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Игор Мировић и Владимир Гак обишли радове
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРЕБЕНСКОГ ПУТА

Покрајина улаже у Фрушку гору

И

гор
Мировић,
председник
Покрајинске владе и Влади
мир Гак, председник Општине
Инђија, 2. августа обишли су почетак
радова на деоници Гребенског пута
на Фрушкој гори. У питању је део
ница дуга 9,5 километара од хотела
Норцев, до раскрснице са државним
путем II A-100. Како је Мировић наја
вио, радови ће трајати до краја ове
године, а са 304 милиона динара,
финансира их Управа за капитална
улагања Војводине.
– Прошле године је обновљена
деоница пута од Иришког венца до
Електровојводине, а на иницијативу

Покрајинске владе, у току су радови
и на траси од Банстола до Сремских
Карловаца – подсетио је Мировић и
додао:
– Ови радови су део програма о
којем смо говорили пре две годи
не и који предвиђа обнову Гребен
ског пута у целој дужини. Посла има
доста, јер је Гребенски пут дугачак
око 56 километара, а поједине део
нице су у веома лошем стању, јер у
њих није улагано готово пет децени
ја.
Мировић је истакао да је Покрајин
ска влада већ обезбедила пројекат
за наставак обнове западног дела

Почели радови на обнови Гребенског пута од Банстола до хотела „Норцев“

Гребенског пута до раскрснице за
Летенку и Врдник.
Иако радове на обнови дела Гре
бенског пута, од Банстола до хоте
ла Норцев, финансира Управа за
капитална улагања АПВ, Општина
Инђија учествовала је сопственим
средствима у изради пројектне доку
ментације. Председник Општине
Владимир Гак истакао је, да је на тај
начин локална самоуправа показала
друштвену одговорност.
– Део пута који се реконструише
налази се на територији три општи
не: Инђија, Ириг и Сремски Карлов
ци. С обзиром да наша општина има
највећи буџет, прихватили смо да
ми издвојимо средства за пројектну
документацију – каже Гак и дода
је, да су веома поносни на сарадњу
коју имају са комшијским општинама
и Покрајинском владом.
Током обиласка радова, пред
седник Покрајинске владе, рекао је
да ће обнова Гребенског пута дати
додатни потенцијал за развој тури
зма на Фрушкој гори, као и да су на
иницијативу Покрајинске владе у
току и други радови на обнови путне
инфраструктуре у сремским општи
нама Инђија, Ириг, Сремски Карлов
ци, на путном правцу од Бегеча до
Бачке Паланке, од Опова до Дебе
љаче.
М. Ђ.
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Све наше олује

з године у годину, сваког петог августа, у Србији и
Хрватској, један датум се обележава на два
дијаметрално супротна начина. И док Србија тај дан
обележава парастосом, јер је војна акција „Олуја“ зачињена
са преко 200.000 протераних Срба из Републике Српска
Крајина, који су остали без дома и имања, Хрвати славе
овај дан као величанствену војну победу у „домовинском
рату“.
Сваке године, почетком августа, чини ми се да су ова
два, најбројнија народа бивше Југославије, све даље и
даље једни од других. Томе као да нема ни краја ни лека.
Што смо даље од тог петог августа 1995. године, као да
смо све даље и од одговора на питање како се све то
могло десити? 200.000 људи, жена, деце и стараца (многи
тврде да је број знатно већи), остало је без ичега, само са
завежљајем оног најнужнијег што су у рукама могли понети.
Овде су их оберучке дочекали „браћа Срби“, који су им за
марке продавали воду и хлеб. То су исти они „браћа Срби и
сестре Српкиње“, који су својевремено бацали цвеће на
тенкове, када су кретали пут Хрватске, као да иду у
сватове.
Остаће тајна, бар довољно дуго, шта су то пар дана пред
„Олују“ разговарали (договарали?) Слободан Милошевић и
Фрањо Туђман? Али не треба бити професионални удбаш
да би се и сам запитао: како је то одједном 200.000 људи
одлучило да напусти своју дојучерашњу домовину, да би
завршило у несрећним пејсажима избегличких кампова?

Где је та силна дрчна солдатеска, која се још увек
одазивала на ЈНА, одједном нестала, остављајући
грађанство на цедилу? Где су ти силни Титови генерали,
који су преко ноћи променили газду, у међувремену
испарили? Ти „тигрови“, „книнџе“, „Капетани Драгани“,
„зубари“, „магационери“ и остали стрип-јунаци из
аланфордовске плејаде веселих ликова, где су они
нестали?
Прошло је још мало па ће скоро четврт века од тог
тужног догађаја. То је довољно дуг период да се покидају
све везе са бившом домовином, а да сећање на бивши
живот још није умрло.
их 200.000 и више избеглица из Книна и околине
немају више никаквих илузија. Свесни су да су играли
улогу крваве размене „топовског меса“ и материјала
за политичко таламбасање дежурних ратнопрофитерских
националиста, којима ни до чега, сем до туђих пара и туђих
живота није стало. Они који су преживели голготу, врло
добро знају да им после свега остаје само породица и(ли)
оно што је од ње остало. Њима је вероватно најтеже
почетком сваког августа, када њихови бивши и њихови
актуелни земљаци, сваки на свој начин, обележавају
„Олују“.
Све што би им можда макар мало смирило душу, било би
да макар знају истину. Ко их је издао? Милошевић?
Генерали? Чија је то гнусна нагодба била?
Али, то је изгледа последње што ће сазнати...

Т
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ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
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Сачувати све што чини културни
идентитет овог дела Србије

Процес
свеукупног
ресетовања
нашег друштва,
процес који је у
току у свим
областима, па и
у области
културе. Тај
процес, на
срећу, нико
не може да
заустави и
захваљујући
управо томе ова
земља поново
има места у
којима гради већ
поменути
сензибилитет
за културу и
уметност, попут
Народног музеја
или Музеја
савремене
уметности, каже
Драгана
Милошевић
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У

моменту када је вођен разговор
са Драганом Милошевић, покра
јинским секретаром за културу,
јавно информисање и односе с вер
ским заједницама углавном су оконча
ни конкурси које је Секретаријат рас
писао, из области културе, информи
сања, а и када су у питању цркве и
верске заједнице. Наше прво питање
односило се на оцену квалитета кан
дидованих пројеката, а Драгана Мило
шевић је на почетку изнела став у
вези оваквог начина расподеле буџет
ских средстава и целисходнијег тро
шења новца.

– Пројектно суфинансирање је
релативно нов модел који се, на неки
начин, још увек уходава, а у изради
пројеката са којима се аплицира у
свим областима за које је задужен
наш секретаријат, и даље се осећа
инерција претходног времена, одно
сно нека врста убеђења да је то само
формалност. А, заиста није тако. Ква
литет пројек ата који конкуришу и
њихов очекивани допринос унапређе
њу културног живота или остваривању
јавног интереса у области јавног
информисања, кључни су, и једини,
критеријуми за одлуку да ли ће ти про
јекти бити и подржани. Ако на модел
пројектног суфинансирања гледамо
из те визуре, може се рећи да он
доприноси бољој расподели буџет
ских средстава и целисходнијем тро
шењу буџетског новца, али да мора и
да се усавршава, каже Драгана Мило
шевић.
: У вези првог питања,
MМNOVINE
НОВИНЕ:
какво је ваше мишљење конкретно
о медијским пројектима? Тачније,
сви говоре о квалитетним или
неквалитетним пројектима, али рет
ко кад имамо прилику да чујемо
како изгледа реализација медијских
пројеката. Пројекат може бити
врхунски написан, али ипак је то
само план и пројекција. Да ли имате
податке о квалитет у реализације
медијских пројеката?
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ: Прво,
комисије које ми формирамо за доде
лу средстава у сфери јавног инфор
мисања су веома компетенте за оцену
квалитета пројеката који стижу на кон
курсе. Али, не оцену, како то неки
ношени управо инерцијом претходног
времена мисле, на основу личних убе
ђења или симпатија, већ искључиво
на основу критеријума дефинисаних у
Правилнику о суфинансирању проје
ката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања. А, ту
се, уз остало, оцењују и капацитети
медија који је предлагач пројекта са
становишта нивоа његових организа
ционих и управљачких ресурса, затим
располагања техничким и другим
ресурсима неопходним за реализаци
ју пројекта и, најзад, усклађености
његових стручних и професионалних
референци са активностима које про

Обим средстава
за подршку култури,
јавном информисању
и црквама и верским
заједницама је у
сталном порасту,
значајна додатна
средства успели смо
да обезбедимо и у
јунском ребалансу
овогодишњег
покрајинског буџета,
а озбиљна повећања
очекујемо и у буџету
за наредну, 2019.
годину. Ова
Покрајинска влада,
а пре свега њен
председник Игор
Мировић, веома добро
разумеју значај све
три области за које
је задужен наш
секретаријат и чине
све да, у реалним
околностима, подршка
буде максимална
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јекат подразумева и циљевима које
његова релизација треба да оствари.
Управо да не бисмо дошли у ситуаци
ју да подршку добију пројекти које
њихови предлагачи неће моћи да
реализују на одговарајући начин, не
мали број њих није подржан управо
због неиспуњавања или недовољног
испуњавања тих критеријума. То је
нека врста превентивног деловања
које доноси највећи могући степен
гаранција да ће подржани пројекти на
одговарајући начин бити и релизова
ни. Ипак, по завршетку пројеката који
су подржани, сви њихови носиоци –
без изузетка – морају да доставе и
финансијске и наративне извештаје,
али и материјалне доказе да су ти
пројекти заиста и релизовани. Све то
се веома помно анализира и на осно
ву тога оцењујемо да ли су пројекти
релизовани на одговарајући начин. У
последње две године нисмо имали
случајеве у којима није било управо
тако.
Секретаријат на чијем сте челу
обухвата, да тако кажемо, три обла
сти. У којој од ове три области
видите највеће изазове и која је од
њих најбременитија проблемима?
Изазови су велики и у области кул
туре, и у области јавног информиса
ња, и у области цркава и верских
заједница. Јер, ниво издавајња за њих
који смо затекли 2016. године био је
веома низак, обим покрајинског буџе
та ограничен, а алармантних, животно
важних приоритета, попут, рецимо,
ревитализације драматично запуште
ног система здравствене заштите у
АП Војводини, изузетно много. Ипак, и
у таквим околностима обим средстава
за подршку култури, јавном информи
сању и црквама и верским заједница
ма је у сталном порасту, значајна
додатна средства успели смо да обез
бедимо и у јунском ребалансу ового
дишњег покрајинског буџета, а озбиљ
на повећања очекујемо и у буџету за
наредну, 2019. годину. Ова Покрајин
ска влада, а пре свега њен председ
ник Игор Мировић, веома добро разу
меју значај све три области за које је
задужен наш секретаријат и чине све
да, у реалним околностима, подршка
буде максимална.
Шта су приоритети Секретаријата
када је у питању заштита матери
јалног и нематеријалног културног
наслеђа у Војводини?
Сачувати све што чини културни
идентитет овог дела Србије, а пре
свега оно што превазилази не само
покрајинске, већ и националне окви
ре. Само на листи непокретних кул
турних добара која су под различитим
степеном заштите у Војводини налази
се 759 објеката различите врсте. О
њиховој заштити се, у зависности од
њеног степена, старају Покрајински
завод и регионални заводи за заштиту
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Министарством културе и информиса
ња, поново покренули и сигурно ћемо
је дефинитивно и завршити.

споменика културе. Заједно са нема
теријалном културном баштином, реч
је о заиста богатом наслеђу које жели
мо да сачувамо у целини.
Да ли је могућа нека врста кул
турног ресетовања, да се тако изра
зимо? Чињеница је да смо као дру
штво запустили културу, скрајнули
је као „потрошача“ буџетског нов
ца, а на другој страни смо добили
нове генерације које не могу да се
похвале нарочитим сензибилите
том за културу и уметност. (Да не
помињемо већ ријалити програме и
сличне ствари).
Нису те генерације криве за, како ви
кажете, недостатак сензибилитета за
кулуру и уметност, за то су криви људи
који су у овој земљи у првој деценији
овог века одлучивали о свему. И, који
су критеријуме у свим областима, па и
култури, спустили на недопустиво
низак ниво, често баш на ниво ријали
тија који су, уосталом, баш они и уве
ли у наш јавни простор. То је, на неки
начин, и разумљиво, јер они сами
високе критеријуме нису ни могли да
достигну. Суштинска промена кроз
коју Србија пролази у последњих
неколико година јесте управо подиза
ње критеријума на много виши ниво,
не само у култури, већ и у свим другим
областима друштвеног живота, јер
само то једном друштву може да доне
се просперитет. И то је, заправо, про
цес свеукупног, да се послужим вашим
изразом, ресетовања нашег друштва,
процесу који је у току у свим области
ма, па и у области културе. Тај процес,
на срећу, нико не може да заустави и
захваљујући управо томе ова земља
поново има места у којима гради већ
поменути сензибилитет за културу и
уметност, попут Народног музеја или
Музеја савремене уметности.
Каква је сарадња секретаријата
са Министарством културе и да ли
постоје заједнички пројекти?
Врло коректна и конструктивна, као,
уосталом, свеукупна сарадња свих
органа покрајинске и републичке вла
сти. Прво што је садашња Покрајинска
влада урадила пре две године када је
преузела одговорност за функциони
сање и развој покрајине, било је ста
вљање тачке на сукобе и нагорњава
ња са републичким властима који су
кочили сваки развој и донисли огромну
штету свим грађанима Војводине.
Политику сукоба је, како то каже пред
седник Мировић, заменила политика
окупљања око пројеката. И, резултати
су ту. Када је реч о сфери културе и
информисања, најбољи примери јесу
заједничка градња нове зграде РадиоТелевизије Војводине коју смо, после
готово две деценије празних прича
наших претходника, ми започели и
која ће бити готово догодине, или
адаптације Народног позоришта у
Суботици коју смо, такође заједно са
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Са много аспеката,
укључујући, наравно,
и културни, Срем је
веома важан не само
за Војводину, него и за
целу Србију. Зато се и
трудимо да подржимо
сваки квалитетан
пројекат који долази
из Срема, био он
везан за културу, јавно
информисање или
цркве и верске
заједнице. Немам,
међутим, илузију да
је оно што сада
усмеравамо довољно,
али је то заиста
највише пто у овом
тренутку можемо.
И учинићемо све да
се ниво те подршке
из године у годину
повећава. Културна
и духовна раскош
Срема и његови
културни прегаоци
то свакако заслужују

Да ли сте задовољни активности
ма које имају за циљ афирмацију
међурегионалне сарадње и колико
томе доприносе националне зајед
нице на територији Војводине?
Интензивирање међурегионалне
сарадње је један од приор
 итета
Покрајинске владе и на томе се врло
интензивно ради. И, када је реч о
регионима у западним земљама, али
и регионима на истоку наше планете.
Поред чињенице да оне јесу веома
важне нијансе у раскошном спектру
војвођанских различитости, ми нацио
налне мањине доживљавамо и као
мост повезивања са њиховим матич
ним земљама и оне то заиста и јесу.
Како коментаришете активности
око доношења медијске стратегије
до 2023. године?
Израда и усвајање Стратегија раз
воја система јавног информисања је у
надлежности Министарства културе и
јавног информисања и других репу
бличких органа. Што се покрајинске
администрације тиче, ми смо у радној
групи задуженој за израду радне вер
зије нацрта Стратегије, формираној
прошле године, имали свог представ
ника који је дао пун допринос, пре
свега у сегменту везаном за информи
сање на језицима националних мањи
на, односно имплементирању пози
тивних искустава модела који се у
томе примењује у АП Војводини на
ниво целе земље. Имамо представни
ка и у новој радној групи која је фор
мирана недавно и он ће то, сасвим
сигурно, такође урадити.
Срем је препознатљив по архео
лошким налазиштима, манастири
ма, значајним установама културе.
Секретаријат на чијем сте челу одо
брио је средства за суфинанисира
ње неколико програма из области
културе сремских удружења и уста
нова културе. Да ли се по Вама
довољно улаже у Срем? И колико
су квалитетни пројекти са којима се
конкурише?
Са много аспек ата, укључујући,
наравно, и културни, Срем је веома
важан не само за Војводину, него и за
целу Србију. Зато се и трудимо да
подржимо сваки квалитетан пројекат
који долази из Срема, био он везан за
културу, јавно информисање или
цркве и верске заједнице. Немам,
међутим, илузију да је оно што сада
усмеравамо довољно, али је то заи
ста највише пто у овом тренутку може
мо. И учинићемо све да се ниво те
подршке из године у годину повећава.
Културна и духовна раскош Срема и
његови културни прегаоци то свакако
заслужују.
Припремила:
Светлана Цуцанић
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СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ

Реновирана амбуланта

Б

ољи услови за лече
ње очекују пацијенте,
који живе у најмањој
месној заједници на терито
рији општине Инђија, Слан
каменачким Виноградима.
Захваљујући
средствима
које је издвојила локална
самоуправа, у претходном
периоду потпуно је обно
вљена сеоска амбуланта.
Простор је у целости адап
тиран и набављена је аде
кватна медицинска опре
ма. Амбуланту је 1. августа
обишао председник Општи
не Владимир Гак.
– Амбуланта је сада
доведена на један присто
јан ниво и свакоме, коме
је неопходна медицинска
помоћ осећаће се пријат
но – истакао је Гак и наја
вио да ће се у наредне две
године вршити доста радо
ва у свим инђијским сели
ма.
Директор Дома здравља,
др Јово Комазец, током
обиласка амбуланте, иста
као је да имају одличну
сарадњу са локалном само
управом, без чије помоћи
не би ни дошло до обнове
амбуланте у Сланкаменач
ким Виноградима.
– Ми немамо средства
за ову врсту радова и вео
ма смо захвални локалној
самоуправи, која нам је
изашла у сусрет. Сада смо

Гак обишао обновљену амбуланту

здравствену заштиту при
ближили мештанима овог
села и омогућили им усло
ве лечења достојне човека
– рекао је Комазец.

