко дру
штво и фудбалски клуб.

Мештани посао нашли у селу
На уласку у село Жарковац
из Руме, са десне стране нала
зи се пилана у којој је запосле
но двадесетак људи из Жар
ковца. Прво је отворен један
погон у селу 2000. године, који
је запошљавао пет људи, да
би се потом отворио и други,
који тренутно запошљава 35
људи. Власник фирме, Божо
Бајић доселио се у Жарковац
са Кордуна 1995. године.
Пошто је и тамо радио сличан
посао, решио је да то и наста
ви у Срему.
- У првој фирми која се
налази у селу радило је петоро
људи. Сад је тамо седморо
запослених. Желели смо да
проширимо посао и да сарађу
јемо са више партнера. Тако
смо дошли на идеју да отвори
мо и други погон. Мало по
мало, стигли смо до 42 радни
ка. Друга фирма (ћерк а) је
2011. почела да се гради, а
отворена је пре две и по годи
не. Радимо искључиво храсто
во дрво, елементе за паркет и
сарађујемо са доста домаћих
и иностраних сарадника. Већи
ном је тржиште у Швајцарској.
Пошто добијамо сировину од

Божо Бајић са унуком
Војводинашума и имамо доста
отпадног дрвета и пиљевине,
планирамо да заокружимо
производњу. У будућности раз
мишљамо о изградњи сушаре
и можда и производног погона,
а то је велика инвестиција.

Имамо раднике које раде и по
13, 14 година, што показује да
је фирма озбиљна, али ипак
највише радника запошљава
мо из нашег села, око дваде
сетак, испричали су отац и
син, Горан и Божо Бајић.
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АЛЕКСАНДАР АНДРЕЈИЋ МИР ПРОНАШАО У СЕЛУ:

Чува козе и прави
одличне сиреве

Учитељица Видосава Божић

Какво је стање у селу било раније и
колико је деце било, испричала нам је
мештанк а и учитељица у пензији,
Видосава Божић, која је радила у
жарковачкој основној школи 41 годи
ну.
– У Жарковац ме је довела диплома
учитељског факултета. Почела сам
да радим 1967. године и овде прове
ла сав свој век. Иначе сам из Никина
ца, где смо се доселили 1958. године.
Већ када сам почела да радим била
су комбинована одељења – први и
трећи, други и четврти разред. Ја сам
прво радила на замени и учила први
и други разред. Имала сам 20 година
када сам почела радити и тешко сам
се на почетку сналазила у комбинова
ним одељењима... Али сам ипак на
крају 25 година провела радећи тако
– каже учитељица Видосава, која је
већ десет година у пензији.
Она истиче како су је мештани лепо
прихватили и да никад ни са ким није
имала проблема. Много лепих успо
мена је веже за ово место.
– Сви су ме лепо прихватили у селу.
Имала сам предивне ђаке. Више је
било лепих момената него ружних.
Што се тиче броја ученика, он је из
године у годину варирао, али никад
није био драстичан пад или пораст
броја ученика. Памтим да је 1991, или
1992. било највише ђака и тада се
створила могућност за чисто одеље
ње, да не буде комбиновано. Деца су
сматрала да сам много строга, сада
бих можда то променила. Много
лепих успомена имам. Моји ђаци су
ми писали и рецитовали песме, дола
зиле су ми колеге на огледне часове,
моја деца су била моји ђаци, тако да
је то све лепо што се памти – додаје
учитељица Видосава Божић.
Оно чиме се Жарковчани свакако
поносе, јесте манифестација која се
организује у њиховом селу „Штрапа
ријада“. Ове године, 19. августа одр
жаће се пета по реду.

С. С.

Н

а изласку из села Павловци налази
се огроман пашњак где овдашњи
мештани изводе стоку на испашу.
Тамо затичемо Александра Андрејића,
који је на испашу довео тридесетак коза.
Александар је, мештани кажу, чувен и
познат у Павловцима, због тога што произ
води квалитетне млечне производе од
козјег млека. Он се, из родне Руме, пресе
лио у ово мало село како би пронашао
мир.
– Радио сам више од 20 година као
ауто-електричар и то ми је досадило, да
радим са људима. Решио сам да одем и
живим у селу. Овде је живот супер, само је
новца много мање него раније када се
радило приватно, али верујем да ће све
полако доћи на своје место, само треба
времена. Већ 20 година имам козе, али
док смо живели у Руми, нисам имао могућ
ност да држим више од десетак. Када су
ми деца била мала, ћеркица је имала
бронхитис и лекари су препоручили да
пије козје млеко. Онда смо почели да
повећавамо број, да би данас дошао до 35
комада. Највећи део чине алпске, млечне
козе– прича Александар Андрејић.
На испашу се козе воде свакодневно, и
то два пута. Ако су велике врућине, мора
се поранити, јер ове животиње не воле да
бораве на сунцу. Ако је хладније, онда се
изведу око девет сати ујутру. Два бела
пулина чувају козе два сата пре и два сата
поподне, док су на испаши.
– Имам много посла кући, јер држим још

стоке. Треба све нахранити. Тек када то
обавим, изводим козе на испашу. Обично
то буде два, до два и по сата ујутру и тако
поподне, што раније и што касније, јер не
воле да буду на сунцу, а ко воли? Коза
није захтевна животиња и јако тешко се
разболи. Не може да добије рак и упалу
плућа и зато се млеко користи за бронхи
тис. Свака коза у просеку да по две литре
млека, старије дају више, млађе мање –
додаје Андрејић.
Александар прави и 12 врста сирева,
јогурт и сапуне од козјег млека.
– Од млека производимо јогурт, разне
врсте сирева, као и сапуне. Има купаца,
углавном се прода све. Некад продаја иде
добро, некад лошије, лети углавном стаје
све, па и продаја. Међутим, производња и
тада траје. У последње време тражња
јогурта је у експанзији. Сапуни су боље
тржиште нашли у Београду и Новом Саду.
Праве се од козјег лоја, који се претапа,
ставља у калупе, где се додају етерична
уља и мириси, који су на природној бази и
онда следи процес сушења, који траје од
три до четири недеље. Што се тиче сира,
у последње време производим само неко
лико врста и то са мирођијом, кимом, аро
нијом... Што су блесавији укуси, то је тра
женије – истиче Андрејић који све што
произведе пласира на пијаци у Руми,
Врднику, Сремској Митровици и Инђији.
Тако да, ако већ нисте, прошетајте до
вама најближе пијаце и одаберите сир по
вашем укусу.
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Тајна успеха

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Ј

ош једна спортска неде
ља је за нама. Фудбале
ри су нас обрадовали у
квалификацијама, кошарка
шки и фудбалски клубови
широм света се припремају
за почетак сезоне, трансфе
ри се ређају као на траци,
Олга Даниловић се винула у
тениски врх... И да, умало да
заборавим, шампиони смо
Европе у ватерполу. Реално,
вест би била да нисмо.
Осврнућу се на ватерпо
ло, иако сам, признајем,
поприличан лаик за тај
спорт. Пацер сам за све
водене спортове. Пливам
зато што морам а не зато
што волим. С времена на
време, покушам да импре
сионирам некога скоком на
главу са неког понтона. Та
ласта у покушају се већ у
лету претвори у даску, сваки
орган у телу ми се помери, а
онда шмекерски стресам
воду са главе док врат лага
но пуца. Онда се некако
довучем до обале и то је то.
Зашто све ово пишем? Па
зато што нисам једини у тој
мојој воденој агонији. Многи
су такви. И сви ми навијамо
за те наше ватерполисте, и
прихватамо те њихове тро
феје као да је то нешто што
се подразумева. А у ствари,
никоме није јасно како они
то постижу. Шта је тајна
њиховог успеха? Како је
могуће да једна тако мала
земља попут наше оствари

толику доминацију у једном
спорту? Морам признати да
мени није јасно. Улагање у
ватерполо и спортове на
води је мизерно. Људи тре
нирају у хладним базенима,
играју по околним земљама
да би намакли неку лову и
обезбедили се колико толико. Ватерполо није као
фудбал или кошарка. Новца
нема ни близу као у осталим
спортовима. Зато се и орга
низују такмичења као што
су Светска лига где шампи
он добија неку суму новца
који се онда подели међу
њима. То је шанса за неку

зараду, евентуално да се
скупе паре за неку некрет
нину.
Доминација српске репре
зентације у ватерполу је
запањујућа. Толико велика
да се председник није ни
усудио да им понуди награ
ду за прво место као фудба
лерима. Ако нисте свесни
тога, пробајте да будете нај
бољи у нечему у свом селу.
Видећете колико је тешко. А
замислите како је бити нај
бољи на планети. И никад
ми неће бити јасно како то
да су друге нације толико
лошије од нас. Како то да у

Америци поред онолик о
средстава, базена, пливач
ких штафета и медаља,
ником не падне на памет да
узме ту лопту па да је пика
са гола на гол. Али то је већ
њихов проблем. И увек се
појави неки нови клинац за
кога никад нисам чуо, који
постане најбољи у Европи
или на свету. Одакле ти
људи испадају? Како се про
извод е
ти
шамп ио н и?
Искрено, не знам. Знам
само да побеђују и малтре
тирају остале екипе већ
деценијама. Браво шампио
ни.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Расветљене тешке крађе
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској
Митровици расветлили су тешку крађу и тешку крађу у покушају,
извршене овог месеца на штету предузећа за контролу летења
Србије и Црне Горе и пронашли осумњиченог за ово кривично
дело. Сумња се да је деветнаес тогодишњак са подручја Шапца,
у близини Кузмина, исекао заштитну жичану ограду око објекта
са агрегатом у власништву наведеног предузећа чије је седиште
у Београду, а затим из резервоар
 а агрегата украо око 250 литара
нафте. Такође, како се сумња, он је на истој локацији покушао да
демонтира трансформатор из трафо-станице, Ефикасном акци
јом полиција га је пронашла убрзо по извршењу кривичних дела.
По налогу надлежног тужилаштва против њега је поднета кривич
на пријава.

Хици из ловачке пушке
Припадници Министарства унутрашњих послова у Инђији
ухапсили су М. Ш. (50) са подручја Инђије, због постојања основа

сумње да је извршио кривично дело недозвољена производња,
држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Он
се терети да је, са терасе своје викендице у близини Инђије,
испалио више хитаца из ловачке пушке у туђем власништву. По
налогу надлежног тужиоца, осумњиченом је одређено задржава
ње до 48 часова, уз кривичну пријаву тужилаштву у Старој Пазо
ви.

Илегалне игре на срећу
Припадници Министарства унутрашњих послова у Руми откри
ли су у изнајмљеном објекту, на подручју Пећинаца нелегалну
спортску кладионицу, без потребног решења Министарства
финансија - Управе за игре на срећу. Полиција је привремено
одузела пет покер апарата, штампач, рачунарску конфигурацију
и листе за клађење. На уплатном месту пронађена је извесна
сума новца.
Против тридесетједногодишњег власник а одузете опреме,
биће поднета кривична пријава за кривично дело неовлашћено
организовање игара на срећу, надлежном тужилаштву.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Године
Д

а ли су године старости сваког
људског бића само број о коме
не размишљамо, јер то нам као
ништа не значи? Лето је и сви смо рас
комоћени са мером или без, то је већ
ствар васпитања, а не стила. Све што
може слика се и објављује. Млади,
стари, дебели, мршави, депилирани
и они који гаје маље на свим делови
ма тела, јер то је тако природно. Бом
бардују нас новине насловним и оним
другим странама, лепотицама у најбо
љим годинама, као и оним које мисле
да су у тим годинама. Свашта може да
се види. Природне лепотице, оне са
пластичним корекцијама, нашминка
не и без шминке ( лепа сам, па лепа).
Да напишем овај текст, управо су ме
подстакле неке фотографије. Рецимо
Верица Ракочевић у бикинију. Жена
која се хвали младим мужем (који
јој син по годинама може бити) пуна
авантуристичког духа и чега све још. И
све би то било лепо да не прелази гра
ницу традицион
 ално доброг балкан
ског укуса. Што је много, много је. Као,
ја се осећам млада и баш ме брига за
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Пише:
Драгана Попов