Током обиласка амбулан
те, председник Општине
Инђија најавио је, да након
ових радова ускоро кре
ћу и са асфалтирањем пет

улица у том селу, у оквиру
историјског пројекта којим
је предвиђено асфалтира
ње 76 улица на територи
ји општине Инђија. Према
његовим речима, неасфал
тиране улице у Виногради
ма биће завршене за два
и по месеца. Такође, пред
седник Општине Инђија
најавио је да ускоро почи
њу и радови на потпуној
реконструкцији амбуланте
у Бешки, након чега ће кре
нути и са решавањем про
блема недостатка адекват
ног кадра у инђијском Дому
здравља.
М. Ђ.

ПОДСТИЦАЈ МАЛОЈ ПРИВРЕДИ

Предузетницима бесповратна средства

П

редседник Општине Инђи
ја Владимир Гак уручио је, у
петак 3. августа девет уговора
за доделу бесповратних средстава
за помоћ предуз етницима и микро
правним лицима у укупном износу
од 1,9 милиона динара. Та средства
расподељена су након спроведе
ног конкурса, а према речима првог
човека општине Инђија, укупно је
предвиђено пет милиона динара за
ову намену. Преостала средства,
како је Гак рекао, биће подељена
већ у септембру.
– Локална самоуправа жели на
овај начин показати да брине о
малим предузетницима и микропривредним друштвима. Реч је о
фирмама са малим бројем запосле
них, које се труде да својим послов
ним идејама унапреде пословање,

самим тим и малу привреду у нашој
општини – рекао је Гак и додао:
– Они су будући кооперанти вели
ким компанијама и значајан део
наше привреде. Ми смо планирали
да поделимо сав износ, али нажа
лост, није било довољно пријава и
учесника који испуњавају услове,
иако редовно објављујемо обаве
штења о свим актуелним конкур
сима. Очекујемо да ћемо наредног
месеца расписати нови конкурс и
доделити преостала средства.
Како је истакао председник
Општине Инђија, услови за аплици
рање на конкурс су, да привредници
или микро друштва морају минимум
годину дана да послују, да имају
мање од 40 година старости и да
фирма није у блокади.
М. Ђ.

Општина обезбедила средства за
предузетнике и микро правним лицима

8

M NOVINE

ОПШТИНА ИНЂИЈА

8. AVGUST 2018.

ЛАКШЕ ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА НА СЕОСКИМ ИГРАЛИШТИМА

Три косачице за уредније
фудбалске терене

Ф

удбалски клубови из Нових Кар
ловаца, Чортановаца и Мара
дика од сада ће сами моћи да
воде рачуна о одржавању терена, на
шта су до сада морали да се ослоне
искључиво инђијски ЈКП „Комуналац“.
Набавком три косачице омогућено им
је да сами, сходно потребама, одржа
вају игралишта а средства за ту наме
ну издвојила је Општина Инђија.
Председник Владимир Гак лично је
обишао сва три клуба и лично пред
ставницима уручио кључеве нових
косачица истичући да локална самоу
права жели на овај начин да растере
ти раднике „Комуналца“.
- Максимална подршка спорту у
нашој општини овај пут се огледа
кроз набавку косачица за одржавање
фудбалских терена. Пре месец дана
смо поделили неколико косачица и
сада смо купили још три за клубове у
Новим Карловцима, Чортановцима и
Марадику - каже Гак и додаје:
- На овај начин подићи ћемо квали
тет фудбала на један виши ниво али
и свест да нам је фудбал, као спорт,
веома важан. Разговарали смо са
представницима клубова и сазнали
са којим проблемима се сусрећу. Нео
пходне су им трибине и зa њихову

Много значи
помоћ Општине
Томан Калезић, председник ФК
„Полет“ Нови Карловци истиче да им
много значи што су добили косачицу.
- Пуно нам значи то што смо добили
косачицу, јер нам је одржавање тере
на један битан моменат у функциони
сању клуба. До сада је „Комуналац“
косио и некад по два - три пута у вео
ма кратком времену, тако да је ово
велико растерећење и за нас, и за
њих – каже Калезић, а Миле Поштић,
председник ФК „ЧСК“ Чортановци
додаје да у последње време имају
велику подршку локалне самоуправе.
- У последње време имамо јако
велику подршку локалне самоуправе,
јер је наш клуб пре само годину дана
био практично мртав. Били смо пред
затварањем и сад смо много напредо
вали. Свлачионице су готове, терен је
сређен, поставили смо рефлекторе...У
плану имамо и да урадимо трибине а
са косачицом имамо могућност сами
да одржавамо терен, иако морам да
похвалим „Комуналац“ који нам је
увек изразио у сусрет – додаје
Поштић.

Владимир Гак уручио кључеве

Косачице за одржавање фудбалских терена

иницијативу ћемо подржати, те ћемо
видети да до почетка сезоне постави
мо наткривене трибине на игралишту
у Новим Карловцима и Чортановцима.
Председник Општине Инђија иста
као је да ће сваки фудбалски клуб
добити по једну косачицу и да је,
после Нових Карловаца, Чортановаца
и Марадика, остао само клуб у Крче
дину.

- Сваки клуб ће добити прилику да
сам одржава терен, а са друге стране
растеретићемо наш „Комуналац“, чији
ће радници сада моћи да раде нешто
друго што је неопходније. Морамо се
бавити ефикасношћу и економично
шћу што је велика ствар и надам се да
ће то представници клубова препозна
ти- каже председник Општине Инђија.
М. Ђ.
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УЧЕСНИЦИ 63. МЕЂУНАРОДНЕ ДУНАВСКЕ РЕГАТЕ БОРАВИЛИ У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ

Кајацима и кануима кроз Срем

С

тари Сланкамен био
је један од 12 места у
нашој земљи у којем
су учесници 63. Међуна
родне дунавске регате ТИД
направили мали предах.
Они су у ово подунавско
село стигли у уторак, 31. јула
и задржали се до среде, 01.
августа, када су наставили
пут ка крајњем одредишту,
месту Свети Ђорђе у Руму
нији.
63. најстарија, најдужа
и највећа, међународна,
спортско-рекреативна тури
стичка кану, кајак и веслач
ка регата на свету кренула
је 23. јуна из немачког града
Инголштат и траје 75 дана.
Око 110 кајакаша кренуло је
на пут дуг преко 2500 кило
метара, а камповаће укупно
у 61-ом месту дуж Дунава
у осам земаља. У Србију,
упловило је 110 кајакаша
из Немачке, Аустрије, Сло
вачке, Мађарске, Хрватске,
Бугарске, Румуније, Швед
ске и Србије.
Организатори истичу да
ове године на регати уче
ствује завидан број младих
људи из различитих зема
ља жељних доказивања,
који желе да упознају нове
пределе, културе, обича
је, традицију и људе. Међу
њима је био и нешто стари
ји, Јанош Варга који живи
у Шведској и који први пут
учествује на регати. Он је
кренуо из Беча и, како каже,
циљ му је да стигне до род
ног Панчева.
Деценијама
уназад
сањам о томе и мој сан ће
се коначно остварити. Упо
ран сам и издржаћу до Пан
чева- истакао је Варга.

Учесници 63. ТИД регате боравили у Старом Сланкамену

Учеснике Дунавске регате,
током проласка кроз општи
ну Инђија, традиционално
су задржали у Специјалној
болници „Др Боривоје Гња
тић“ у Старом Сланкамену
где су их дочекали пред
ставници локалне самоу
праве и Туристичке органи
зације општине Инђија.
- Задовољство нам је
што смо једна од 12 етап
них станица у Србији и то у
месту за које уназад годи
нама учесници регате имају
само речи хвале. Туристич
ка организација, Општина
Инђија и Специјална бол
ница „Др Боривоје Гњатић“
припремили су, као и прет
ходних година, простор за
камповање-смештај, излет
и вечеру и пригодан програм
којим се презентују локална
култура и традиција – иста
кла је Маја Бошњак, дирек

Представници Општине Инђија угостили регаташе

торица Туристичке органи
зације општине Инђија.
За учеснике регате, у
просторијама
Специјалне
болнице, организована је
и традицион
 ална добродо
шлица, када су им уручени
симболични поклони и про
мотивни материјал општине
Инђија.
- Ми смо задовољни, јер
су и учесници регате задо
вољни. Чули смо комента
ре да су услови које смо им
обезбедили у сарадњи са
Специјалном болницом и
више него што очекују током
75-дневног пута. С обзи
ром да су учесници стигли
из више земаља, то је ујед
но прилика да им покажемо
чиме наша општина распо
лаже, као и да смо добри
домаћини- истакао је Марко
Гашић, помоћник председ
ника општине Инђија.

Јанош Варга

После 588 километара
и 18 дана учесници рега
те ће 11. августа напустити
Србију, упловити у Бугарску
и наставити пут ка Црном
мору где стижу 8. септем
бра. Организатор ТИД рега
те кроз Србију је Одбор за
туризам Кајакашког савеза
Србије уз помоћ домаћина
Туристичких организација,
општина и градова кроз које
пролазе.
М. Ђ.
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Радови на путу Банстол- Сремски Карловци

Инђија – највеће
градилиште у Срему

О

пштина Инђија већ сада важи за
једно од највећих градилишта у
Срему каже Владимир Гак,
председник Општине Инђија. У току су
опсежни радови на потпуној рекон
струкцији дела пута од Банстола до
Сремских Карловаца. Пре само пар
дана почели су радови и на рекон
струкцији око 10 километара Гребен
ског пута, од Банстола до хотела Нор
цев, који једним делом пролази кроз
територију општине Инђија. И на крају,
историјски пројек ат, изградња брзе
пруге од Београда до Будимпеште, где
се на територији ове сремске општине,
тачније код Чортановаца, изводе нај
компликованији и најопсежнији радови
у склопу поменутог пројекта „Железни
ца Србије“.
– Реч је о пројектима који су веома
значајни за нашу општину, а имају и
много шири значај – истакао је Гак и

Нови Карловци добијају нове тротоаре

напоменуо да је Инђија постала најве
ће градилиште у Срему и пре 2020.
године.
Говорећи о значају пројекта изград
ње међународне, брзе пруге БеоградБудимпешта, Гак се осврнуо и на про
блем који се тиче проласка камиона
кроз Чортановце. Према његовим
речима, обилазница ће врло брзо бити
завршена.
– „Железнице“ нису желеле да оби
лазни пут изграде, без да реше питање
власништва парцела преко којих пут
иде. Неколико парцела је било спорно,
а додатно су радили подвожњак. Пре
ма нашим сазнањима пут ће бити за
десетак дана у функцији, а камиони
више неће имати потребу да пролазе
кроз село – истиче Гак и додаје:
– Након тога нас чека друга фаза,
попис и процена стања на терену,
односно да се утврди колико је путна

инфраструктура уништена како би се
обновила. Очекујемо да испуне обећа
ња и ураде санацију пута као и да ура
де неки значајан пројекат у селу, било
да је то школа, вртић или амбуланта.
Поред ових, први човек општине
Инђија, осврнуо се и на друге пројекте
чија се реализација ускоро очекује.
Како каже, увелико се ради на исправ
ци старе пројектне документације за
уређење тротоар
 а у главним улицама
у Новом Сланкамену, Новим Карлов
цима и Крчедину.
– Хоћемо да ускладимо пројектну
документацију са тренутном финансиј
ском ситуац
 ијом и да смањимо тро
шкове колико је то могуће. Већ за 15
дана биће завршен тај процес, крену
ћемо у радове и све ће бити завршено
до Нове године – каже Гак и додаје да
ће ускоро бити расписана јавна набав
ка и за извођача радова који ће бити
ангажован на реконструкцији пута од
Виле Станковић у Чортановцима до
обале Дунава.
– Да бисмо уштедели средства али и
време, истовремено ћемо спровести
јавну набавку за извођача радова и
пројектовање. Очекујем да ће све то
бити завршено за 30-так дана и да
ћемо кренути са радовима. Такође,
надамо се да ће грађевинска сезона
бити продужена, те ће радови на
реконструкцији овог пута бити заврше
ни до октобра – каже председник
Општине Инђија и за крај напомиње,
да ускоро креће и реализација историј
ског, инфраструктурног пројекта који се
тиче асфалтирања 76 неасфалтира
них улица на територији те сремске
општине, што је више од 45 километа
ра асфалта.
М. Ђ.

M NOVINE

8. AVGUST 2018.

11

УГОВОРИ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

17,5 милиона динара за
пољопривреднике и пчеларе

17,5 милион
 а за 109
пољопривредника и пчелара

109 уговора потписано је у петак,
03.августа у згради Општине Инђија, а
средства од 17,5 милиона динара која
су том приликом додељена пољопри
вредницима и пчеларима, односе се
на инвестиције у физичка средства,
набавку механизације и опреме за пче
ларство. Уговоре су са паорима потпи
сали председник Општине Инђија Вла
димир Гак и директорица Агенције за
рурални развој општине Инђија Ивана
Пејовић Шеврт.
– Управо за ове подстицаје влада
највеће интересовање, па се и највећи
део аграрног буџета издваја за набавку
нове прикључне механизације и опре
ме за пчеларство – истакла је Пејовић
Шеврт и додала:
-– Такође је завршен први круг за
подстицајну меру која се односи на
вештачко осемењавање, а у току сле
деће недеље ћемо организовати потпи
сивање уговора, истакла је директори
ца Агенције за рурални развој општине
Инђија и нагласила да је око 60 сточара
предвиђено овом подстицајном мером.
Када је реч о подстицајној мери осигу
рања усева и плодова, она ће бити реа
лизована крајем овог месеца.
Председник Општине Инђија Вла
димир Гак подсетио је да та локална
самоуправа има један од три највећа
аграрна буџета у Војводини и да су ове
године издвојили укупно 28 милиона
динара.

Бранко Бабић

– Ово је директна подршка пољо
привредницима, јер знамо да се наша
општина у великој мери ослања на
пољопривреду и трудићемо се да из
године у годину повећавамо аграрни
буџет – истакао је Гак.
Према речима Бранка Бабића,
малинара из Љукова, за њега је овај
вид помоћи пољопривредницима вео
ма значајан.
– Заиста су велика улагања и сред
ства која је локална самоуправа опре
делила за нас веома су значајна.
Захваљујући њима можемо да пла
нирамо додатна улагања у производ

Драган Живковић

њу. Конкретно, ја сам пре годину дана
засадио малињак на површини од
један хектар, а до пре неколико година
бавио сам се искључиво ратарством –
каже Бранко Бабић.
Са њим се слаже и Драган Живко
вић, ратар из Нових Карловаца.
– Већ неколико пута сам конкури
сао и добијао подстицајна средства
од наше општине. Много нам значи
када добијемо 50 одсто повраћаја, јер
није исто платити пун износ, или само
половину вредности одређене механи
зације – рекао је Драган Живковић.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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До лакше продаје производа
А

генција за рурални развој Града
Сремска Митровица омогућила је
пољоприовредним произвођачи
ма са територије Града Сремска Митр
овица да искораче у свет интернета.
Наиме, Агенција је омогућила израду
интернет страница која ће допринети
афирмацији и популарисању легалне
прерађивачке делатности, али и бољој
комуникацији са купцима.
Ове године подржана су три пољо
привредна произвођача - из Кузмина,
Мартинаца и Сремске Митровице.
Директор Агенције за рурални раз
вој Града Сремска Митровица Петар
Самарџић истиче да су сајтови обезбе
ђени пољопривредним произвођачима
годину дана бесплатно на коришћење,
а након тог периода, уколико им се тај
вид комуникације са купцима покаже
као користан, сами преузимају обавезу
око финансирања и одржавања сајта.
- Ове године смо се одлучили да изра
ду сајта омогућимо Драгану Мајкићу из
Сремске Митровице који се бави пче
ларством, односно производњом меда и
производа од меда, и који поседује апи
компре које су смештене у викенд насе
љу Корушка на Фрушкој гори. Такође,
сајт је омогућен и Маријани Тодошковић,
предузетници из Кузмина, која се бави
прерадом меса, производњом кулена и
других сухомеснатих производа. Треће
лице које је добило сајт је Александар
Жилић из Мартинаца, а његово пољо
привредно газдинство се бави прера
дом млека, односно производњом раз
личитих врста крављег сира. Сајтови
су обезбеђени пољопривредним про
извођачима бесплатно годину дана, а
после тог периода они се одлучују, да
ли ће наставити финансирање и одр
жавање самостално – рекао је Петар
Самарџић, директор Агенције за рурал
ни развој Града Сремска Митровица. Он
је додао да израда сајтова и рекламира
ње на овај начин доприноси афирмаци