неке конзервативне бездушне особе.
Саветују нас да волимо своје тело, ма
како оно било далеко од савршенства.
Волите сами себе је нека нова мантра,
која се стално понавља. Самопоуз да
ње и самопоштовање лети у небо. А
ја мислим да су то само лепе приче
које ће пре или касније учинити да се
лоше осећате. Зашто? Е, па зато што
сте свега свесни и знате да себе у то
не можете убедити. Свака част оном
ко успе. Детињство је једини период
када смо у складу са својим година
ма. У раном детињство смо свесни да
смо дете и да имамо седам или десет
година. Како године пролазе , ми се
враћамо у тај период, покушавамо
да оживимо све то у нашим главама,
да их осећамо у себи и тако учини
мо садашњим. Како смо старији све
теже прихватамо године које нам иду
у сусрет. Покушавамо да одбранимо
себе, представљајући се као атипич
ни представник своје генерације (ма,
ја сам другачија). Као све можемо и
све хоћемо. Ево, примера како могу
на четврти спрат да се попнем без

застајања, а ни много млађи то не
могу. Цврц! Али не могу дуго да сто
јим у неком реду, па да деле и карте
за концерт Здравка Чолића. И те при
че, волим друштво младих људи су
излизане и не волим све што воле
млади, јер ја више нисам млада. Знам
неке, који још увек лепе постере по
соби!? То ме подсетило да би онда у
тим годинама требало да прескачем
гуму (ластиш) или да мушкарци на
улици играју кликера. Ко је ту и шта
побркао? Наравно да би волели да
вратимо време уназад, да се кајемо
због неискоришћених прилика, мисли,
одлука. Желимо у овим годинама да
доживимо неки недосањани сан. Како
год да се осећате у годинама у који
ма сте - и даље их имате. Ту су и ниг
де неће отићи. А придружиће им се и
будуће. Будите добри и пожелите им
добродошлицу. Та, Ваше су. Отворите
им врата и без слике у бикинију. Живи
те их онако како мислите да је нај
боље. Удобно је место и време када
схватимо, да више нешто не морамо и
можемо да нећемо. Живот је то!

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: БОШКО СИМОНОВИЋ

„Дунстер“ из Шида

С

ветско првенство у фудбалу је
завршено. Тако, да ми на овим
просторима земље Србије, бар
што се тиче наше репрезентације и
нисмо баш одушевљени. Било, уско
ро ћемо и заборавити.
Вратићемо се свакодневним актив
ностима и можда у некој доколици
се сетити да је 2018. године било
неко планетарно такмичење у фуд
балу. Шиђанима ето разлога да се
сете једне значајне личности у свету
фудбала. Радован Сремац, кустос,
бавио се породицом Симуновић и не
налази податак што им презиме доби
ја облик Симоновић. Наравно, реч је
о Божидару-Бошку-Божи Дунстеру.
Родоначелник ове породице је Симе
он, рођен средином 17. века. Имао је
два сина Радосава и Петра. Петар је
касније постао свештеник и опслужи
вао је парохију у Адашевцима. Према
устаљеном обичају из тог доба, оба
сина узимају презиме по очевом име
ну. Радосав Симуновић је имао два
сина Данила, Божидаревог чукундеду
и Стефана. Радосав је држао воде
ницу на Шидини, између Беркасова и
Шида, на властелинској земљи. Ову
воденицу наследили су његови сино
ви. Увећавају породични капитал кроз

Бошко Симоновић-Божа Дунстер

занате и трговину. Симуновићи ускоро
постају једна од најбогатијих породица
у Шиду. Капитал и друштвени статус
омогућили су породици Симуновић
повезивање са угледним и познатим
породицама. Божидар Симоновић је
рођен у Шиду 1898. године и треће
је дете поседника Радосава и Тере
зије. По занимању је био архитекта,
али се тим позивом није бавио. Цео
живот је посветио спорту, пре свега
фудбалу. Био је играч, судија, функ
ционер и савезни капитен. Играо је
на месту голмана у Српском мачу од
1912. године, а затим у БСК-у. Био је
наш први судија, који је 1923. године
водио међународну утакмицу Буку
решт-БСК. Престао је да суди, због
тешког прелома ноге на санкању.
Стручно руковођење државним тимом
поверено је Симоновићу 1930. године.
Од играча београдских клубова, ода
брао је тим за прво Светско првенство
у Монтевидеу. Бавио се и новинар
ством, уређивао је лист Спортист
и био покретач Спортског дневни
ка, првог дневног спортског листа у
Југославији. У периоду од 1952-1963.
године склопио је три брака. Умро је у
Београду 1965. Године.
Д. Попов
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Словаци у Бингули

М

ерена мерилима историје, Бингу
ла спада међу млада насеља.
Први становници населили су се
ту крајем осамнаестог века. Насељава
ње није трајало дуго јер је за релативно
кратко време створена бројна насеоби
на. Историчари, међутим, о томе нигде
не пишу уверљиво и аргументовано. Пре
би се могло рећи да енигма о Бингули
није у потпуности разјашњена јер када
се говори о Бингули често није јасно да
ли је реч о Старој или Новој Бингули
(Бингули).

Историјски
подаци о Бингули
У рукопису Историја словачке школе у
Бингули учитељ Драгутин Лихнер је
записао следеће: „До године 1786. Ста
ра Бингула била је смештена у планини
у садашњим виноградима. Одатле је
село пресељено на нову локацију али
никад нећемо сазнати који су били раз
лози овог пресељења.“
Према овим Лихнеровим подацима
село се до 1786. године налазило у пла
нини у тадашњим виноградима. Нигде се
не спомиње да је то била локација села
Стара Бингула. У стварности село Бингу
ла постоји паралелно са Старом Бингу
лом током осамнаес тог и деветнаестог
века Тешко да би смо смели да посум
њамо у Лихнерове цитиране речи јер је

Поп Јурај Јесенски који је био први
поп Словачке евангеличке цркве
у Бингули и ту службовао од 1863.
до 1883. године и написао прву кратку
историју о Словацима у Бингули

он сигурно добро знао шта значе терми
ни Бингулска планина а шта Стара Бин
гула. Већ тада, као и данас често је у
употреби термин Нова Бингула онда
када се жели јасно нагласити да се гово
ри о Бингули а не о Старој Бингули.
На данашњем месту се Бингула први
пут спомиње 1732. године у књизи Срп
ска Митрополија Карловачка у 18. веку.

SLOVÁCI V BINGULI

Binguľa podľa meradiel histórie patrí
medzi mladé osady. Prvé rodiny sa
nasťahovali sem až na konci 18.-ho storo
čia. Osídľovanie trvalo pomerne krátko,
lebo sa za krátky čas tu vytvorilo relatívne
početné osídlenie ľudí. Dejepisci však o
tom nikde nič presvedčivo nepíšu. Skôr by
sa mohlo povedať, že aj pre nich zostalo
niečo nejasné, s čím stále zápasia, keď
píšu o Binguli. Vždy je prítomna dilema, či
sa to vzťahuje na Starú Binguľu alebo na
Novú Binguľu (Binguľu).

termínov Binguľská planina a Stará Bin
guľa. Vtedy, ale aj dnes sa v terminológii
používa názov Nová Binguľa, keď sa
chce spresniť, že sa myslí práve na Bin
guľu, a nie na Starú Binguľu.
Na dnešnom mieste Binguľa sa prvýkrát
spomína v roku 1732 v spomínanej knihe
Srpska Mitropolija Karlovačka u 18.
veku, kde je na 41. strane zapísané:
„Dedinka Binguľa 1732 roku decembra 29

Historické údaje o Binguli
V rukopise Dejiny slovenskej školy v
Binguli učiteľ Dragutin Lichner uvádza
takto:
“Stará Binguľa ležala po rok 1786 v pla
nine takmer vo vinohradoch. Kde sa v tom
roku celá dedinka vysťahovala a skrze
akých príčin, to sa nedozvie(me).”
Lichnerove údaje teda hovoria, že po rok
1786 Binguľčania boli osídlení vo vinohra
doch v planine. On nespomína, že sa to
vzťahuje na Starú Binguľu. Vskutku Bin
guľa ako osada paralelne jestvuje so Sta
rou Binguľou počas osemnásteho,
devätnásteho a dvadsiateho storočia. Teda
pochybovať o jeho citáte je ozaj ťažko,
lebo mu iste bolo dobre známe používanie

Генерација ученика 1925. године

где на 41. страни стоји записано „Насе
ље Бингула 29. децембра 1732. године
има дрвену цркву блатом облепљену без
свода. Звоник стоји на четири веома ста
ра и трошна стуба са једним малим зво
ном......Те 1732. године у Бингули има 65
кућа и службују два попа. године 1756. у
Бингули је 70 кућа а 1766. године је већ
119 кућа. У том периоду се у Бингулу
доселио велик број породица које су
изградиле 49 кућа. То су биле породице
већином из Лике и из Сења и Нова. Пре
ма томе су их и стари Бингулци прозвали
Сењани и Новљани.
Нова Бингула се од насељавања
првих становника спомиње као српско
село све до 1835. године када се према
писању Мирк а Митровића у Бингулу
насељавају Словачке и Русинске поро
дице. Ово је нова енигма у званичним
подацима у историји Бингуле. Према
сећањима старих Бингулаца у Новој
Бингули никада није била насељ
 ена ни
једна русинска породица. Ови подаци би
према томе пре могли да се односе на
Стару Бингулу где су и данас бројне
Русинске породице.
Према предањима која још живе међу
Бингулским Словацима, такође се каже,
да су се прве словачке породице прво
населиле у Бингулску Планину (Стару
Бингулу) па тек касније у Нову Бингулу.
Нажалост предања не помињу године
када је почело насаељавање Старе Бин
гуле а онда и Нове Бингуле, али има

má starý drevený kostol blatom oblepený
bez oblúkovej klenby. Zvonica stojí na
štyroch veľmi starých stĺpoch s jedným
malým zvonom... V tom roku (1732) je v
Binguli 65 domov a v nej sú dvaja farári. V
roku 1756 v Binguli je 70 domov a v roku
1766 119 domov. V tom období sa do Bin
gule prisťahovalo veľa rodín, ktoré vybudo
vali nových 49 domov. To boli zväčša
rodiny z Liky, zo Senja a z Nova, ktorých
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основа за тврдњу да су се неке породице
задржале у Старој Бингули између 1835.
и 1857. године
Зборник Друштва Војвођанских Слова
ка наводи пак да су се прве словачке
породице у Срем доселиле прво у Стару
Пазову 1770. године. Следеће место су
Нољевци 1847. године а онда Сланка
менски Виногради, Ашања и Добановци
1866. године. Затим следе места пре
свега у Фрушкој гори а то су: Бингула,
Ердевик, Илок Шид, Љуба и Луг. Овај
редослед би имао смисла када би насе
љавање Словака у Срем текло од исто
ка према заападу, оно је ипак ишло од
севера према југу из Бачке, преко Дуна
ва у Срем. Писани документи, који се и
данаса налазе сачувани у оригиналу,
говоре да ссу већ 1860. године Словаци
у Бингули имали основан црквени збор и
били су филијала матичне цркве у Бачкој
Паланци. Године 1863. основали су своју
матаичну цркву, а годину дана прије тога
1862. године основали прву словачку
школу у Западном Срему
Званични подаци кажу да су са првим
Словачким породицама у Бингулу досе
љаване и Немачке породице. Немци су
били такође евангеличке вероисповести
па су били усмерени да заједно са Сло
вацима раде на духовном плану и очува
њу евангеличке вероис повести. О масов
ном насељавању Словачких породица
можемо да кажемо да је то могло да
буде само током 1857. и 1858. године а
најкасније до 1863. године. Прва словач
ка породица која се у Бингулу доселила
била је породица ковача Питлик ара
1857. године. За њим су се у Бингулу
доселиле породице: Адама Ђиовчоша,
starí osídlenci podľa toho aj volali Novlja
ni Senjani.