Александар Жилић

Петар Самарџић

ји и популарисању легалне прерађивач
ке делатности, односно легализацији и
регистрацији пољопоривредних произ
вода у прерађивачкој делатности.
Прерада меса „Тодошковић“ је поро
дична фирма са традицијом дугом пре
ко 60 година.
- Овај посао је прво започео мој све
кар и усавршавао. Сада смо прерађи
вачку производњу наставили мој супруг
и ја. Бавимо се прерадом меса и про
изводњом сухомеснатих производа,
кулена, печенице, сланине, кобасице.
Интернет страница коју нам је обезбе
дила Агенција за рурални развој ће нам
помоћи да дођемо до више клијената и
да се чује за нас – истакла је Маријана
Тодошковић.
Александар Жилић, испред пољопро
вредног газдинства Жилић сматра да
ће интернет страница допринети про
ширењу продаје, а самим тим и проши
рењу производње. Каже, сада његове

Драган Мајкић

Маријана Тодошковић

производе може да види цео свет.
- Бавим се узгојем крава на пољопри
вредом домаћинству, тренутно имамо
три грла у штали. Правимо шест врста
сирева – тврди димљени, тврди са
паприком и обични тврди, млади у кри
шки, кисели ситни и фета сир. Ја пому
зем краве донесем млеко, а жена прави
сир. Млади смо, ја сам 1988. годиште,
а жена Марија је 1991. годиште. Про
изводњом смо почели да се бавимо
2016. године, када смо купили краву,
потом смо повећали број. Производе
продајемо углавном мештанима, сада
се надам да ћемо проширити продају,
јер путем сајта могу да нас контактирају
људи широм света – завршава Жилић.
Драган Мајкић из Сремске Митрови
це бави се пчеларством и производ
њом меда. Његове кошнице су смеште
не на Фрушкој гори, у викенд насељу
Корушка. Поред тога, на овом месту
смештена је и апикомора, просторија
мањих димензија у којој су смештене
кошнице из којих се инхалира ваздух.
- Израда странице нам је добро
дошла, сада можемо да пласирамо про
изводе широм Србије. Ово сам почео
да радим пре пет година и задовољан
сам. Тренутно имам 120 производних
друштава, а планирам да проширим на
око 300 до 400. Што се тиче апикоморе,
она је у априлу почела да функцион
 ише
До сада је било 200, 300 посета,
углавном су то била деца која има
ју проблема са бронхитисом, астмом,
алергијама... Свима је помогло – каже
Мајкић.
Сајтови ових предуз етника пуштени
су у рад, а њихови власници су задо
вољни. Сваки од њих планира да задр
жи свој сајт и своје производе понуди
купцима широм земље. Свакако и вама
препоручујемо да пробате врхунске
производе ових вредних људи у чији
укус и квалитет смо се и сами уверили.
С. С.
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РАДОВИ У НАСЕЉУ КПД

Замена топловодне мреже

И

ове године се наста
вљају
радови
на
замени
топловод
не мреже у митровачком
Насељу КП Дом. Тренутне
радове, у уторак, 31. јула
обишли су директор ЈКП
„Топлификацијa“
Славко
Сладојевић и градоначел
ник Сремске Митровице
Владимир Санадер.
Према речима директо
ра овог предуз ећа Славка
Сладојевића, Насеље КП
Дом важи за насеље које
троши највише топлотне
енергије по метру квадрат
ном, а како би се та потро
шња свела на минимум,
донета одлука да се заме
ни комплетна топловодна
мрежа.
- Ове године наставља
мо са заменом комплет
не топловодне мреже у
Насељу КП Дом. Сваке
године инвестирамо зна
чајна средства, тако да
смо, рачунајући и овај део
године, инвестирали пре
ко 58 милиона динара у
замену топловодне мреже,
у котларницу и аутомати
зацију система и уградњу
калориметара. Свака згра
да ће имати уграђен кало
риметар, преос
 таје нам још
да се угради око 40, јер је
50 већ уграђено. Кад се
пређе на наплату по потро
шњи, сви губици које се
јаве на топлотној мрежи
падаће на терет овог пред
узећа – истакао је директор

Владимир Санадер и Славко Сладојевић

ЈКП „Топлификација“ Слав
ко Сладојевић.
Због велике специфичне
потрошње енергената за
загревање стамбеног про
стора у Насељу КП Дом у
Сремској Митровици, ЈКП
„Топлификација“ је послед
њих година издвојила зна
чајна средства за
оса
времењавање
топлотног
извора – гасне котларни
це, топлотних подстаница
и дистрибутивне мреже. У
последњих десетак годи
на извршена аутоматиза
ција топлотних подстани
ца, модернизација гасне

МЗ БЛОК Б

Прослављен
Свети Илија
У четвртак, 2. августа испред
просторија Месне заједнице
„Блок Б“ одржана je, сада већ
традиционална,
„Пасуљијада“.
Овом манифестацијом уједно
је и обележена слава ове срем
скомитровачке месне заједнице
- Свети Илија. Манифестацији
су, поред мештана, присуство
вали Томислав Јанковић, пред
седник Скупштине града Срем
ска Митровица, Драган Божић,
предсдник савета ове месне
заједнице и некадашњи председ
ник Мирослав Смрзлић.

котларнице која је ауто
матизована тако да се
врши надзор и управљање
радом ове котларнице као
и топлотним подстаницама
врши даљински у складу
са спољном температуром.
Такође су вршена улага
ња у топловодне котлове и
извршена је замена једног
топловодног котла.
- Ово је још једна у низу
инвестиција у енергетику.
Наша јавна предузећа која
се баве енергетиком има
ју задатак да оптимизују
свој рад, да смање трошко
ве пословања и да подиг

ну енергетску ефикасност
на што виши ниво. На тај
начин наши суграђани ће
добити много боље греја
ње у становима, а са друге
стране уштедећемо одре
ђена средства што се тиче
енергената у нашим јав
ним предузећима што ће
довести до њиховог бољег
пословања – додао је гра
доначелник Санадер.
Закључно са 2018. годи
ном, у овом стамбеном
насељу биће реконструиса
но укупно 4.000 метара дис
тирибутивне мреже.
С. С.
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У сусрет Срем фолк фесту
Н
а Житном тргу у Срем
ској Митровици, од 11.
до 14. августа одржа
ће се највећа и најпосеће
нија културна манифестаци
ја – Срем фолк фест. Дирек
тор овог фестивала, Петар
Самарџић истак ао је, на
конференцији за медије, да
ће ове године учествовати
двадесетак ансамбала из 13
земаља.
– У питању је 15. јубилар
ни Срем фолк фест и време
одржавања фестивалских
концерата ће бити у 20.30
часова, а претходиће им
дефилеи, који ће бити орга
низовани сат времена рани
је. Ове године нам долази
двадесетак ансамбала из 13
земаља. Учествоваће кул
турно - уметничка друштва
из Колумбије, Костарике,
Босне и Херцеговине, Бугар
ске, Црне Горе, Грчк е,
Хрватске, Италије, Македо

Измене режима
саобраћаја
За време трајања Срем фолк
феста, у периоду од 11. до 15.
августа 2018. године, биће изме
њен режим саобраћаја моторних
возила. Саобраћај се, у периоду
од 19:30 до 23 часа, привремено
прекида у улици Краља Петра I
од Управе за трезор до зграде
Полицијске управe, делу Зана
тлијске улице и улице Рибарска
обала, делу улице Вука Караџи
ћа, Тргу Светог Стефана, Жит
ном тргу и излазу из Шећер сока
ка на Трг Светог Стефана. Мења
се једносмерни режим саобра
ћаја у улици Светла, тако што ће
саобраћај бити дозвољен у сме
ру од Пушкинове улице ка кеју.
Саобраћај ће бити преусмерен
на алтернативне правце.
Због одржавања промоције
латино-музике и плеса и концер
та Салса Y пунто бенда, 17. авгу
ста, такође се за саобраћај
моторних возила, у периоду од
20:00 до 22:00 часа, привремено
затвара део Занатлијске улице и
улице Рибарска обала, део ули
це Вука Караџића, Трг Светог
Стефана, Житни трг и излаз из
Шећер сокака на Трг Светог Сте
фана. Мења се једносмерни
режим саобраћаја у улици Све
тла, тако што ће саобраћај бити
дозвољен у смеру од Пушкинове
улице ка кеју. Саобраћај ће тако
ђе бити преусмерен на алтерна
тивне правце.

Н. М.

Најава Срем фолк феста

није, Пољске, Румуније,
Русије и неколико фолклор
них ансамбала из Србије, а
домаћин је Културно - умет
ничк о друштво „Бранк о
Радичевић“ – рекао је Петар
Самарџић.
Овај фестивал већ 15

година организује Центар за
културу Сирмијумарт, под
покров итељс твом
Град а
Сремска Митровица. Дирек
тор Сирмијумарта, Золтан
Хегедиш истак ао је да
вишем ес ечн е
прип рем е
теку у најбољем реду и

позвао Митровчане да при
суствују овој манифестаци
ји.
Након Срем фолк феста,
15. августа одржаће се там
бурашко вече, на којем ће
учествовати девет тамбура
шких оркестара. 
С. С.

Међународни пливачки маратон

У

суботу, 18. августа, одр
жаће се 24. међународ
ни пливачки маратон на
реци Сави у Сремској Митро
вици, и то на деоници од мале
до Градске плаже у Сремској
Митровици, на дужини од
2.000 метара. Овај маратон је
већ годинама уврштен у КУП
РС, тако да ће у њему учество
вати најпознатији домаћи
маратонци, као и гости из
суседних земаља. Организа
тор маратона је Пливачки и
ватерполо клуб Срем, који већ
24 године гаји, поред пливања
у базенима, ватерпола и мара
тонско пливање. Пливачи ПВК Срем су до
сада освојили више стотина медаља у КУП-у
РС, а ове године очекује се највећи број
медаља, имајући у виду да је отварање Град
ског базена у Сремској Митровици доприне
ло знатном побољшању услова за развој
пливања у Срему. Позивају се становници
целог Срема да учествују у маратону. Катего
рије су за све узрасте, од најмлађе деце до
ветерана преко 80 година, у женској и мушкој
конкуренцији. За прва три места доделиће се

медаље, а апсолутни победници оба пола,
као и најмлађи и најстарији учесник биће
награђени пехарима. Сви учесници биће
почашћени ужином и пићем. Пријаве за
маратон почињу од 10 часова 18. августа код
КК Вал-а. Ревијалне трке на 100 метара за
децу до 10 година и 300 метара за децу до 12
година почињу у 11 часова, а главна трка на
2.000 метара око 11:30. Старт је на плажи у
насељу 29. новембар, а циљ код КК Вал-а на
Градској плажи.

Одржана 49. Трка мира
Традиционални Међународни пливачки
маратон Јарак-Шабац, у недељу, 5. августа,
одржан је 49. пут за редом, у част жртава
Крвавог марша у којем је 1941. године више
од 5.000 Сремаца и Мачвана одведено из
својих домова у импровизовани концентра
циони логор у Јарку.
И ове године, организатори овог маратона

су Туристичка органиација Града Шапца, као
и Месна заједница Јарак уз подршку Града
Сремска Митровица. Дуж Саве пливало се
18 километара и 800 метара, у четири трке.
Трка мира се у календару Светске пливачке
асоцијације налази од 1984. године, а такође
је и међу 24 најпознатија пливачка марато
на.
Н. М.
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Одржана 5. Крофнијада

Крофне за најмлађе

У

недељу, 5. августа, у
Мартинцима је одржа
на, сада већ традици
онална, пета Крофнијада.
Манифестација је одржана
у дворишту Основне шко
ле „Јован Јовановић Змај“,
а њен организатор био је
Омладински клуб Мартинци.
Догађај је подржан од стране
Агенције за рурални развој
Града Сремска Митровица,
Центра за културу Сирмиу
март и Спортског савеза Гра
да Сремска Митровица.
Поред бројних посетила
ца, манифестацији је при
суствовао и начелник Град
ске управе за образовање,
културу и спорт у Сремској
Митровици Илија Недић, који
је похвалио локално удруже
ње жена, ловачко друштво,
као и омладински клуб.

Илија Недић

– Овде се окупило много
деце, малишана, којима смо
желели да покажемо тради
ционалне вредности наших
старих. Оволики број људи

Ивана Пејиновић

говори довољно о овој мани
фестацији. Очекујем да се
следеће године окупимо у
још већем броју, што Мар
тинчани, што људи из окол

них места, и да подржимо
ову манифестацију – рекао
је Илија Недић.
Према речима Иване Пеји
новић из Омладинског клу
ба Мартинци, са повећањем
броја мештана, повећава се
и број крофни.
– Чланице удружења жена
су испекле преко 1.500 кроф
ни и задовољни смо током
манифестације – рекла је
Пејиновићева, захваливши
покровитељима.
Овогодишњој крофнијади
присуствовали су и градона
челник Сремске Митровице
Владимир Санадер и пред
седник Скупштине Града
Томислав Јанковић, а читава
манифестација пропраћена
је пригодним културно-умет
ничким програмом.
Н. Милошевић

JKП„КОМУНАЛИЈЕ“

Резултати анализе савске воде

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митро
вица обавештава грађане о резултатима анализе савске
воде, коју је извршио Завод за јавно здравље Сремска
Митровица. Анализа савске воде је извршена дана 25. 07.
2018. године и то на тачкама узорковања: Мала плажа, поче
так плаже, Богаз, Диспанзер.
Узорковањем и анализом физичко-хемијских и микробио
лошких параметара савска вода на наведеним локалитети
ма:oдговара
захтевима Уредбе о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским водама и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање.

Препоруке за здравствено безбедно купање: избегавати
роњење, гњурање, прскање, скакање и гледање у води, при
ликом уласка у воду постепено се расхладити, обавезно се
туширати чистом водом са тушева након изласка из савске
воде, вршити надзор над купањем мале деце ( у плићаку је
вода најзагађенија), после кише и олује не купати се 2-3
дана, забранити приступ домаћим животињама.
Молимо све суграђане да се у току боравка на плажи при
државају правила забране игре с лоптом у води и пешчаном
делу плаже обележеном знаковима забране, како не би оме
тали одмор и рекреацију посетилаца Градске плаже у Срем
ској Митровици.
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Први Дани општине
Стара Пазова

Свечана седница СО Стара Пазова

Д

ани општине Стара Пазова ове
године по први пут обележени су
тродневном манифестацијом од
31. јула до 2. августа. Први дан био је
резервисан за концерт Рибље чорбе на
Тргу Др Зорана Ђинђића који је окупио
око 8.000 посетилаца. Овај најпопулар
нији рок састав у бившој Југославији и
Србији уједно је прославио 40 година
постојања, а фронтмен групе Бора Ђор
ђевић најавио је 20. албум који је у при
преми. Велико интересовање посетила
ца изазвао је и концерт предгрупе, а у
питању је локални музички састав Краве
на путу.
Манифестација је настављена свеча
ном вечером и уручењем награда Месне
заједнице Стара Пазова које је одржано
у среду 1. августа. Била је то прилика да
се доделе Плакете и признања за оне
који су у претходном периоду афирми
сали старопазовачку општину у разли

Награде за најбоље ученике

читим областима. Након кратког филма
о овој општини у продукцији РТВ Стара
Пазова, бројним званицама из земље
али и побратимских земаља обратио се
и први човек старопазовачке општине
Ђорђе Радиновић. Младе гимназијалке,
12 светских првакиња одбојке у школ
ском спорту, похваљене су и награђе
не износом од 10 хиљада динара. Како
је ово уједно и слава месне заједнице
Стара Пазова, као и до сада, Извршни
одбор месне заједнице донео је одлуку о
додели признања Плакета са повељом
за 2018. годину која се додељује поје
динцима и организацијама које афир
мишу старопазовачку општину. Награ
де за постигнут успех у осмогодишњем
школовању добило је четворо ученика
старопазовачких школа у виду новчаног
износа од 20 хиљада динара. Повеља
из области спорта за изузетне резулта
те у одбојци и кошарци ове године доде

љена је Гимназији „Бранко Радичевић“.
Повеља из области привреде додељена
је предуз етнику Срђану Радишићу. Дру
гог дана на Тргу су наступиле локалне
музичке групе Тезгарок и Про боно.
У оквиру обележавања Дана општине
Стара Пазова, фудбалери ФК Јединство,
ветерани, угостили су своје генерацијске
колеге ФК Црвену Звезду. Пријатељска
утакмица завршена је резултатом 2:1
за домаћине, а догађај је својим прису
ством подржао и чувени Звездин играч
Милош Шестић, који је своје прве фуд
балске кораке направио у старопазовач
ком Јединству. Шестић је истакао да се
у његово време фудбал играо срцем и
много се више пажње посвећивало самој
техници појединачне игре.
Трећег и централног дана обележа
вања, 2. августа на Светог Илију, тачно
у подне, химном Боже правде започела
је свечана Седница СО Стара Пазова

Концерт Рибље чорбе
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која је одржана у Позоришној сали Ста
ра Пазова. Приказан је и документарни
филм о потенцијалима старопазовач
ке општине, а затим је председник СО
Горан Јовић истакао да је овај сазив нај
ефикаснији од свих досадашњих, те да је
у последње две године имао 31 заседа
ње, колико ниједан локални парламент
у Србији. Сарадња законодавне и извр
шне власти је одлична, а све се ради у
циљу економског и привредног развоја,
зарад бољег живота свих грађана, оце
нио је први човек општине Ђорђе Ради
новић. Свечаној седници су поред одбор
ника присуствовали и гости из словачких
градова Пухов и Бела, из хрватског Вуко
вара, општине Звечан и Косовска Каме
ница, као и бројни Старопазовчани.
Дани општине Стара Пазова били су
јединствена прилика да се у вечерњим
сатима у холу Позоришне сале у Старој
Пазови представи ликовна монографија
Бранка Орешчанина. Око две стотине
уља на платну, акварела и цртежа олов
ком овог сликара родом из Нових Карло
ваца који већ дужи низ деценија живи и
ради у Старој Пазови представљени су
у илустрованој монографији симболич
ног назива Стара Пазова. Покровитељ
овог издања је општина Стара Пазова,
а издавач Центар за културу који је исту
улогу имао и када је из штампе изашла и
његова претходна књига са истим нази
вом 2004. године. Ова ликовна моногра
фија је штампана на четири језика: срп
ском, словачком, немачком и енглеском,
а у питању је осма по реду. Овај уметник
који ће следеће године обележити педе
сет година професион
 алног бављења
сликарством и 70 година живота до сада
је урадио преко 4.000 портрета, пејсажа,
мртвих природа, икона, призора из живо
та и слично.
Концертом Аце Лукаса на Тргу Др
Зорана Ђинђића приведено је крају
обележавање тродневне манифестаци
је. Уочи концерта који је такође окупио
више хиљада посетилаца као предгру
па наступили су овогодишњи победници
прве Пазовизије чланови састава Пангеа
бојс из Нове Пазове. Ова свечаност јед
на је од 11 која је ове године проглашена
за манифестације од значаја за општину.

ИЗГРАДЊА БРЗЕ ПРУГЕ

БАСКЕТ

Положен први
километар

Старобановчани
међу најбољима

На деоници Стара Пазова - Инђија поло
жен је први километар будуће брзе пруге у
Србији на којој ће возови саобраћати 200
километара на сат, саопштила је компанија
руских железница РЖД Интернешнал.
Почела је да полаже горњи строј колосека
на деоници дугој седам километара између
Старе Пазове и Инђије. Та деоница је део
правца Стара Пазова - Нови Сад, где се
изводе радови у оквиру Анекса за рекон
струкцију постојеће и изградњу двоколо
сечне железничке пруге. Укупна дужина
деонице је нешто више од 40 километара.
Тај анекс предвиђа и изградњу два вијадук
та, две галерије, 19 мостова и надвожњака
односно подвожњак а, као и 36 малих
мостова.
С. С.
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Колико су српски баскеташи доминантни
на светском нивоу, потврђује и нова 3x3
светска ранг листа. Наиме, на листи најбо
љих баскеташа на свету првих десет места
заузимају играчи из Србије. Први је Дејан
Мајсторовић из Старих Бановаца, а међу
десеторицом најбољих су и Александар
Ратков који је пети на листи и још један
Старобановчанин, Никола Вуковић, који
бележи девету позицију. Поред тога, и у
тимској конкуренцији на прва три места су
клубови из наше земље. На првој позицији
налази се Нови Сад, иза њих је Лиман
Тесла Вода, а на трећем месту је Земун.
Међу десет најбољих налази се још и екипа
Београда која је на деветој позицији. У кон
куренцији репрезентација светски шампион
Србија је такође прва, на другом месту је
Словенија, а трећепласирана је Летонија.
С. С.

БЕЛЕГИШ

Паметно коришћење
земљишта

ГОЛУБИНЦИ – ПУТИНЦИ

Осветљен
пружни прелаз

С. Станковић
Инфраструктура железнице Србије саоп
штила је да је у протекла два месеца
поставила осветљење на осам путних пре
лаза обезбеђених савременом аутомат
ском опремом, на најфреквентнијим деони
цама на међународном железничком Кори
дору 10 између Београда и Шида и на бар
ској прузи између Ресника и Ваљева. На тај
начин, како се наводи у саопштењу, Инфра
структура железнице Србије спровела је
додатне мере за обезбеђење безбедног
одвијања железничког и друмског саобра
ћаја на најфреквентнијим путним прелази
ма на Коридору 10 и барској прузи. На
магистралној прузи Београд - Шид освете
љена су три путна прелаза, и то између
станица Голубинци и Путинци, затим изме
ђу станица Путинци и Рума као и између
станица Мартинци и Кукујевци.

С. С.

Центар за роботику Института „Михајло
Пупин“ у Београду на пољопривредном
добру младог пољопривредника Николе
Лончара из сремског села Белегиш експе
риметално спроводи пројек ат паметног
коришћења земљишта у пољопривреди са
даљинским надзором путем андроид апли
кације на мобилном телефону. У питању је
један од 25 најбољих пројеката за инова
тивност у борби против климатских проме
на у Србији представљен протекле недеље
у овом делу Срема чију реализацију финан
сирају Развојна агенција Уједињених наци
ја и Министарство заштите животне среди
не.
С. С.

РОДИТЕЉСКИ ДОДАЦИ

Подршка
родитељству
Општина Стара Пазова је у овој години
за програм рађања и родитељства издвоји
ла 17,5 милиона динара. Средства су
намењена родитељски додатак за прво
дете који се исплаћује у једнократном изно
су, као и за накнаде за незапослене поро
диље.

С. С.

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

Приводе се крају
грађевински радови

П

рекогранични проје
кат „Хорис – коњичке
руте Срема“ започео
је у септембру прошле годи
не, а грађевински део радо
ва у Руми започео је у мају
ове године. Наставком гра
ђевинских радова на затво
реном мањежу приводи се
крају трећа фаза реализа
ције овог пројекта.
Подсетимо, пројекат тра
је две године и окончава се
31. августа наредне године,
а за његову реализацију је
обезбеђено преко 1,4 мили
она евра. Рума, као један
од партнера у пројекту који
финансира Европска уни
ја, ће добити комплекс за
коњички спорт који подра
зумева, не само школу јаха
ња, него и простор за хипо
терапију, а овај део пројекта
вреди око 240.000 евра. У
току су радови на покрива
њу и опремању хале, одно
сно затвореног мањежа,
чија је површина 1.012 ква
дратних метара, а које је 31.
јула обишао Драган Коса
новић, шеф Одељења за
локални економски развој.
По њиховом завршетку сле
ди и опремање комплекса.
Истовремено, радови на
отвореном мањежу, нешто
мање површине од 836 ква
дратних метара и на штали
су завршени.
Као један од партнера у

Обилазак радова у пројекту Хорис

пројекту, Пољопривредна
школа је набавила опрему
за јахање, а треба да усле
ди и набавка коња који ће
се користити у хипотерапи
ји.
У реализацију активно
сти, када се заврше сви
потребни радови, биће
укључено 15 лица из Пољо
привредне школе, Центра
за социјални рад, Дневног
центра за децу са сметња
ма у развоју и Дома здра
вља. За ова лица едукација
је започела у мају ове годи

не и трајаће до половине
наредне године. Када се
ова едукација оконча, биће
створени услови за почетак
рада школе јахања и хипо
терапије за децу са функ
ционалним ограничењима,
неуромоторним и сензор
ним дисфункцијама.
Поред коња који ће се
користити у хипотерапији,
пројектом је предвиђена
набавка још три коња која
су обучена за рад са децом
и која ће се користити за
школу јахања.

Пројекат
„ХОРИС“
–
Коњичке руте Срема“ се
финансира из програма
Прекограничне
сарад
ње Интеррег ИПА Срби
ја – Хрватска, а у њега су
укључени, као партнери - из
Хрватске - општина Нијем
ци и Коњогојско удружење
„Вранац“, а из Србије - рум
ска Пољопривредна школа
„Стеван Петровић Бриле“
и локална самоуправа, као
и Коњички клуб „Срем“ из
Сремске Митровице.
С. Џ.

Већа наплата
пореза на имовину

С

обзиром да аконта
ција за трећи квартал
пореза на имовину и
накнаде за заштиту животне
средине доспева 15. авгу
ста, Одељења за локалне
јавне приходе ће свим обве
зницима на кућне адресе
доставити уплатнице на
којима се налази укупно ста
ње дуга по ова два основа.
Из Одељења за локалне
јавне приходе подсећају гра
ђане да ће благовременим
измиривањем обавеза по
основу локалних јавних при

хода избећи плаћање кама
те и покретање поступка
принудне наплате. Неблаго
времено плаћање пореских
обавеза представља прекр
шај за који су предвиђене
новчане казне у минимал
ном износу од 5.000 динара.
Како сазнајемо од шефи
це овог Одељења Милеве
Ковачевић, у овој години за
прва два кварта, наплата је
у апсолутном износу већа у
односу на исти период про
шле године за 60 процената.
– До овог повећања је

дошло зато што стално
радимо на терену, реализу
је се принудна наплата, а за
веће дужнике планирамо да
се покрене и поступак хипо
теке. Наравно, у било којој
фази може да се уради и
репрограм – каже Милева
Ковачевић.
Треба истаћи да, прили
ком расправа о општинском
буџету и његовом изврше
њу, приходи од пореза на
имовину, по структури и
висини, се налазе на тре
ћем месту.
С. Џ.

Милева Ковачевић
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Словенци у Руми
З
ахваљујући Министарству тргови
не, туризма и телекомуник ација
реализује се пројекат Промоција
туристичких ресурса општине Рума и
региона Срема и подстицање унапређе
ња рецептивне туристичко-угоститељске
понуде, кроз локалне манифестације и
организовану промо- туру за госте из
Словеније.
Тако је Рума била домаћин делегацији
Словеније, из Новог Места који су у Руми
боравили четири дана. За то време ова
делегација од 16 чланова, у којој су пред
ставници локалне самоуправе, Тури
стичке организације, владиног и невла
диног сектора, посетила је чувени Рум
ски вашар, присуствовала свим концер
тима на Градском тргу и Румфесту,
обишла Борковац, румске цркве, али и
римска налазишта у Сремској Митрови
ци.
За словеначку делегацију је организо
ван 3. августа и пријем у Градској кући
где су их угостили Стеван Ковачевић,
председник СО Рума и Душан Љубишић,
начелник Општинске управе.
Марјанца Тршчинар Антић каже да је
Рума град љубазних и пријатних људи и
да сви осећају како су добродошли.
– Рума је леп град и изненађени смо
колико могућности има за прихват гости
ју, колико повести и природних лепота
пружа. Сигурно ћемо чешће долазити
овде, јер смо раније само пролазили крај
Руме, нико нас није упутио у то шта овде
има. Захвални смо Туристичкој организа
цији и Клубу Словенаца што су нас
позвали и општини што нас је примила
– каже Марјанца и додаје да су за Рум
ски вашар чули још раније, у време ста
ре Југе.
– Познато нам је да је то најбољи

Делегација Новог Места у Грчкој цркви

вашар, ако си некада хтео купити доброг
коња, морао си доћи у Руму, то нам је
било познато. Данас смо тај вашар и
видели, а чули смо у Музеју и повест тог
вашара, који заиста има дугу традицију,
тако да нам је то веома интересантно
искуство. Код нас, због великих трговач
ких центара, ти вашари се полако губе,
тако да то заиста вреди посетити – рекла
нам је Марјанца Тршчинар Антић, пред
седница Одбора за међународно сура
ђивање и туристичка радница.
Мирјана Вујасиновић, директорк а
Туристичке организације Рума, истиче
да су словеначким гостима показали све
што су и планирали.
Стеван Ковачевић истиче да је ова

посета словеначке делегације, саста
вљена од делатника из туризма, влади
ног и невладиног сектора, један од
бољих начина да се представе румски
туристички потенцијали.
– Нема бољег представљања, од лич
ног суочавања са оним што је наша пону
да и мислим да ће они бити најбољи
промотери наше туристичке понуде.
Оваква пракса може да даје добре резул
тате и ово је најбољи начин да се наши
потенцијали представе. Раније смо више
знали шта имамо, али смо се лоше сна
лазили у том представљању, а овај про
јекат је путоказ како то може да се уради
– сматра Стеван Ковачевић.
С. Џ.

КУЛТУРНО ЛЕТО: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Предавање о митским бићима
„Змај, але, здухаћ и виле“ је назив пре
давања које је, у оквиру Културног лета
одржала Јелена Арсeновић, кустос етно
лог у Завичајном музеју Рума, послед
њег дана јула.
Прошле године Јелена је говорила о

Публика на предавању

вуку, петлу и змији , а ова тема је везана
за српску традицију, за старо предање,
за митска бића из српских предања.
– Прво предавање је било о демон
ским бићима животињског облика, а
сада полуљудског или људског облика.

Можда вила није потпуно у овој групи,
јер су прва три демонска бића непогода,
она су везана за атмосферске појаве.
Вила је првобитно била из неког пане
вропског наслеђа, везана је и за преда
ње донето из прапостојбине, али и које
су Срби затекли доласком на Балканско
полуоствро. По том првобитном верова
њу и виле су биле демони непогоде, а
касније су добиле друго значење, оне су
амбивалентне, некада су биле освето
љубиве, али су радиле и у корист људи
– каже Јелена Арсеновић.
Она додаје да је задовољна интересо
вањем суграђана за оваква предавања,
што потврђује и податак да је и овом пре
давању присуствовао велики број заин
тересованих грађана.
- Наш циљ је да понудимо различите
садржаје румској публици током Култур
ног лета и мислим да у томе и успевамо
јер за сваки наш програм имамо солидан
број људи у публици – истиче Јелена
Арсеновић.
С. Џ.
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Стеван Ковачевић

ОДРЖАН 8. РУМФЕСТ

Шарено на Градском тргу
Т
уристичко привредна манифеста
ција Румфест одржана је по осми
пут 2. и 3. августа на Градском тргу.
Ова манифестација увек дода једну
ноту шаренила, доброг расположења и
велики број посетилаца Градском тргу.
На двадесетак штандова Румљани су
по сајамским, нижим ценама могли да
купе производе пчелара, вина, слатки
ше, зачинско биље, али и производе
домаће радиности, на лепо уређеним
штандовима произвођача из града дома
ћина, сремских општина, али и Ваљева,
Новог Сада и Љубовије.
Мирјана Вујасиновић, директорк а
Туристичке организације истиче да се
ове године, поред њих, као организатор
појављује и Културни центар „Брана
Црнчевић“, у делу који је везан за кон
церте.
– Када је реч о концертима, ове године
смо довели различите извођаче како би
задовољили све укусе. Нама је сваке
године покровитељ румска општина,
подржао нас је Покрајински секретаријат
за пољопривреду, али ове године, по

први пут и Министарство трговине, тури
зма и телекомуникације. Управо захва
љујући њима реализујемо и један проје
кат промо-туре за туристе из Словеније
који ће бити и на Румфесту – каже Мир
јана Вујасиновић.
У вечерњим сатима, званично је ового
дишњу манифестацију отворио Стеван
Ковачевић, председник СО Рума.
– За нас је ова манифестација значај
на јер се уклапа у нашу посвећеност да
као општина развијамо све своје потен
цијале. Развојни потенцијали нису само
покретање нових производних погона,
где имамо значајних резултата, свакако
да је битно и развијање туристичких
услуга. Ова манифестација на најбољи
начин, у једној фестивалској атмосфери,
промовише и традиционалну производ
њу гастрономских специјалитета, вина,
ракија, меда, дакле оно по чему је наш
крај познат. То је и прилика да се наши
гости упознају и са осталим туристичким
потенцијалима који нису мали. Румски
вашар је бренд који је надалеко познат,
нудимо много и спортским колективима

Четири концерта за два дана
Ове године бројни посетиоци Румфе
ста присуствовали су на Градском тргу
концертима Милана Топаловића Топал
ка, који је први наступао пред располо
женом публиком, а потом и Сања Илић
са његовом групом Балканика. Следе
ћег дана, 3. августа, пред великим бро
јем окупљених грађана концерт је одр
жала Драгица Радосављевић Цакана,

подсетимо она је Румљане забављала
и за дочек Српске нове године, која је
наступила са Етно групом Шара. Како
сазнајемо Цакана је изразила жељу да
са овом групом одржи један концерт у
великој дворани Културног центра.
Последњи је био наступ Жељка Васића
којим је и затворен овогодишњи, осми
Румфест.