Prisťahovanie slovenských
rodín do Bingule
Nová Binguľa sa od osídlenia prvými rodi
nami spomína ako srbská dedinka do roku
1835, keď sa podľa verejných údajov a
písania historika Mirka Mitrovića uvádza, že
sa do Bingule prisťahovali prvé slovenské a
rusínske rodiny.
Je to nová verejná enigma v binguľských
dejinách. Podľa rozprávania starých Bin
guľčanov v Novej Binguli nikdy nebola
prisťahovaná ani jedna rusínska rodina.
Tento údaj by sa skôr mal vzťahovať na
Starú Binguľu. Podľa rozprávania starých
Binguľčanov Slovákov sa prvé slovenské
rodiny najprv prisťahovali do binguľskej pla
niny (Starej Bingule ?) a stadiaľ sa neskor
šie presťahovali do Novej Bingule. V nich
sa, žiaľbohu, nikde nespomína presne rok
presťahovania prvých rodín, ale má pod
klad v tom, že sa mohlo stať, že sa prví
prisťahovalci Slováci do Bingule najprv zdr
žali niekoľko rokov (1835 – 1857) v Starej
Binguli.
Údaje a dôkazy, ktoré sú v origináli zac
hované podnes, hovoria, že už v roku 1860
Slováci v Binguli mali založený cirkevný
zbor a boli fíliou hložianskej evanjelickej cir
kvi, neskoršie evanjelickej cirkvi v Báčskej
Palanke. V roku 1863 založili matkocirkev.
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Јана Бенке, Павла Ханак а, Ондреја
Дудока, Штефана Дудока, и Михала Сту
павског. Ове породице су доселиле из
Гложана и Бачког Петровца током 1858.
И 1859. Године. Затим следи насељава
ње породица из: Кисача, Пивница,
Селенче, Лалића и наравно из Гложана
и Бачког Петровца, сви током наредних
година до 1862. године. Поред њих у
Бингулу се досељавају породице из
разних крајева Словачке. године 1863. У
Бингули је већ било 30 словачких поро
дица.
О масовном насељавању породица
након 1863. године више се не би могло
говорити. Тада Словаци већ имају осно
вану евангеличку матичну цркву и Сло

вачку школу и организовали су се као
стабилна попилација народа који чува и
негује своју културу, језик и писмо, веру и
обичаје. И даље се појединачно досеља
вају нове породице из Бачке, Баната,
Мађарске и Словачке. Али убрзо, пред
крај деветнаао
 ае
 с тог века, ситуац
 ија се
мења и Словачке породице напуштају
Бингулу и селе се у западни Срем и
Хрватску и јужније у Босну и Херцегови
ну. Неке породице се пак враћају назад у
Бачку на своја стара огњишта.
Одмах по досељавању првих словач
ких породица у Бингулу учињени су први
кораци ка очувању евангеличке вероис
сповести оснивањем црквеног збора и

Predtým už v roku 1862 založili aj prvú slo
venskú školu v západnom Srieme.
Verejné údaje hovoria, že sa do Bingule v
prvých rokoch prisťahovania Slovákov
prisťahovali aj nemecké rodiny. Boli to
rodiny evanjelického vierovyznania, takže
boli usmernené spolu so Slovákmi pôsobiť
na zachovávaní evanjelickej viery.
O masovom prisťahovaní prvých slo
venských rodín smieme tvrdiť, že bolo v
rokoch 1857 až 1858 a po rok 1863. Prvá
slovenská rodina, ktorá sa do Bingule
prisťahovala, bola rodina remeselníka
kováča Pitlikára.
Za ňou sa prisťahovali nové rodiny
Slovákov: Adama Diovčoša, Jána Benku,
Pavla Hanáka, Ondreja Dudka, Štefana
Dudka a Michala Stupavského. Všetky
rodiny sa prisťahovali z Hložian v rokoch
1858. Do roku 1862 do Bingule sa prisťaho
valo viac rodín z Báčskeho Petrovca. Potom
sa prisťahovali Kysáčania, Pivničania,
Selenčania, Laliťania a z iných osád. V roku
1863 už bolo asi tridsať slovenských domov.
Po rokoch 1863 o masovom prisťahovaní
Slovákov do Bingule by sa viac nemohlo
hovoriť. Vtedy Slováci tu už mali založenú
matkocirkev a pri nej pôsobila aj slovenská
škola a Slováci sa organizovali ako stabilná
populácia, ktorá zachováva svoju národnú
príslušnosť, kultúru a vieru.
Po roku 1863 sa aj ďalej do Bingule
prisťahovali nové slovenské rodiny z Báčky,
Banátu, Maďarska a z Hornej zeme, ale
nikdy viac masovo. Skôr by sme mohli

povedať že už koncom devätnásteho storo
čia slovenské rodiny začali opúšťať Binguľu
a presťahovali sa do iných osád v Srieme,
Slavónii a v Bosne a mnohé sa vracajú
domov do Hložian, Kysáča, Petrovca,
Selenče a tak ďalej.

Činnosť na zachovávani
kulturneho dedičstva
Kym Binguľčania ihneď po prisťahovani
prvych Slovenskich rodin organizovane
začali pracovať na zachovávani svojej eva
njelickej vieri, zakladajuc cirkevný zbor,
a iba štiri roki od prisťahovania založili aj
Slovenskú školu z cieľom zachovať svoju
reč a písmo, organizovane pôsobenie na
zachovavani kulturneho dedičstva predsa
meškalo cele polstoročie. Z tejto časovej
distanci od 150 rokov mohli by sme pove
dať že celi period, keď ide o pôsobeni na
zach ov av an iu kult urn eh o dedičs tva
môžeme rozdeliť na niekoľko segmentov
a periodov z osobitnými vlastnostiami.
Zhruba by sme si mohli všimnuť dva také
periodi.