за припреме у сфери спортског туризма.
Ми смо ове године три процента општин
ског буџета определили за развој тури
зма, следеће може бити и више. Улага
њем у туризам могу се остварити значај
ни приливи у буџет – каже Стеван Кова
чевић.
И ове године, отварању осмог Румфе
ста су присуствовали Вински витезови
Европе
– Сваке године дођем на вашу мани
фестацију коју увек лепо организујете.
Желим да, као и увек, имате добра вина,
јер је Срем увек имао најбоља вина, то
знају сви од Беча и Лондона, па до
несрећног Титаника, јер су се и на њему
пила сремачка вина – рекао је Мирослав
С. Мрнуштик, председник српског огран
ка Реда Винских витезова.
Када је реч о штандовима у популарној
Винској улици, по први пут на Румфесту
је Удружење „Моје две златне руке“ из
Београда који поред својих, на штанду
нуди и манастирске производе и руко
творине, из манастира Рујевац код
Љубовије.
Један од оних који су од почетка на
Румфесту је пчелар Станимир Јаворац.
– Видим доста излагача које знам од
раније. Могу рећи да је ово била једна
осредња година када је пчеларство у
питању – каже за наше новине Станимир
Јаворац.
Аронија Бајић из Шапца, такође је ове
године на Градском тргу. На штанду се
нуде вино, матични сок, џем и чај од аро
није. Под аронијом има пола хектара,
односно 1.100 стабала, а овогодишња
берба је окончана пре пар дана.
С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ СРПСКО-РУСКЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

Руски уметници у Шиду

Велимир Ранисављевић

П

редседник Скупштине Општине
Шид Велимир Ранисављевић,
приредио је у понедељак 6. авгу
ста пријем за учеснике српско-руске
ликовне колоније под називом Видици
2018. Руски уметници, њих шеснаест,
по трећи пут учествовали су на коло
нији коју је организовало Удружење
српско-руског пријатељства.
У сали Скупштине општине Шид,
поред руских уметника били су и дома
ћи прегаоци, чланови и симпатизери
Удружења српско-руског пријатељ
ства, који су и овог пута показали да
су изузетни домаћини, као и сам град
Шид. Председник Скупштине Општи
не Шид Велимир Ранисављевић,
обраћајући се присутнима посебно је
нагласио да му је драго што су поно
во у Шиду и да је задовољство што су
шидски гости. Увек су добро дошли и

Алексеј Сергејевич Шеболдајев

сигурно ће и ово гостовање памтити
као и претходно.
Гостима се обратио и Ромко Папуга
начелник Општинске управе. Истакао
је да је члан Управног одбора Удру
жења српско-руског пријатељства, а
већину гостију познаје са ранијих дру
жења. Изразио је наду да ће утисци
боравка у нашој средини бити такви,
да ће се и следеће године вратити.
Долазак је и ове године организова
ла Светлана Орлова, признати сликар
ски уметник из Русије.
– Од првог дана када смо се упо
знали постали смо прави пријате
љи. Верујем да је до сада цео град
упознат са нашим радом. Пројекат је
настао захваљујући Општини Шид и
Удружењу српско-руског пријатељ
ства. Захвалност није упућена само од
стране уметника, већ слободно могу

да кажем и целе Русије – рекла је Све
тлана Орлова.
Официјелни део пријема обухватио
је и представљање уметника из Руси
је, бројне изразе захвалности, а један
од гостију је за то време радио портре
те председника Скупштине и начелни
ка Општинске управе.
Алексеј Сергејевич Шеболдајев,
уметник и професор на Уметничком
факултету, искористио је неких десе
так минута да уради заиста импре
сивне портрете. Почео је да слика са
четири године, а сада има 63. Бака га
је учила да слика, а после је све ишло
својим током. Трећи пут је у Шиду и
јако му се допада.
Овогодишња ликовна колонија биће
прилика за нова познаства, продубљи
вање старих и велико стваралачко
надахнуће. 
Д. Попов

ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА

Оболео Старопазовчанин
У Срему, тачније у старопазовачкој
општини и Сремској Митровици, реги
стрована су два случаја оболевања
грознице Западног Нила, наводи се на
сајту Завода за јавно здравље Срем
ска Митровица. Особе су мушког
пола, старије од 55 година са присут
ним коморбидитетима. Након спрове
дених вирусолошких анализа у рефе
рентној лабораторији Института за
вирусологију, вакцине и серуме Тор
лак, потврђена су специфична антите
ла на вирус грознице Западног нила.
Оболеле особе су хоспитализоване,
имају неуроинвазивну форму болести
и припадају ризичној популацији за
настанак неуроинвазивне форме
болести. Према подацима Института
за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“, на територији Сре

ма нису регистровани комарци у који
ма је присутан геном вируса грознице
Западног Нила. Према подацима овог
института, у нашој земљи од почетка
јуна, забележен је 41 случај обољева
ња од грознице Западног Нила са

четири смртна исхода, три у Јужно
бачком округу и један у Београду. Под
сећамо на основне клиничке и епиде
миолошке карактеристике овог обо
љења: Грозница Западног Нила је
вирусно обољење које се преноси
убодом зараженог комарца. Главни
преносилац је врста комарца одома
ћена и код нас, а главни резервоари
су разне врсте птица у којима се вирус
одржава. Више од 80 одсто заражених
овим вирусом нема никакве тегобе, а
код малог процента, око један одсто
заражених, симптоми подсећају на
симптоме грипа (нагло повишена
телесна температ ура, главобоља,
грлобоља, болови у леђима, мишићи
ма, зглобовима, умор, благ пролазни
осип, увећање лимфних чворова и
сл.)
Љ. Ј.
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ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Борба против трговине људима
Ц
рвени крст Пећин
ци укључио се и ове
године у обележавање
Светског дана борбе против
трговине људима, у оквиру
своје мисије, која обухвата
спречавање и олакшавање
људске патње. Као Свет
ски дан борбе против трго
вине људима 30. јул, први
пут обележен је пре две
године, након што је устано
вљен новембра 2013. годи
не Резолуцијом Генерал
не скупштине Уједињених
нација.
– Као део Црвеног крста
Србије, као националног
друштва, који се због раз
мера проблема трговине
људима и његовог утицаја
на живот и здравље људи,
активно укључио у његово
сузбијање и Црвени крст
Пећинци је дао свој допри
нос. Тако су представни
ци Црвеног крста Пећин
ци - запослени, волонтери,
активисти, 30. јула делили
едукативни материјал са
тематиком превенције трго

вине људима. Свако је то
чинио у свом непосредном
окружењу, а наши грађани
су добили по неколико при
мерака материјала, уз апел
да га прочитају и проследе
својим ближњима. Поред
тога, сам центар Пећинаца,
освануо је тога дана обле
пљен плакатима посвеће
ним борби против тргови

не људима. Цела акција
имала је за циљ да укаже
на озбиљност овог про
блема, његову раширеност
и појавне облике – рекао
нам је стручни сарадник у
пећиначком Црвеном крсту,
Александар Андријевић.
По
његовим
речима,
едукативни материјал је
нарочито био усмерен ка

популацији лошијег мате
ријалног статуса, као нај
чешћим жртвама трговине
људима, а део едукатив
ног материјала је уступљен
образовним институцијама,
са циљем да се и млађа
популација школског узра
ста, као још једна рањива
група, упозори на могуће
опасности.

ДОЊИ ТОВАРНИК

Краљ, принцеза и принцес-крофне

У

четвртак, 2. августа, у
просторијама Ловач
ког дома у Доњем
Товарнику најмлађи Товар
ничани су били у прилици
да уживају у духовитој бај
ци Негде преко седам брда,
у извођењу глумаца Дечјег
позоришта Звездица из Зре
њанина.
Представа је интерактив
ног типа и рађена је у драм
ско-луткарској концепцији
игре, јер како нам је рекла
глумица Татјана Рељин,
интеракција са децом током
извођења представе од изу
зетног је значаја за успешну
интерпретацију.
– Заиста ми је драго да
су деца данас у Товарнику
тако лепо реаговала, да су
учествовала у представи
заједно са нама, јер знате,
деца су посебна публика
и увек вам врате онолико
колико сте им и пружили. Ми
смо некада радили искљу
чиво луткарске представе,
међутим, схватили смо да
дијалог две лутке не може

да држи пажњу данашњој
деци, те смо се одлучили
да представе конципирамо
као драмско-луткарску игру.
Јако нам је важна интерак
ција са децом током извође
ња представе и увек се тру
димо да користимо текстове

Детаљ са представе

који задовољавају и школ
ске критеријуме. Намера
нам је пре свега да се деца
добро забаве али и едукују
– рекла је Рељин.
Представа говори о кра
љу, који живи у краљевству
досаде и одлучи да оде у

свет и пронађе неки смисао
у свом досадном животу.
Али, доласком аждаје Тере
зе у његово краљевство
ствари се нагло мењају.
Краљ одлази да спасе заро
бљену принцезу и освоји
њено срце. Он се бори са
опасном аждајом, која од
принцеза прави принцескрофне.
Представу за товарнич
ке малишане Негде преко
седам брда организовао је
Културни центар Пећинци
у оквиру Пећиначког кул
турног лета, које се сваке
године одржава под покро
витељством
Општине
Пећинци. У представи глу
ме Татјана Рељин и Миљан
Вуковић, глумци Зрења
нинског луткарског позори
шта, чија је матична кућа
Народно позориште „Тоша
Јовановић“. Драматизације
и текстове песама за позо
риште Звездица ради Татја
на Рељин. Дечје позориште
Звездица основано је 1995.
године.

M NOVINE

8. AVGUST 2018.

23

ЈКП САВА

У току санација димњака топлане

У

склопу припрема за наредну
грејну сезону, пећиначко Јав
но комунално предузеће Сава
ових дана почело је са проверама
инсталационих система, а у току је
репарација димњака топлане. Како
је рекао директор овог Јавног кому
налног предуз ећа Жељко Милиће
вић, током летњег периода радници
ЈКП Сава ће извршити неопходне
провере и санације система, како би
спремно дочекали грејну сезону.
– До сада смо заменили око пет
наест метара инсталација између
зграде СУП-а и Ватрогасне стани
це, и санирали цурење испред под
станице за основну и средњу школу.
Тренутно радимо на стабилизацији
и малтерисању димњака топлане,
а у наредном периоду дорадиће
мо инсталације у Општинској упра
ви. Као и сваке године, циљ нам је
да спремно дочекамо грејну сезону,
те ћемо око 15. септембра вршити
испуштање воде из система, како би

Санација димњака топлане

корисници имали прилику да изврше
неопходне поправке и отклоне недо
статке на својим кућним инсталаци
јама – рекао је Милићевић и додао

БРЕСТАЧ

Бајкери чувају сећање на Зоку

Мото скуп у Брестачу

У

суботу, 4 августа, у Брестачу је
одржан Меморијални мото скуп
Сећање на Зорана Стојакови
ћа Зоку, Брестачанина који је трагично
настрадао на мотоциклу 2016. године,
у ноћи између 4. и 5. августа.
– Ово је друга година како мото ску
пом покушавамо да очувамо сећање
на Зоку, који је и сам био заљубљеник
у мотоцикле. Ове године је одзив бај
кера много бољи и због тога ми је срце
пуно. Прошле године смо нас неколико
све сами финансирали, а ове године
су нам велику подршку пружиле Месна
заједница и Општина Пећинци, што

нам је знатно олакшало организацију
целог догађаја. Надам се да ће овај
мото скуп из године у годину привла
чити све више посетилаца – рекао нам
је један од организатора, Ненад Сто
јаковић, брат трагично настрадалог
Зорана.
У знак сећања на Зоку, у суботу је
улицама Брестача у предвечерје про
шао велики бајкерски дефиле, а у
вечерњим сатима два бенда, ДМВ и
Дивља ружа, одрадила су одличну
живу рок свирку, којој су се поред бај
кера придружили и бројни мештани
Брестача и околних насеља.

да ће корисници даљинског система
грејања у Пећинцима бити благовре
мено обавештени о тачном датуму
испуштања воде из система.

РЕГАТА МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ

Старт 11. августа
Једина 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 пећиначке локалне
самоуправе. Регаташи ће и овога пута
кренути са Пландишта, на 25 киломе
тара дуго путовање Савом, по ободу
Специјалног резервата Обедска бара,
а неколико сати касније пристаће код
„Скеле“ (на ушћу канала Вок у реку
Саву), где ће их дочекати незаобила
зни сремски паприкаш.
Регата Мајке Ангелине испловљава
у 10:00 часова, а организатор је упутио
апел учесницима, који довозе плови
ла, да пловила допреме раније током
јутра и порину их у воду, како би Рега
та могла да стартује у заказано време.
Пријаве за учешће на Регати примају
се у Туристичкој организацији општине
Пећинци, сваког дана од 8:00 до 15:00
часова, путем телефона 022/2438-060
и мејла turizam@pecinci.org, а учесни
ци ће моћи да се пријаве и на старту
Регате од 08:00 часова. Све додатне
информације могу се добити путем
телефона: 022/2438-060 (Туристичка
организација општине Пећинци),
064/898-36-92 (Љубица Бошковић) и
064/898-36-99 (Перица Одобашић).
Купинску регату Мајке Ангелине
финансијски је подржало и Министар
ство трговине, туризма и телекомуни
кација.

24

ШИДСКА ТРИБИНА

M NOVINE

8. AVGUST 2018.

ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Књижевне вечери и концерти

У

оквиру манифестације Шидско
културно лето, већ другу годи
ну за редом, у дворишту Музе
ја наивне уметности Илијанум, сваког
четвртка, одржавају се Летње књи
жевне вечери. Након прве овогоди
шње књижевне вечери, 26. јула, када
су се представили чланови Књижевне
заједнице Шид, 2. августа поштовао
цима књижевности и поезије, предста
вио се велики песник Благоје Баковић:
– Прошле године смо започели одр
жавање Летњих књижевних вечери у
оквиру Шидског културног лета, у
сарадњи са Музејом наивне уметно
сти Илијанум. Књижевне вечери се
неће завршити са Културним летом,
него ће оне трајати до почетка септем
бра. У његовом одржавању учествује
Удружење Књижевна заједница Шид,
заједно са Културно образовним цен
тром. Већ следећег четвртка, гост ће
нам бити књижевник Мирослав Алек
сић из Новог Сада, а задњег четвртка
у месецу, представиће се књижевници
Књижевног клуба Мост из Моровића
– изјавио је директор Културно обра
зовног центра Шид, Срђан Малеше
вић.
Песник Благоје Баковић, истакао је,
да му је велика част, што може да да
своје песничко приношење Шиђанима
у оквиру Културног лета:
– Град Шид и овај музеј и галерија,
показује да је подножје и врх велике
уметности и да је у том смислу сте
као висине Олимпа, иако је у равници.
Шид се налази и у близини Вишњиће
ва, где је рођен један од највећих срп
ских песника, Филип Вишњић, који је

Дечји корзо

Књижевно вече у Шиду

у својим песмама сачувао и поезију и
историју. Имамо привилегију да смо у
близини његове вечне куће и да гово
римо језиком којим је он писао, рекао
је Благоје Ђаковић.
Током двосатне књижевне вечери,
поштоваоци писане речи имали су
прилику да уживају у поезији, песма
ма и поемама, овог великог српског
песника.
У оквиру манифестације Шидско
културно лето, Шиђани су имали при
лику уживати у неколико концерата
музичких група разних жанрова. У
понедељак 30. јула, одржан је концерт
„Бојан Бабић и пријатељи“, а већ
сутрадан посетиоцима ове манифе
стације, представила се музичка гру
па Свети грал. Среда 1. август, била

је резервисана за концерт познатог
шидског кантаут ора Бојана Миланови
ћа, док је концерт народне музике у
извођењу Бранимира Млинара и
Сремских тамбураша, одржан 2. авгу
ста. На летњој бини 3. августа, песма
ма рока и попа, представила се канта
уторка из Срема, Ким Тамара и музич
ка група Тешко вријеме. Субота 4.
август била је резервисана за најмла
ђе суграђане. На Тргу културе, одржан
је Дечји корзо и Пеђолино, а најмлађи
су имали прилику уживати и дружити
се са мађионичарима, жонглерима,
кловновима. И током ове недеље, за
посетиоц
 е Шидског културног лета,
осмишљен је богат и садржајан про
грам,с прилагођен свим укусима,
узрастима и животној доби.