I – Vytváranie Slovenskej
entiti v Binguli
Slovaci sa do Binguli behom tych prvich
rokov osidľovania prisťahovali z viacterich
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матиачне цркве. Прошле су само четири
године од тада а Словаци у Бингули
отварају и прву Словачку школу у Запад
ном Срему са циљем очувања Словач
ког језика и писма.Организован рад на
очувању културних таековина следио је
ипак са закашњењем од скоро пола века
Са ове дистанце од 150 година могли
бисмо рећи да цео тај период можемо
поделити у неколико сегмената. Грубо
речено уочавамо два периода са својим
карактеристикама.
Први Словаци у Бингулу су се досе
љавали из разних крајева и средина које
су већ имале изграђене сопствене еле
менте културе. Ове културне особено
сти, које су са собом донели, требало је
у новом крају ускладити са елементима
културе које су са собом донеле друге
породице и тек на крају изградити нешто
своје што ће бити препознатљиво као
карактеристик а бингулских Словак а.
Гложанци и Петровчани овде су живели
заједно са Пивничанима, Селенчанима и
Лалићанима, али и са породицама које
су се доселиле из Старог Краја, које су
овамо донеле елементе источно-словач
ке и западно-словачке културе.
На новим огњиштима основни циљ је
био да се обезбеде средства за егзи
стенцију. Након тога посвећивали су се
очувању вере, језика и писма. На ту
капију Култура улази подељена на оно
лико елемената из колико крајева су се
доселиле прве породице. Сви су они
били поносни на изворност своје културе
и нерадо и тешко су прихватали обичаје
других средина
Велики утицај имала је и средина
односно окружење у којем су живели са
strán ale aj z viacterich prostredi ktore už
mali vytvorené svoje kulturne prvki. Upev
nené staré alebo nové običaje ktore zdedi
li v starom kraji alebo si ich vytvorili v
novom domove bolo treba suladiť a stvoriť
s nich dačo iba svoje. Hložančania a
Petrovčania sa tuna stretli v spolunaživani
z Pivničanmi, Selenčanmi, Laliťanmi ale aj
z rodinami ktore sa do Binguli prisťahovali
zo starého kraja z prvkami Východosloven
skej,
Stred os lov ens kej
aleb o
Západoslovenskej kulture.
V novom domove sa bolo treba najprv
vinajsť v zabespečovani existencii. Keď sa
im to podarilo na rad prišla viera a potom
Slovenská reč.
Kultúra vošla cez tú bránu ale rozdelená
na toľko prvkov z koľko rozlišnych krajov
sa sem prisťahovali Slováci. Každy s nich,
hrdy na svoju pôvodnosť nerád zabúdal
svoje a prijal običaje inych prostredi.
Vpliv prostredia a okruženia v ktorom
spolunažívali z prislušnici inych národov,
predovšetkym Srbov, Chorvatov a Nem
cov, tiež dal svoj prispevok vo vytvárani
svojej osobitnej entiti a kulture Slovákov
žijucich v Binguli. Túto prvku badať je aj v
dijalekte a vyslovnosti jednotlivich slov kto
re Binguľčania vislovia inakšie ako ich prvy
susedia Erdevičania alebo Ľubania.
V novom prostredi sa zjavuju aj nové
práce, nové zvyki a nove običaje. Tuná sa
stretavju z vynohradmi a hroznovov obe
račkov. Stretavaju sa z novym druhom
oslavovania kresťanskich sviatkov, Aj
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Генерација ученика 1929. године

припадницима других народа и култура,
пре свега Срба, Хрвата, Немаца и Мађа
ра. То је имало одраза и на стварање
елемената који ће бити карактеристика
културе бингулских Словака. Ову посеб
ност и карактеристику уочавамо већ у
дијалекту којим говоре Бингулски Слова
ци, а који се доста разликује од дијалек
та којим говоре Словаци у суседним
селима Ердевик и Љуба.
У новој средини појављују се и нови
послови, нове наавике и нови обичаји.
Сусрећу се са виноградарством, бербом
винограда и прављењем вина. Сусрећу
се и са новим видом славе, односно обе
лажавања кршћанских празника. Такође
су и жетва, берба кукуруза, свињокоље,
прела и забаве имале своје специфично
сти. Народне песме донете из старог

краја мешале су се са, уз већи или мањи
утицај средине и постајале обојене спе
цифичношћу. Допринели су томе и
инструменти на који се свирало. Били су
то тамбурашки инструменти који су били
одомаћени у овој средини. Извођеене на
њима и народне песме су имале своју
посебну боју и карактеристичан звук.
Биле су препознатљиве као музик а
карактеристична за словачке песме из
Западног Срема.
Јасно је да се ово није догађало или се
догодило током једне ноћи. Потрајало је
то не годинама него генерацијама. Трећа
генерација бингулских Словака, на почет
ку двадесетог века, око 1910. године
могла је да каже да има своју специфич
ну културу, језик и обичаје које ће негова
ти и чувати. До стварање ове основе

žatva, lámačke, zaklavačke ale aj priatke
a zábavi mali svoju specifickosť.
Piesňe a tance prinesene sebov zo sta
rich krajov miešali sa z večšim alebo men
šim vzajomnim vplivom vytvarajuc svoju
osobitnosť. Samim tym že ich hrali
nástrojoch a nie na pôvodnych už mali svo
ju specifickosť. Pôvodnymi nastrojmi sa
tuná stávaju tamburašske nastroje.
Zahrané na nich aj Slovenské ľudové
piesňe inak zneju ale sa preto stávaju cha
rakteristikov pre Slovenské piesňe zo
Zapadneho Sriemu.
Pravda že sa toto všetko neudialo za
jednu noc alebo do roka. Trvalo to rokmi
ale aj generaciami. Tretia generácia Bin
guľskich Slovakov až na začiatku dvaciate
ho storočia asi v rokoch 1910 sa ocitla v
situacii že mohla povedať že ma svoju
osobitnú kulturu, svoj jazik a svoje običaje
ktore je pohotova ukázať a zachovavať si
ich. Na vytvaranie práve tohoto podkladu
ubehlo celich asi pedesiať rokov za ktore
sa môže povedať že boli predchodcovia
organizovanému kulturnemu pôsobeniu
Binguľskich Slovakov.

a pokladnikom Štefan Dudok. Výbornikmi
(členovia správe) sa stali: Pvel Fejdi, Mišo
Gani, Ondrej Kaňa, Michal Máľach, Pavel
Stupavský, Ondrej Ďurka a Ondrej Halaj
a Michal Ruman sa stali náhradnici výbor
nikov. Revizorma (Dozorný výbor) sa stali:
Štefan Spevák, Ďuro Farkaš a Ondrej
Struhár. V Hlavnej knihi Besedy zazname
nane je že jej zakladateľ a prvý predseda
vystúpil zo spolku na konci roku 1920 ale
je nie zaznamenané z ktorich dôvodov.
Hneď pri zakladani Beseda zaznamenala
do soznamu svojich členov 64 Slovenske
rodini v Binguli. Členovske na rok 1920
bolo 30 dinarov ale keď spolok bol založeni

Beseda
Slovenski spolok Beseda založený bol v
Binguli v novembri v roku 1920. Prvim
predsedom spolku sa stal Slovenski eva
njelicki farar v Binguli Feror Ormis. Tajom
nikom spolku sa stal učiteľ Karol Lichner

Учитељ Михал Копчок
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протекло је преко пола века и то је пери
од за који бисмо могли рећи даа је први
период културног деловања Словака у
Бингули.
Оснивањем Словачког друштва Бесе
да у Бингули је почео период активности
Словака у култури у којем су забележени
значајни резултати. Тај период је почео
1920. а трајао је до 1957. године од када
активност бингулских Словака на култур
ном пољу веома опада.
Словачко друштво Беседа у Бингули
основано је новембра 1920. године. За
првог председник а изабран је Федор
Ормис свештеник Словачке евангеличке
цркве у Бингули. За секретара је изабран
Карол Лихнер учитељ словачке школе, а
за благајника је изабран Штефан Дудок.
За одборнике (чланове Управног одбора)
су изабрани: Павел Фејди, Мишо Гањи,
Ондреј Кања, Михал Маљах, Павел Сту
павски и Ондреј Ђурка, а Ондреј Халај и
Михал Руман изабрали су за заменике.
За ревизоре (надзорни одбор) изабра
ни су: Штефан Спевак, Ђуро Фаркаш и
Ондреј Струхар. У Главној књизи Беседе
записано је да председник друштва и
његов оснивач напустио друштво пред
крај 1920. године али се не наводе разло
зи. Прве године у књигу чланова уписано
је 64 словачке породице. Чланарина за
дату годину износи 30 динара, а пошто је
друштво овновано крајем године члана
рина се плаћала само 10 динара
По завршетку Другог светског рата дру
штво поново почиње са радом. Пошто су
записници из тог периода уништени не
можемо утврдити да ли је друштво одмах
Младенци Бабеља Зузана и Ондреј око 1920. године

Генерација ученика 1934. године

pri konci roka splácali ho členovia iba 10
dinarov.

SKOS „Milan
Rastislav Štefánik“
Po skončeni druhej svetovej vojny Slo
vensky spolok znovu zacina z činnosťov.
Zápisnice z toho period
 u su zničené aj

nemôže sa zistiť či spolok ihneď po obno
venej činnosti pôsobil pod novim menom
SKOS „Milan Rastislav Štefánik“ alebo
svoju činnosť pod starim menom „Beseda“
predlžil po rok 1958. keď sa po prvykrať
zjavuje nove meno spolku.
Dľa soznamu divadelnich predstaveni
ktore spolok zohral v povojnovom period
e
od roku 1947 po rok 1957 a ktori napísal
Ondrej Struhár za pretpokladať je že pred

stavenia hrali ako clenovia Besedi a
neskoršie od roku 1957 ako členovia nove
ho spolku „MR Štefánik“. Prve zachované
verejne udaje a zapisnice z roku 1957 už
su uvedené pod nazvom SKOS „Milan
Rastislav Štefánik“ su to zápisnice z dvoch
výstavov knih a fotografii z dejín spolku,
školi a športu v Binguli. Prvá je z 8. aprila
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почело са радом под новим именом
СКПД Милан Растислав Штефаник или је
акативност наставило под старим име
ном Беседа све до 1958. године. Тада се
први пут појављује ново име. Према пре
гледу позоришних представа које је дру
штво играло у периоду од 1947. до 1957.
године, а који је сачинио Ондреј Струхар
може се претпоставити да су тада играли
још под старим именом Милан Расти
слав Штефаник. Први сачувани записни
ци су записници са две одржане изложбе
књига и фотографија из историје дру
штва, школе и спорта у Бингули. Први
носи датум 8. априла а други 6. новембра
1957. године. Постоје још два записника
са изложбе на исту тему и то од 8. апри
ла и 8. септембра 1958. године.
Шта се у Бингули догађало у области
културе од септембра 1958. до 3. фебру
ара 1972. године велика је непознаница
пошто је сва документација уништена.
Активности у друштву се од 1972. годи
не повремено разбуктавају па онда јења
вају па се поново буде и тако до данас.
Повремено су активне драмска секција и
то дечији андамбл па онда фолклорна
секција, такође дечији ансамбл, а органи
зују се и друге културне манифестације
поводом значајних датума и догађаја.
Када говоримо о спорту у Бингули
првенствено мислимо на фудбал. Међу
тим спорт у Бингули има друге корене у
другим спортским активностима. Ти изво
ри датирају из првих година после првог
светског рата али у спортским активно
стима које су биле започете у школи. То
је везано и за почетак организованог
колективног бављења спортом и за једну
особу за коју с правом можемо назвати
a druhá z 6. novembra roku 1957. Nasle
duju ešte dve zápisnice z dvoch výstavov i
to 8. aprila a 8. septembra roku 1958. Čo
sa v Binguľskom spolku Dialo od septem
bra roku 1958 po 3. februar roku 1972 nie
je zaznamenané alebo je dokumentacia
zničená.
Činnosť v spolku sa od roku 1972 občas
rosrudzovala a potom zase spomálila
a taka situacia je po dnes. Občas sú činne
divadelná a potom detska divadelná a
potom zase folklorna prevažne detská sku
pina a organizované boli početné kulturne
podujaatia k priležitostnym datumom alebo
dianiam.