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

M NOVINE

8. AVGUST 2018.

25

ХРВАТСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ШИД“

Сви повређени се вратили кући

Јосип Павловић

С

ви чланови Хрватског култур
ног друштва „Шид“ су, након
саобраћајне несреће која им се
догодила 31. јула у Грделичкој клису
ри у близини Предејана, када су се
враћали са гостовања у Македони
ји, стигли кући. Несрећа се догодила
приликом судара аутобуса и два ауто
мобила, у којој је настрадало 20 осо
ба, међу којима и деветоро деце. На
сву срећу нико од њих није озбиљније
повређен. Након несреће, пет особа
је задржано у лесковачкој болници на
одељењима хирургије и ортопедије,
док су остали задобили лакше теле
сне повреде у виду посекотина и уда
раца по телу и одмах након указане
медицинске помоћи, другим аутобу
сом су, уз пратњу санитетског возила,
превезени кући. А све се догодило у
тренутку, каже члан Хрватског култур
ног друштва „Шид“ Јосип Павловић,
присећајући се тренутака када су како
каже, захваљујући прибраности воза
ча, избегли велику трагедију:
– Наше путовање у Македонију је
била узвратна посета, с обзиром да
смо прошле године угостили фол
клорни ансамбл Плетенка из Битоле.
На путовање смо кренули 27. јула и
током четири дана гостовања били
смо учесници Републичког фестивала
народних плесова и игара Илинденски
денови, где смо гостовали на основу
позива од стране Хрватског културног
центра „Бранко Марулић“. Били смо
лепо угошћени и била нам је велика
част што смо као национална мањина
из Србије, имали могућност да пред
ставимо рад нашег друштва у Македо
нији. Кући смо кренули 31. јула, не слу
тећи да ће нам се десити саобраћајна
несрећа. У кривини осетио сам само
нагло померање аутобуса у моменту
када је покушао да избегне судар са
аутомобилом. У делићу секунде само
сам чуо пуцање и звечање металне

Хелена Чањи Урам

банкине, а затим је уследило преврта
ње. У моменту несреће завладала је
вриска и паника и многи су били у ста
њу шока. Када се аутобус преврнуо,
осетио сам бол у глави и у пределу
ноге. Покушао сам да устанем и када
сам видео да могу да стојим, узео сам
чекић за разбијање прозора и рекао
деци да се сагну, како би разбио про
зор. У исто време, један од прозора
почео је да разбија и наш млађи члан
Милан Пупић, тако да смо након тога
почели извлачити прво децу, а онда
и остале чланове напоље. Оно што
ми је стално било на памети, то је да
не дође до експлозије аутобуса и да
сви што пре изађу из њега. И остали,
који су се нашли на путу, дошли су до
нас и прихватали децу и пруже помоћ.
Убрзо је стигла и хитна помоћ, која је
одвозила најтеже повређене, а затим
и остале повређене у лесковачку бол
ницу. Могу само да кажем, да смо
срећни што смо живи и што је све про
шло без тежих последица, каже Јосип
Павловић.
Једна од путница, која је током
несреће задобила повреде руке, гла
ве и ока, је водитељица фолклорне
групе, Хелена Чањи Урам. Она се у
тренутку несреће налазила на месту
сувозача. Каже да је пресрећна што су
након несреће остали сви живи:
– Прво што желим, јесте да похва
лим комплетну организацију манифе
стације Илинденски дани, која је била
на врхунском нивоу. Тамо смо били
јако лепо угошћени. Имали смо више
наступа, посетили смо и Охрид. Били
смо једини представници хрватске
мањине из Србије, што нам је била
велика част. На несрећу, током поврат
ка кући имали смо саобраћајну незго
ду и сви смо задобили неко мање,
неко веће повреде и само захваљују
ћи Богу, смо остали живи. Свих 34 пут
ника са возачем аутобуса, су преживе

Хермина Урам

ли и ја сам срећна због тога. Повреде
свих нас су углавном лакше природе.
Петоро путника је остало у болници,
али ни они, на сву срећу, нису животно
угрожени. Захвалила бих се медицин
ском особљу у лесковачкој болници,
полицији, који су брзо дошли, одреа
говали на време и пружили адекват
ну помоћ. Свима нама је обезбеђена
и храна и вода и све што нам је било
потребно у тим тренуцима. Обезбеђе
но нам је санитетско возило, које нас
је пратило на путу до куће, а у ауто
бусу су с нама била два медицинска
техничара. И оно што је најважни
је, захваљујући прибраности возача,
остали смо сви живи, истиче Хелена
Чањи Урам.
Искуства са путовања поделила је с
нама и председница секције „Шокице“,
која делује у оквиру ХКД-а „Шид“, која
је такође задобила лакше повреде у
несрећи:
– Путовање у Македонију је било
незаборавно. Домаћини су нас прими
ли као своје рођене. За три дана има
ли смо пет наступа, а посетили смо и
предиван град Охрид. У повратку смо
доживели нешто, што сигурно нико
од нас неће никад заборавити. Било
је ужасно, али хвала драгом Богу сви
смо остали живи и без тежих повреда.
Било је страшно, завладала је ври
ска и паника. Не поновило се никада!
Захвалила бих се свим људима, који
су дошли на хитну у Лесковцу да нам
пруже помоћ и подршку. Гест тих људи
многима од нас је натерао сузе на очи
и ја им се захваљујем свима од срца,
као и градоначелнику Лесковца, који
је за све нас купио воду и храну, каже
Хермина Урам.
Оно што следи јесте опоравак свих
чланова Друштва, како би у скорије
време наставили вредно да раде на
очувању своје традиције и културе у
овом делу Срема.
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СТЕЈАНОВЦИ

Мало село, а у њему свега ...

Н

а јужним падинама
Фрушке горе, у непо
средној близини Руме
и Сремске Митровице, сме
штено је село Стејановци. У
Стејановцима живи око 800
људи, а како нам је речено,
младих готово да нема.
– Младих у селу нема
много. Углавном одлазе у
иностранство чим заврше
школу. Мештани су углав
ном пољопривредници, а
највише има оних који се
баве товом свиња. Раније
је у селу било доста крава,
међутим, сада се та бројка
свела на свега двадесе
так. Не исплати се држати

Стојан Кескеновић

краве. Раније је свака кућа
имала најмање по две кра
ве. У селу је некада било
и бостана, ове године га
не сеје више ниједна кућа,
ни то се више не исплати.
Слаба је вајда од пољопри
вреде, зато сви и одлазе.

Братислава Јовановић

Раније је село било живље,
сад нема народа. Мла
ди одоше, деца се слабо
рађају, старији умиру, село
нестаје – каже председник
Савета месне заједнице
Стејановци Стојан Кеске
новић.

Љубитељи винограда и вина
Љубитељи винограда и
вина су пре две године
дошли на идеју да оснују
Удружење грађана „Нек
тар“, највише како би оку
пили младе и због едука
ције. Председник овог
удружења, Ђорђе Дукић
каже да је циљ да виногра
дари подигну квалитет
вина на виши ниво.
– Удружење је основано
2016. године, пре свега
због едукације и савето
давне службе, јер циљ нам
је да дигнемо квалитет
вина на виши нови. Тре

Ђорђе Дукић

нутно окупљамо 35 члано
ва, а има и младих. Реши
ли смо да оснујемо удру
жење, јер у селу има око
30 малих виноградара и
воћара. Имамо контролу и
помоћ, па добијамо суге
стије где се грешило. Јед
ни другима помажемо око
послова, јер је лакше
радити у друштву – сматра
Дукић.
Он додаје да се у стеја
новачком атару најчешће
могу затећи винске сорте
вранац, тамјаника и слан
каменка.

Младен Косановић

У скорије време у селу
направљене су свлачиони
це на стадиону фудбалског
клуба поводом 90 година
постојања.
– Општина нам доста
помаже. Захвалио бих се
председнику Општине Сла
ђану Манчићу за све. Увек
нам излази у сусрет. Сред
ства смо добили и за Дом
културе, који смо окречили.
Такође у наредном пери
оду ћемо мењати лимове,
за чега је Општина Рума
издвојила средства. Онда
је то завршено и онда нам
једино остаје да се рено
вира школа. Зграда школе
је стара, има сигурно 100
година. Услови су лоши,
школа прокишњава, а и
ђака има мало. Овде се
школују до четвртог разре
да – додаје Кескеновић.
Неизос
 тавно је поменути
да је ово село дало велики
број жртава у рату.
У селу функционише
Ловачко друштво „Стеја
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новци“, Удружење жена
„Стејановчанке“, фудбалски
клуб, КУД „Стеван Петро
вић Бриле“. У центру села
налазе се амбуланта, шко
ла и продавница. Мештани
се хвале и сеоском пекаром
„Јоца“, која има традицију
дугу 25 година.
Ловачко друштво „Сте
јановци“ броји тридесетак
чланова.
– Подмлатка у ловач
ком друштву има, али то је
мали број, нису деца толи
ко заинтересована. Све
је и мање оних који желе
да буду ловци, јер је то
постао скуп спорт. Члана
рина кошта 19.000 динара.
Поред тога, мора се вадити
лекарско, полагати за оруж
је, а све то изискује сред
ства. Да би се бавио овим
спортом, то првенствено
мораш волети, каже ловац
Момчило Зељајић.
Црква у центру села
посвећена
је
преносу
моштију Светог оца Нико
лаја. Свештенику Младену
Косановићу ово је трећа
година у овој парохији. Он

Анкица Бабић

Центар села

Сеоска црква

истиче да се сваке године
уради по нешто.
– 1774. године је почела
градња цркве, а пре тога
имамо податке да је посто
јала црква земуница, потом
црква дашчара или плета
ра. Градња је трајала дуго.
1803. године је урађен

Момчило Зељајић
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Лекар ради сваки дан
Амбуланта у Стејановци
ма ради свакодневно. То
највише значи старијем
становништву. Докторк а
Тања Видаковић истиче да
су људи приступачни, те
да нема никаквих пробле
ма.
– Радимо сваког дана. У
Стејановцима смо до 11.30
часова, а онда идемо у
Павловце. Дневно имамо
око 30 пацијената у оба
села, углавном је то стари
је становништво, које се
лечи од хипертензије, дија
бетеса... Са пацијентима
имамо добар однос и
немамо никаквих пробле
ма. Људи су приступачни,
излазимо једни другима у

др Тања Видаковић

сусрет – кажу докторк а
Видаковић и медицинска
сестра Братислава Јова
новић.
иконостас, а звоник кра
јем 19 века. Прва звона су
била претопљена у Првом
светском рату за потребу
изливања топова, да би се
одбранила држава. 1923.
године су мештани купили
нова звона. Прошле годи
не у септембру смо ставили
два нова звона и једно смо
репарирали, тако да имамо
три звона опет у функцији
– рекао је свештеник у овој
парохији Косановић.
Удружење жена „Фрушко
горке“ Стејановци, функцио
нише шест година. Председ
ница овог удружења Анкица
Бабић каже да се члани
це радо одазивају на све
манифестације на којима
се представљају традицио
налним колачима. Тренутно
је у удружењу активно осам
чланица које су, како Анкица
каже веома сложне.
С. С.
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ДРАГАН БЕЛОТИЋ, КУВАР И ЉУБИТЕЉ МОТОРА

Леп, млад, а зна и да кува

И

ако, Драган Белотић (27) родом
из Руме, ово није стварно рекао,
не би погрешио и да јесте. Сред
ња стручна школа „Бранко Радичевић“
у Руми га је учинила човеком од кувар
ског заната, међутим, на питање које
јело највише воли да спрема, он каже
да је то јаје на око. Овако обичним
одговором је мало изненадио, јер би
свако очекивао нешто још невиђено и
нечувено, али кроз даљи разговор,
како се све више откривао, доказао је
да једноставност лежи у бити сваког
човека успешног у свом послу.
Када је изашао из средњошколске
клупе најбоље је знао да пере судове
и љушти кромпир. И то је нешто, као
почетник- мушкарац у свету кулинар
ства, али још увек недовољно за чове
ка, који ће у наставку своје каријере
бити кључна личност озбиљним хоте
лијерима у Срему у припреми менија.
Посао избора јела за озбиљан ресто
ран, у оквиру хотела са завидним сме
штајним капацитетом, наизглед тражи
старијег, искусног човека, испеченог
на хиљаде кулинарских ватри. Али,
варате се - овај младић, још увек
нежењен, то може да уради. Каква ли
мора бити његова будућа супруга, и на
какве ватре мора да га стави да би и
он изгорео? То га ипак нисмо питали,
из чисте културе.

Прво радно место?
Ресторан Ада Циганлија у Београду,
где сам провео четири месеца. Ово
искуство, иако кратко, било ми је вео
ма драгоцено, јер се догодило у време
Универзијаде. У том тренутку, на овом
месту окупило се много Руса и других
странаца, што је за мене била идеал
на прилика да савладам основе овог
посла, прича Драган изражавајући се
притом стручним, професионалним
речима, од којих се отприлике разуме
једино шведски сто, док све остало ми
лаици не морамо ни да знамо. То ми је
била фантастична одскочна даска,
због које сам много лакше савладавао
препреке на следећем послу, обја
шњава Драган Белотић из Руме, који је
на ово радно место дошао из ђачке
клупе, још млад и без икаквог знања о
томе шта га чека.
Где си најдуже радио?
Најдуже сам радио у Геронтоло
шком центру Срем – Рума, скоро осам
година. Тамо је била друштвена исхра
на и кувало се за 300 људи. Многи
мисле да је то лако, али није, зато што
се ради о старијим људима, а за њих
се мора кувати с посебном пажњом,
јер не могу да толеришу било коју хра
ну. Човек приликом кувања мора бити
свестан осетљивости организма код
старије популације, прављен је посе

Драган Белотић на свом радном месту

бан норматив за њих. Не заборавите
да је много дијабетичара међу њима,
што се мора испоштовати. Није било
лако радити тамо, иако многи верују
да јесте.
Које јело најрадије спремаш?
Јаје на око. Трудим се да овде, где
тренутно радим то једноставно, свако
дневно јело, модификујем и дам му
неку новину сваки пут кад га спремам
и сервирам. Ја стојим иза констатаци
је да ниједно јело не треба да буде
исто, да сваки кувар треба да пусти
машти на вољу. Битно је да укус оста
не исти, а изглед другачији, каже Дра
ган.
Кажу људи да си мајстор за биф
тек. Како си то научио?
Љубав и поштовање према послу су
ме то научили. Ако нешто радиш, а не
волиш то, никада нећеш ни научити.
Учиш док си жив, јер кухиња је веома
комплексна ствар и не може свако то
да ради.

Ти ниси само кувар, већ шеф кухи
ње. Тамо где радиш, показујеш и
организацион
 е способности.
Како су године у овом послу прола
зиле, учио сам и надограђивао се.
Кухиња ми је у глави 24 сата дневно.
Ја стално нешто смишљам и комбину
јем. Верујте да се из шале праве
јеловници, организују смене запосле
них и друге ствари... Комбинујеш прво
да видиш да ли би ти то могао, а онда
нешто и буде. Мора се у овом послу
познавати као почетна ствар, шта је то
што људи воле да једу? Ми смо Срби,
волимо месо. Салата може, али и не
мора, али без меса нема оброка. Дру
га најбитнија ствар је финансијска
ситуација код људи, потенцијалних
муштерија у ресторану. Јако је важно
искомбиновати на прихватљив начин
квалитет понуде и њену цену.
Зашто си из државног прешао у
приватни сектор, јер тренутно
радиш у кафе - пицерији Бонавиа у
Руми?
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Није све што је државно најбоље и
најсигурније. Можда је то било тако
пре 20 и више година, али сад више
није. Дешава се да имам више понуда
у исто време, али ја сам тај који прави
избор и који зна шта је најбоље. Задо
вољан сам сада, а циљ ми је да једног
дана имам свој ресторан и будем свој
газда који на крају месеца броји паре,
прича Драган Белотић уз осмех. Ита
лијанска и француска кухиња предња
че, а у Војводини сам видео веома
мало војвођанских ресторана што је
велика штета, јер имамо сјајну кухињу.
Ја бих се базирао на таквим, нашим и
укусним јелима из Војводине. Пре све
га, месо на различите начине, а тесто
је више за Италијане.
Онда отварај тај ресторан што
пре!
Полако, биће, знате како у Срему се
постаје газда? Када ти отац умре, кроз
шалу каже наш саговорник.
Да ли би правио ташке у свом
ресторану и да ли би то био оброк,
или слаткиш?
Знам да их правим, али у кући је мај
стор за ташке мама која је Сремица,
родом из Бешенова. Ипак, ако би их
служио у свом ресторану, а сигурно
бих, онда би то спадало у слаткише, а
не у главна јела, као што у Срему то
бива.
Шта не волиш да спремаш од јела?
Ако нешто не волим да спремам,
онда је то похована моцарела у семен
кама. Укусан и добар рецепт, али за
госте ресторана у којем радим, а не за
мене, јер ме јако нервира код тог јела,
открива Драган, процес припреме.
Врло је умарајуће, а све око себе испр
љаш, јер има пуно посуда, а мало учин
ка. Неке кухиње могу да приуш
 те
помоћнике, који одржавају хигијену,
набављају намирнице на пијаци и раде
сличне послове, али људи као да се
плаше, хоће да пробају, а онда напусте.
Млад, а већ комплетан мајстор свог
заната, што би се у народу рекло –
само још да га оженимо. Онда би нас
вероватно интересовало да ли у кући
кува он, или жена? Али ајде да не иде
мо предалеко, нема смисла, а није ни
пристојно да спекулишемо кад су лич
не ствари у питању. Овај младић својом
појавом и причом подсећа на добра
стара времена када је мајстор свог
заната, који год занат био у питању, био
то у правом смислу речи. Тада се онај
који има дара да створи нешто својим
рукама поштовао. Али такав је обично
знао да треба пуно воде да протече
док он не буде газда. Драган као да и то
разуме, па каже – Полако, једног дана
ћу отворити свој ресторан... Ту је пока
зао да је свестан значаја искуства и
чињенице да се јурњава за брзом зара
дом лоше враћа. Он чека своје време,
а до тада садашњи стручњак постаће
још већи!
М. Ђ.
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ИНДУСТРИЈА МЕСА СРЕМ ШИД

Испоручено преко
450 тона меса

К

ланична месна индустрија Срем
у Шиду, која је покренула произ
водњу пре месец дана, до сада је
упутила око 450 тона говеђег меса, за
тржиште Турске – каже за наше нови
не, Миленко Ђурђевић, један од вла
сника кланице. Из некадашњег срем
ског гиганта, који је 17 година имао
катанац на погонима, треба да се
испуни квота од 5 000 тона меса, али
то не брине нове власнике конзорцију
ма Агропапук у Кукујевцима и Ђурђе
вић у Суботишту, да неће бити оства
рено. Како кажу, битно је да је тржиште
отворено.
Откада је покренута производња у
овој кланичној индустрији меса у Шиду,
свакодневно, најмање један камион са
товаром меса крене пут Турске.
– Сада тренутно кољемо 350 говеда
недељно, у плану нам је да та цифра
достигне 500 комада. До сада је испо
ручено око 20 камиона, а посао у кла

ници обавља преко 110 радника, каже
Миленко, који је власник месне инду
стрије Ђурђевић.
Поред откупа стоке, од сточара из
Срема, а и шире, кланичари имају и
своје фарме, на којима ће већ у новем
бру бити за клање око 5 000 јунади.
– Прво што очекујемо је да испу
нимо ову квоту, а онда да у наредној
години она буде повећана на 10 000
тона говеђег меса. Када имамо сигур
но тржиште за пласман робе, онда није
проблем, већ је мука кад имаш робу,
а немаш где да је пласираш – сматра
Ђурђевић, који је позвао бивше сточа
ре, а и будуће, на сарадњу, јер како
каже зараде има за све.
Месна индустрија Срем у Шиду
покренула је производњу у својим
халама откако је добила нове власни
ке, који су до сада у опремање уложи
ли око 3,6 милион
 а евра.
С.Костић

ДОБРИНЦИ

Нађена тела два
убијена мигранта

Т

ела два мигранта, убијена како
се
претпоставља,
ватреним
оружјем нађена су 1. августа у
поподневним сатима у атару Добри
наца.
По наласку тела у Добринце је
дошла полиција са десетак возила и
марицом који су претраживали место
где су тела нађена, а једно време су
околне улице биле и блокране.
Полиција интензивно ради на расве
тљавању овог злочина, саопштила је
ПУ Сремска Митровица, а на терен је,
на увиђај, са полицијом изашао и над

Полиција у Добринцима

лежни тужилац.
Претпоставља се, то су неке незва
ничне верзије, да је дошло до сукоба
између миграната који су се, како кажу
Добринчани, у околини овог села поја
вили почетком лета.
- Почели смо да их виђамо од почет
ка лета. Они бораве у једном делу
поред њива, одатле им је близу ауто пут, па ваљда очекују да ће тако лакше
да се дочепају земаља Европске уније
- каже један од Добринчанина, који
живи у улици где је у уторак виђен
већи број полицијских возила.
Кажу, близу им је ауто – пут,
а и често су виђани на обли
жњој бензинској пумпи.
- На тој пумпи паркирани су
камиони, и док возачи уђу да
нешто попију, мигранти исеку
сајле на циради и увуку се у
камион, у намери да илегал
но пређу границу. Међутим,
има и оних који их возе до
саме границе, за одређену
суму новца - прича наш извор
из полиције.
Како се сазнаје, до сада
нису забележени неки про
блеми у односу житеља
Добринаца
и
миграната.
Истрага је у току.
С. Џ.
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ПАВЛОВЦИ

Ђоковићи допринели
популаризацији села

Кућа Новака Ђоковића на Павловачком језеру

Сада сви преко Павловаца иду у Нови Сад, а познати смо постали по Новаку
Ђоковићу, који је купио плац овде и на њему гради кућу. Кућа је огромна, а чуо сам
да је Новак био сам једанпут. Свакако имамо могућности да постанемо туристичка
дестинација, наравно, уз помоћ Општине у коју верујемо, каже Бошко Ђаковић

З

а село Павловце, у румској
општини, верујемо да су сви
чули оног тренутк а када је
Новак Ђоковић решио да у овом
месту купи плац и гради кућу. Некада
мирно и забачено село, данас, кажу
мештани, веома прометно и попу
ларно.
Када се стигне у Павловце, не
може, а да се не запази прелепа
црква која је никла на темељима ста
ре цркве, миниране у рату. Поред
цркве, ту је и кружни ток, на који су
Павловчани поносни, амбуланта и
основна школа.
– Од када је црква порушена у
рату, па док нова црква није сазида
на, у међувремену село није имало
цркву. Старији људи су ми причали
да се бранила изградња цркве у
селу, а они који су бранили, постали
су највећи верници. Стара црква је
прављена 1876. године, а са град
њом је завршено 1887. Те године је
направљен и крст који је постављен
на кружном току на раскрсници у
селу. У селу имамо основну школу,
коју похађа свега 10 ученика. Раније
је било много више деце и две учите
љице. Сада је сваке године све мање
деце. Разлог томе је што има доста
неожењених, а и млади одлазе из

Павловаца – каже члан Савета
месне заједнице Павловци, Бошко
Ђаковић.
Ђаковић се присећа да је раније у
селу живело више људи, међутим,
рат је утицао на то да се број станов
ника умањи.

Центар Павловаца – раскршће

– Пре рата било је 700 становника,
али је за време рата стрељано око
200 и од тада Павловци не могу да се
опораве. Тренутно овде има око 370
житеља и много празних кућа. Скоро
свака друга, трећа кућа је празна.
Две улице на уласку у село су изгра
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у њиховом власништву, да би се
пашњак направио. Наравно, коликоко је тада могао. Још увек је ту и
ђерам, можда једини у Срему, на
којем се још увек напаја стока. У селу
има стотинак крава, које се доводе на
испашу свакодневно и кући се саме
враћају, а оријентир им је крст у цен
тру села – додаје Бошко Ђаковић.
Поред Новака Ђоковића, свој мир
на обали Павловачког језера прона
шао је и Андрија Драшковић. Ко зна,
можда кроз неко време Павловци
постану озбиљна туристичка дести
нација.
Сања Станетић
Фото: В. Цуцанић

ђена после рата, на месту где су
некада била газдинска гувна. Поред
свега тога, могу рећи да смо од заба
ченог села постали прометни и позна
ти. Сада сви преко Павловаца иду у
Нови Сад, а познати смо постали по
Новаку Ђоковићу, који је купио плац
овде и на њему гради кућу. Кућа је
огромна, а чуо сам да је Новак био
сам једанпут. Свакако имамо могућ
ности да постанемо туристичк а
дестинација, наравно, уз помоћ
Општине у коју верујемо. У наредном
периоду нам је приоритет да се шко

ла реновира, али и да се проширују
улице и поставе лежећи полицајци
код школе – сматра Ђаковић.
Становништво се овде бави сто
чарством и ратарством. Сазнајемо да
је раније село било познато по боста
ну и пасуљу. Данас се сеју кукуруз,
пшеница, шећерна репа. Слабо има
винограда, а воћњаци су стари. Оно
што је, како каже Ђаковић, још чуве
но у селу, јесте стари пашњак, који се
налази на изласку из села.
– Пашњак је велики. Некада су
мештани давали земљу, која је била

Бошко Ђаковић
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Стипендија за
Јованку Станојевић

Ј

ованка Станојевић, матуранткиња
иришке ССШ „Борислав Михај
ловић Михиз“ налази се међу 25
ђака генерације, за које су ИТ Акаде
мија и Краљевска фондација обезбе
дили бесплатно школовање за будуће
ИТ стручњаке.
Наиме, Компанија ЛИНК група, у
сарадњи са Фондацијом престолона
следника Александра Карађорђевића
за образовање и културу, одабрала је
25 матураната, који су и ђаци генера
ције, из Србије и Републике Српске,
који ће бити награђени бесплатним
школовањем на ИТ Академији.
Ова вест о додели финансијске
подршке за школовање је објављена
29. јуна, када је одржан свечани при
јем матураната на Белом двору у Бео
граду.
Сви заинтересовани за ово бесплат

но једногодишње школовање могли
су послати своје пријаве и мотиваци
она писма до 15. јула, а у мотивацио
ном писму су требали да опишу, шта
би желели да раде и на који начин да
искористе награду за усавршавање
и напредовање. Међу онима који су
донаторе успели да убеде, да ће на
најбољи начин искористити ову награ
ду нашла се тако и млада Ирижанка
Јованка Станојевић.
ИТ Академију ће будући полазни
ци моћи да похађају онлајн, помоћу
најсавременије платформе за учење
на даљину, а сама академија ради по
званичном овлашћењу испитног оде
љења Кембриџ универзитета.
Изабраним ученицима стипендије
ће бити уручене на свечаном пријему
у Белом двору, 5. септембра.
Одмах после доделе стипендија,

Јованка Станојевић

ученици ће сами изабрати одсек и про
грам које желе да заврше.
Како сазнајемо од Јованке Стано
јевић, ова успешна ученица је уписа
ла Факултет техничких наука у Новом
Саду, смер поштански саобраћај и
телекомуникације
и
захваљујући
добрим резултатима на пријемном
испиту, налази се на ранг листи за
буџет. 
С. Џ.

Бесплатна правна помоћ

Б

есплатна правна помоћ
у
иришкој
општини
постоји од октобра про
шле године и организована је
у сарадњи НВО Балканског
центра за миграције и хума
нитарне активности и општи
не Ириг као канцеларија за
пружање бесплатне правне
помоћи за расељена лица са
Косова и Метохије, избегла
лица из Босне и Херцеговине
и Хрватске као и за локално,
социјално угрожено станов
ништво, у оквиру пројекта који
се организује преко Балкан
ског центра за миграције и
хуманитарне активности.
У
приземљу општинске
зграде, у шалтер сали поста
вљена је Правна огласна
табла која има велики број
флајера на којима су садржа
на права са којима се грађани
најчешће сусрећу.
Путем ових флајера гра
ђани се могу информисати о
правима на социјална дава
ња, правима на старосну,
породичну инвалидску пен
зију, међународне пензије,
финансијску подршку државе,
као и која су права у случају
незапослености,
Све што грађани нису зна
ли о јавним финансијама,
у којим роковима надлежне
институције морају да одгово

ре на захтеве, основне подат
ке о матичним књигама, све
то могу сазнати путем Прав
не огласне табле.
У флајерима постоје и
информације из наследног
права, шта у случају развода
брака, која су права ванбрач
них супружника и деце, шта
чинити у случају насиља у
породици и на послу.
– Све то грађани могу
сазнати преко огласне табле,
а теме су обрађене на присту
пачан и разумљив начин. Кан
целарија за бесплатну прав
ну помоћ ради сваки дан од
9 до 13 часова и налази на
првом спрату зграде Општин
ске управе Ириг – каже Ана

Богдановић,
дипломирана
правница са положеним пра
восудним испитом која пружа
бесплатну правну помоћ.
Она додаје да критеријума
нема, односно да ће свакој
странци која се обрати бити
пружена правна помоћ без
икакве накнаде.
Канцеларија пружа бес
платну правну помоћ у разли
читим областима права, а то
значи давање општих прав
них информација, усмених
правних савета као и писање
одређених поднесака као што
су тужбе или жалбе, али не и
на услуге заступања.
- За пружање бесплатне
правне помоћи обраћа нам се

углавном социјално угрожено
становништво које не може
на други начин да реши сво
је правне проблеме. Такође,
и лица избегла из Хрватске и
БИХ а која су настањена на
територији иришке општине.
Потребе становништва које се
обраћа за бесплатну правну
помоћ су различите и тичу се
разних области права. Јавља
ју се питања из породичних
односа, пензијско-инвалид
ског осигурања, издржава
ња,извршења... Странкама се
пружа како усмена тако и
писмена правна помоћ или
се упућују на одговарајуће
надлежне службе. Углавном
се тражи писмена правна
помоћ, односно писање раз
личитих тужби, жалби, изјава,
молби и приговора. Траже и
савете који се тичу права из
ванбрачних заједница,оства
ривање права из пензијско
инвалидског осигурања, про
мена података у документи
ма или уговора о доживотном
издржавању . Избегла лица
се обраћају за савет и инфор
мације о евентуалним новим
пројектима као и за инфор
мације везано за прошире
ње регионалног стамбеног
програма – рекла је за наше
новине Ана Богдановић.
С. Џ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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МАНАСТИР ПЕТКОВИЦА КОД ШИШАТОВЦА

Засијала после
три века самовања

Манастир Петковица

П

осле 280 година манастир Петковица на Фрушкој гори заживео је
пре деценију и по, и то упорноршу
и храброшћу тадашње монахиње, а
садашње игуманије Антонине, која је
удахнула живот овом манастиру, који је
данас међу најлепшим бисерима фрушкогорја. Удаљен свега три километара
од манастира Шишатовац код Сремске
Митровице, овај манастир све више броји ходочаснике, који долазе да уживају у
лепотама и миру који може да се нађе у
овом комплексу.
Кад је одлучила да дође у Петковицу,
монахиња Антонина знала је да обнова
неће ићи лако у манастиру у коме годинама нико није боравио. Али је решила
да издржи у забити, без пута, струје,
манастирског конака, без игде ичега, где
сама мора почети од ничега.
– Било је то 7. јуна 2001. године. Секли
су ми мачетом шибље како би се пробили до манастира. Ушла сам у празну
манастирску цркву, а из ње су прхнуле
птице, не знам у том тренутку ко је више
био изненађен, да ли ја или оне што ме
виде. Наступио је тајац, а та тишина
дала ми је мало простора да осетим
цркву, тек онда сам схватила да ову светињу треба спасити и очувати од даљег
пропадања – присећа се тих дана за М
новине, игуманија манастира задужбине
Јелене Штиљановић, удовице деспота
Стефана Штиљановића, саграђеног у
првој четвртини шеснаестог века.
За само две године мати Антонина
успела је да асфатира пут до манастира

Игуманија Антонина

у дужини од два километра, уведе струју
у њега, оспособи конак за живот како не
би више морала да спава на самом
душеку, а све то време није била сама,
већ јој је највећа подршка у тој самоћи
била њена мајка.
– Прве године, чим сам из манастира
Гргетег прешла у Петковицу, после пар
месеци долази моја мајка из Шведске,
где је радила. Кад је видела у какву сам
дивљину дошла, запрепастила се. Молила ме је да се вратим али сам јој рекла
да не идем никуд, да је Петковица баш
оно што сам желела и да је она пронашла мене, а не ја њу. Отишла је разочарана мојом непослушношћу – препричава игуманија догађај од пре 17 година у
новосаграђеној манастирској трпезаријској тераси, чију тишину на час прекидају
цвркути птица.
Само месец и по дана касније, пред

Од болнице
до штале
Ова светиња, више пута је кроз векове страдала, али је и обнављана.
– Манастир је свашта претурио.
После Другог светског рата служио је
чобанима да склоне стадо од кише,
али, сазнала сам и да је био партизанска болница за време пробоја Сремског фронта, да су овде лечени рањеници – наглашава мати Антонина.

непостојећом капијом манастира стао је
такси, а из њега је изашла Антонинина
мајка, а кћерка је одмах дочекала поруком:
– Не отказуј такси, ја се не враћам!
Међутим, каже она мени ни ја не идем од
тебе. Данас је она сестра Меланија и
има 87 година, нажалост већ седам година није покретна јер је имала мождани
удар, али ми је била највећа подршка
свих ових година – кроз сету говори
Антонина.
У манастиру је тренутно 11 монахиња
и две искушенице, саграђен је нови
конак са келијама за монахиње, у средишњем делу је црква посвећена Светој
Петки, у којој се налази кивот са честицом од руке ове светитељке. Када је
Антонина стигла на цркви није било врата, прозора, бакарни олуци су били
покрадени. За 18 година, колико је монахиња Антонина игуманија, манастир је
препорођен и постао је место где људи
редовно долазе на молитву али и на
излет, а многи сврате и да понесу воду
са извора Свете Петке за коју кажу да је
лековита.
Манстир има свој рибњак на 40 ари
земљишта, засађених 6.000 чокота винове лозе, на 1,2 хектара, од чега производе и своје вино. Како каже Антонина
живе од својих прихода.
– Више нисмо саме, радимо и градимо, напредујемо, не жалим се, а и Богу је
мило да ова светиња живи свој живот и
служи добрим људима – на растанку
рече игуманија.
С. Костић
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Достојанство
Д

а ли сте достојанствени? Водите ли
рачуна о свом достојанству? Кад
сте задањи пут заиста били досто
јанствени? Знате ли шта ова реч зна
чи? Али, стварно. Достојанствено ћемо
проћи кроз ову причу. Колико пута сте
се запитали да ли сте достојанствено
поступили у некој ситуацији? Достојан
ственост се дефинише као израз који се
користи на подручју морала, а који озна
чава право на поштовање и етички однос
од рођења. Е, ајмо онда редом. Где се
рађамо? Мислим на простор у коме
долазимо на овај свет. Друштвене мре
же пуне су фотографија из разноразних
болница, породилишта која изгледају
као из доба Марије Терезије. Достојан
ствено? Онда расту деца и брзо стижу
за неке групе у јаслицама, вртићима.
Тешко доћи до места у тим установа
ма. Тада достојанствено тражимо везе
како би децу уписали, а да то буде што
безболније. И тако носимо то своје пра
во онако пребачено преко рамена, упо
требимо га према потреби, а требало би
да буде негде дубоко у нама и са нама
у свакој ситуацији. После следи трка за
упис у школу, факултет, посао. И мисли

те да све то радите са дозом достојан
ства? Па, то право вам гарантује држа
ва. Онда се суочите са суровом реал
ношћу. Достојанство је категорија која
полако посустаје и нестаје. Наравно,
сем у неком вербалном дијалогу. „Буди
достојанствен“ постаје флоскула коло
квијалног говора. Пошто смо сви јединке
за себе и сам доживљај достојанства је
различит. Дакле, достојанство је резул
тат личног поимања и схватања, тако да
поједине особе, несхватајући услове у
друштву у којем живе , могу бити потпуно
уверене да им је достојанство угрожено,
иако друштво у ком живе не сматра тако.
Кажу да је достојанство сваком човеку
урођено и не може се изгубити. Да ли?
Сви смо били у ситуацији да смо за неког
због одређеног поступка рекли да нема
ни трунке достојанства. Како бити досто
јанствен у дугом реду испред шалтера у
пошти, где су оградили простор за стран
ке? Испред вас њих десет, а исто толи
ко и иза вас. Помера се ред полако, ви
скрушено чекате, ограничени сте просто
ром и кад сте се приближили они објаве,
пауза! Како достојанствено на то опсо
вати? У неким ситуацијама достојанство

Пише:
Драгана Попов

може прећи у надменост. Танка је линија
између ове две категорије. Многи за себе
кажу да су изгубили достојанство и пита
ју се како да га поврате. Неки опет сма
трају ако се исувише дају другим људима
да су ову особину изгубили. Велик број
људи избегава да раде неке послове,
јер им је то испод достојанства .Сваки
посао се може поштено и достојанстве
но радити. Изгубили смо се у трци за
остваривање какве-такве егзистенције,
поимања нових технологија, свакоднев
них обавеза и онако, на канапу, за собом
вучемо наше достојанство. Можда га у
неком тренутку и употребимо, а до тада,
рвемо се са бројним проблемима, слу
шамо вести, читамо таблоидне новине
од 20 динара (па, шта јефтине су), кли
мамо главом како разумемо све светске
економске проблеме ( наши и нису тако
велики), а достојанство? Па, ту је негде,
уколико га нисмо заборавили на пијаци,
где смо се достојанствено упуштали у
разговор о ценама воћа ове године, про
блемима малинара, купинара и полити
чара. Да ли овом тексту недостаје нешто
од достојанства? То остављам Вама који
ово сад читате да процените!