Slováci v športovej
činnosti v Binguli
Keď sa dnes hovori o športe v Binguli
predovšetkym sa misli na fudbal. No šport
v Binguli ma prameňe na inom úseku
športovich aktyvýt. Siaha to k prvym
rokom po prvej svetobvej vojny keď sa v
Binguli začali organizovane baviť športom
a to v školách. Spete je to aj z jednom
osobnosťov za ktoru by sme mohli pove
dať že je otcom organizovanej športovej
činnosti v Binguli. To ból učiteľ Michal
Kopčok. Nie je známe či a aky športovec
bol učiteľ Kopčok ale je isté že bol

Ондреј Струхар 1953. године

оцем спортских активности у Бингули. То
је био учитељ Михал Копчок. Није позна
то да ли је и какав спортиста био учитељ
Копчок али сигурно је да је био велики
заљубљеник спорта и ту своју љубав
пренео је на многе генерације Бингулаца,
првенствено на децу и омладину, али и
на старије. Но треба рећи да није код
свих Бингулаца, првенствено оних стари
јих, наилазио на разумевање. Често су
коментарисали „Боље да ту децу учи
паметнијим стварима, а не да их залуђује
тим глупостима, само их одвраћа од
посла и обавеза“.
Учитељ Копчок је заједно са учитељи
цом Катицом Лучић службоввао као учи
тељ у Словачкој школи у Бингули и ту су
заједно основали прво соколско друштво
1928. године.
У историји села Бингула учитељ Михал
Копчок је забележен као човек који је
1926. године у Бингулу донео прву фуд
ochotný a vedel zaľubu k športu vštepiť
nie iba medzi deti a mladež v Binguli ale
aj medzi tych staršich. Učiteľ Michal Kop
čok, spolu z učiteľkov Katica Lučić, ktora
s nim učila deti v slovenskej základnej
škole v Binguli, založili pri tejto škole
sokolské družstvo v roku 1928.
Fudbal – V dejinách mestečka Binguli
učiteľ Michal Kopčok je zaznamenaný
ako človek ktori v roku 1926. do Binguli
priniesol prvú fudbalovú loptu z Českoslo
venska a založil prvý fudbalový klub.
Zakladateľmi klubu spolu z Michalom
Kopčokom boli aj V. Panić, Petaković,
Brašnar a Nedić. Klub pôsobil pod menom
„Bratstvo“ po druhu svetovú vojnu keď sa
skrze vojny a opravdivych pričin jeho čin
nosť prerrušila. Spolu z ničenim dedinky v
druhej svetovej vojne zničeni bol aj fudba
lovi klub. O rok po skončeni druhej sveto
vej vojni Ondrej Struhar opakuje to čo
urobil jeho predchodca Michal Kopčok v
roku 1926. Do Binguli doniesol fudbalovu
loptu. Stačilo to aby ako Feniks znovu do
svojich nohu zastal fudbalovi klub Brat
stvo. Bolo to v roku 1946 a v obnove
pôsobenia kluba učinkovali:V. Trivković,
Z. Jelčić, Dj. Jeremić, Štefan Uhlik, Ondrej
Varga, S. Plačković, Ján Zajac, S. Grisha
ber, i. Slanček a J. Rajić. Klub pôsobi
a úspešne sa zavodi v obecnej ligi po rok
1961 keď po kratkotrvajucej krizi klub
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балску лопту из Чехословачке и основао
први фудбалски клуб. Оснивачи клуба са
Михалом Копчоком били су: В. Панић,
Петаковић, Брашнар и Недић. (Нажалост
немамо њихова имена). Клуб је регисто
ван под именом Братство и под тим име
ном постоји по други светски рат када из
разумљивих разлога прекида активност.
Предратни период је иначе тај у којем и
учитељ Копчок у клубу има значајну уло
гу као спортски радник и педагог. Многе
генерације од њега су научиле прве кора
ке вештине фудбалске игре. У том пери
оду фудбалери су још играли босоноги
или у опанцима. Какав је то доживљај
када се на ноге обују копачке за бингул
ске фудбалере био је само недосањан
сан.
Само годину дана након другог свет
ског рата, Ондреј Струхар понавља оно
шта је учинио учитељ Копчок 1926. годи
не и у Бингули доноси прву фудбалску
лопту после другог светског рата. То је
било довољно да као Феникс из пепела,
на ноге поново стане фудбалски клуб
Братство. Те 1946. године обновљен је
рад клуба а у обнови су учествовали: В.
Тривковић, З. Јелчић, Ђ. Јеремић, Ште
фан Ухлик, Ондреј Варга, С. Павковић,
Јан Зајац, С. Грисхабер, И Сланчек и Ј.
Рајић.
Обновљени клуб успешно се такмичи у
Општинској лиги Шид све до 1961. годи
не када пада у кризу и престаје да посто
ји под именом Братство. Исте године
обновљен је рад фудбалског клуба али
сада клуб добија ново име ОФК Бингула.
За првог председника новог клуба иза
бран је Веселин Вучетић. Под овим име
ном клуб постоји и ради и данас.

Младенци Петрус Ерка и Ондреј

zanika pod menom Bratstvoa a zakladaju
klub pod nazvom OFK Bingula. Pod tim
menom klub pôsobi aj dnes. Predsedom
noveho kluba sa stal Veselin Vučetić.
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