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: МИЛИВОЈ МАУКОВИЋ

Први стрип из Шида
М
иливој Мауковић је
син Христифора Мау
ковића и Катарине,
рођене Форишковић. Тачан
датум рођења и смрти Мили
воја Мауковића су познати,
захваљујући
протоколима
крштених и умрлих, храма
Светог оца Николаја у Шиду.
Рођен је 1. септембра 1851.
године, а крштен 3. сеп
тембра, када му је кум био
Лазар Грчић, шидски трговац
и стриц чувеног новосадског
професора Јована Грчића.
У Минхену је похађао сли
карску академију, али након
одузимања стипендије, ипак
је није завршио. По поврат
ку у Шид, отвара прву књи
жару и посвећује се сликању
шаљивих цртежа и карика
тура које објављује у листо
вима Шаљиви астроном,
Жижак, Стармали. Миливој
Мауковић је у Новом Саду
1879. године покренуо лист
Шаљиви астроном, чији је
само један број изашао. У
том првом и једином броју,
објављује кратки стрип. У
Шиду 1881. године покреће
лист Ђаволан, који ће бити

Миливој Мауковић

први шаљиви илустрова
ни лист. Лист је изашао у
само неколико бројева, јер
је Миливој преминуо у сво
јој 41. години. Сарађивао
је са Јованом Јовановићем
Змајем и његове илустраци
је су симбол Змајевих песа
ма: Материна маза, Дору
чак, Бако, бако стара бако.
Бавио се политичком кари
катуром и друштвеном сати
ром и брзо је стекао попу
ларност. Према неким наво
дима, Мауковићеви цртежи
су углавном уперени про
тив каћиперки и помодарки,
које су се повеле за бечком
модом, одлазе на балове
под маскама и на карта
ње. Жене су најчешће биле
представљене у хаљинама
украшеним картама за игра
ње, а мушкарци са кецеља
ма и метлом у руци. Миливој
Мауковић је био први српски
професион
 ални илустратор.
Многи га сматрају и прете
чом српског стрипа. Умро је
23. децембра 1881. године
од туберкулозе и сахрањен
на шидском гробљу.
Д. Попов
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Пут у Европу

ри српска фудбалска тима су прошла
у трећи круг квалификација за европ
ска такмичења. Ако пролаз Звезде и
Партизана није изненађење, подвиг Спар
така из Суботице свакако јесте. Нишлије су
се надале чуду у реваншу против Израела
ца али је Макаби ипак био превелик зало
гај. У сваком случају, лепе вести за српски
фудбал.
Црвена Звезда је још једном показала да
успех из прошле сезоне није случајан.
Изгазили су Литванце и у гостима, а Спар
так из Трнаве је следећи. У време док се
овај број буде штампао играће се први меч
у Београду. Тренер Владан Милојевић ради
одличан посао у Звезди. Коначно да се у
нашем фудбалу појавио млад стручњак
који схвата да се утакмице не добијају за
кафанским столовима и празном причом.
Мислим да је свима већ мука од разних
легенди, бардова или како их већ зову, који
су са својим схватањима и методама рада
остали у прошлом веку. Милојевић је први
тренер на овим просторима који на конфе
ренцијама за штампу прича о претрчаним
километрима и тактици. Огроман помак за
наш фудбал. Звезда коначно личи на екипу.
Партизан се напатио са другом екипом из
Литваније, некаквим Трак аием. После
минималца у Београду, одиграли су нере
шено у гостима и прошли даље. Далеко је
то од лепоте, мучење је било гледати то
нешто што треба да се зове фудбал. Без
идеје, концепције, Партизан је, што би се
рекло, на гузове прошао литванске амате
ре. Најдебљи крај је извукао тренер Миро
слав Ђукић, који је дан после текме добио
педалу од препоштеног руководства на
челу са Вучелом. Јебига, тренери вазда
фасују кад је раја незадовољна. На Ђукино
место је стигао Бата Мирковић, после роле
у стручном штабу Љубише Тумбаковића у
црногорској репрезентацији. Млад тренер,
напаљен сигурно, видећемо шта може да
уради. Оно што је чињеница је, да Парти
зан и када не игра добро, некако пролази и

има какав-такав континуитет у европским
такмичењима. Следећи ривал је дански
Нордсјеланд, екипа која је сигурно квали
тетнија и озбиљнија од Литванаца.
Спартак из Суботице је направио највеће
изненађење. Елиминисали су Спарту из
Прага. Руку на срце, у томе су им доста
помогли сами Чеси који су личили на све,
само не на екипу у том двомечу. После
очајне прве утакмице, Спарта је у реваншу
била боља и успела је да надокнади два
гола заостатка. А онда је на сцену ступио
наш Урош Радаковић, инсајдер у чешким
редовима, који је направио несхватљив
пенал. Суботичани дају гол и осигуравају
пролаз у следећу рунду. Било је тешко бити
навијач Спарте те вечери. И док тренер у
неверици гледа како неки тамо тим из неке
тамо Суботице иде ка историјском успеху,
незадовољни навијачи упадају у терен и
прекидају меч. Морам признати да ми је
све то деловало као нека сцена из Бени
Хила. Ови такозвани навијачи стоје збуње
но, не знају ни зашто су упали. Један од
њих, схвативши ваљда да га гледа пола
света преко малих екрана, брже-боље
навлачи мајицу преко главе. Лице наравно
остаје откривено. Урнебесно. Следећи пут,
када буду хтели да праве срања, нека се
обрате нашим стручњацима за помоћ саве
тодавног карактера. Суботичани иду на
дански Брондби, овог пута играју на Зве
здином стадиону, јер је господа из УЕФЕ
проценила да Вошин стадион не задово
љава критеријуме. Толико о нашем утицају
у фудбалској Европи.
И на крају, нишки Раднички је испао од
Макабија. Не може се рећи да није очеки
вано. Борили су се, нису изгубили на свом
терену и утисак је да се нису обрукали.
Слаба утеха за Мераклије али шта да се
ради. Ако ће им бити лакше, нека се осврну
у комшилук и сете се да је Аталанта ресе
товала ФК Сарајево на фабричка подеша
вања. Осам комада је завршило у мрежи
несретних Сарајлија. Мало ли је?

Други Румски
полумаратон
Прошле године је Савез спор
това румске општине, по први
пут,
под покровитељством
локалне самоуп
 раве органи
зовао Румски полумаратон са
намером да ова спортска мани
фестација постане још једна
традиција Руме.
Ове године други Румски
полумаратон ће бити одржан 25.
августа тако да још има време
на за све заинтересоване спор
тисте, али и рекреативце, да се
пријаве.
Главна полумаратонска трка
у дужини 21,1 километар почи
ње у 17 часова, а биће, као и
прошле године, организован
пратећи програм. То су ДДОР
Трка задовољства у дужини од
седам километра, пузећа Неон
Бамбини трка за децу млађу од
две године, а полумаратонску
стазу од 21 километар представ
ници фирми моћи ће да савла
дају по штафетном систему: три
пута по седам километара.
– Учешће на овогодишњем
полумаратону су потврдили
Дарко Живановић, Немања
Церовац, Кристијан Стошић,
победник овогодишњег Београд
ског маратона, Теодора Симо
вић, Харис Ајдаревић, а промо
тер трке је Анђелко Ристичевић,
олимпијац из Рија, члан АК „Пар
тизан“. Ове године траса ће,
једним делом бити измењена у
односу на прошлогодишњу, како
се не би затварао пут ка Врд
нику – каже Александар Бунда
ло, председник Организацион
 ог
одбора Румског полумаратона.
Учесници
полумаратонске
трке ће бити чиповани а обез
беђен је и такав систем мере
ња времена и резултата који ће
бити одмах доступни на онлајн
сервисима. За
победнике у
женској и мушкој конкуренци
ји је предвиђена награда од по
30.000 динара. Новчане награ
де добиће и петоро првопласи
раних такмичара, као и најбржи
Румљанин и Румљанка. После
напорног такмичења, за све
учеснике организатор припре
ма провод на румском базену, а
сутрадан у преподневним сати
ма и тренинг пријатељства у
излетишту Борковац.
Подсетимо,
први
Румски
полумаратон је одржан прошле
године 26. августа уз учешће око
400 учесника, док је трку завр
шило око 300 такмичара. Најбо
љи у мушкој конкуренцији био је
Кенијац Самуел Наибеи Кипли
мо који тренира са Оливером
Јефтић. У женској конкуренцији
најбоља је била управо Оливе
ра Јефтић, наша најпознатија
маратонка, која је била и про
мотерка првог Румског полума
ратона.

С. Џ.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Једна прича из Хесне

Б

улевар Константина Велик ог,
главна улица митровачког насе
ља Хесна, у античко доба најзна
чајнија магистрала царства, која је
повезивала Рим, преко Аквилеје, Емо
не, Сисције, Цибале, Сирмијума,
Сингидунумa и Наисуса, са Констан
тинопољем, сведочи о дугој традицији
града на Сави, израженој у континуи
тету његових, од давнина трасираних
путних праваца. Пре десетак година
ова витална путна траса је реконстру
исана и добија изглед савременог
булевара, модерне транзитне саобра
ћајнице Сремске Митровице, достојне
новог имена које је понела.
Насеље је добило име по немачким
досељеницима из места Oberroden, у
покрајини Хесен и дуго је носило име
Хесендорф или Хесенско село. Из
љубави према родном завичају, досе
љеници су нови крај назвали Хесен,
што је временом прерасло у име
Хесна.
Прво организовано досељавање
Немаца у Срем, прати реформа цари
це Марије Терезије, у циљу јачања
војно-граничарских насеља. Други
талас досељавања, на стратешкој
линији средишњег дела Срема, од
Земуна до Ердевика, био је у првој
половини 19. века, а у Митровицу
долази осам породица током 1828-29.

године. Населили су се у граничар
ском делу града, где им је додељена
земља, за градњу кућа поред пута за
Лаћарак. Досељеници су поред занат
ског умећа били и добри земљорадни
ци. Насеља која су градили имала су
плански карактер, широке улице са
каналима и куће од чвршћих материја
ла. Марљивим радом увећавали су
стечени капитал и куповали плацеве у
другим деловима града и земљу у око
лини. Са собом су донели начин живо
та, нове обичаје и што је од посебног
значаја за развој града, нове занате,
али и елементе средњоевропске архи
тектуре. Засадили су дудове у делу
насеља које се и данас зове Дудара и
први отпочели производњу свилене
бубе. Основали су свилару на месту
фабрике намештаја, што је био поче
так индустријализације насеља. Стара
предионица свиле временом ће пре
расти у веће предузеће - Митровачка
свилогојствена постаја. У Хесни ће се
формирати и прва индустријска зона
града, која захвата јужну страну улице,
према приобалном делу реке Саве, а
значајан допринос у њеном развоју
дали су и немачки досељеници.
У централном делу Булевара,
наспрам игралишта ФК Раднички,
налази се љупко здање, у реду швап
ских кућа, које је некада припадало

Пише:
Марија Вукајловић

породици Мајкснер. Мајкснер је био
земљопоседник, који је имао велико
имање у Хесни (са оборима за свиње
и другу стоку, чардаком, бунаром) и
доста земље у околини. Део плаца са
бунаром, после рата, долази у посед
Петра Татића и супруге Вере (рођене
Ловрић), која преноси нека сазнања о
породици Мајкснер. Свакодневно су
се презала и по четири пара коња, кад
се ишло у поље, на Глац према Јарку,
где су имали земљу.
У данашње време откривени су тра
гови луксузне касноантичке виле, која
се налази на бившем имању Петра
Глаца по коме су економија, читав
крај, као и археолошки пројекат доби
ли име. Међународни аустралијско
-српски тим, у склопу петогодишњег
пројекта, врши истраживање локали
тета-луксузне виле, за коју се претпо
ставља, због богатства грађевинског
материјала (мермер допремљен из
Грчке, Египта, Мале Азије) и њеног
простирања на површини од чак шест
хектара, (што је утврђено геофизич
ким методама 2014.године), да је реч о
палати цара Максимијана (286-305.г.),
који је рођен на простору данашњег
Срема. У току досадашњих двогоди
шњих истраживања, откривено је
више подних мозаик а, фрагмената
фресак а са флоралним мотивима,
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делова скулптура, зидова и прилазних
путева. Према римским писаним изво
рима о владарима, Аурелија Виктора,
De Caesaribus, наводи се да је цар
подигао палату недалеко од Сирмију
ма, где су његови родитељи живели и
радили као надничари, што је дало
основа за претпоставку да је новоот
кривена вила, четири километра уда
љена од града, управо палата цара
Максимијана Херкулија.
Породичну кућу Мајкснер је сагра
дио са супругом Аном, као мираз ћер
ки јединици Катарини, која се удала за
Виктора Ванека, шумарског инжење
ра. Виктор је био син грађевинског
предузимача Мате, који је поред поро
дичне куће у Ниској улици на Сави,
грађене 1933. године зидао и цркву у
Мачванској Митровици. Црква је сагра
ђена 1938. године, ктитор је био трго
вац Никола Марковић, који је за своју
задужбину, посвећену Светом Никола
ју, изнајмио мајсторе из Срема. Ване
кови су чешког порекла, а један огра
нак породице живео је у Бијељини, где
су имали млин, код села Попово. Из
старе штампе сазнајемо вест, да је на
једном од такмичења - пуцању у нишан
- првог митровачког стрељачког дру
штва, основаног у Хесни 1893. године
друго место, освојио један од Ванеко
вих, Леополд.
Кућа је зидана у периоду од 19141928. године, а градњу је, привремено
прекинуо Први светски рат. Примена
изолације од тер-папира, која ће се
плански примењивати тек пола века
касније, наводи на закључак да је гра
дитељ, вероватно био неко са стране,
или је био добро обавештен о савре
меним иновацијама на пољу градње.
Била је то престижна кућа у крају, која
и данас спада у једну од лепших гра
ђевина Хесне. Још пре рата имала је
телефонску линију, коју су Мајкснеро
ви увели међу првима у граду. Склад
них и одмерених облика плени лепо
том примењене архитектонске пласти
ке у духу неоренесансе. Ови елементи
су видљиви у пиластрима са коринт
ским капителима и орнаментима
шкољке у лучним забатима изнад про
зора ослоњених на полустубове. У
поткровном венцу налази се класична
профилација са назубљеним елемен
тима. Као касни пример примене нео
ренесансних елемената чува традици
ју академизма, који је цветао у архи
тектури претходног периода. Кућа
поседује дворишно крило са каракте
ристичним застакљеним тремом, а
унутрашњост обилује сецесијским
елементима у обради столарије и
декоративним каљевим пећима.
Виктор је предавао у Шумарској
школи у Сомбору, пре него шо је
постао директор митровачког Митро
шпера. Са Катарином је имао троје
деце Владислава, Зденку и Антуна,
који је знатно млађи, рођен после
рата. Антун је студирао економију у
Осјеку, где је упознао Милену и Мила
на Бућан. У току последњег рата мења

У централном делу
Булевара, наспрам
игралишта
ФК Раднички, налази
се љупко здање, у
реду швапских кућа,
које је некада
припадало породици
Мајкснер. Мајкснер је
био земљопоседник,
који је имао велико
имање у Хесни
(са оборима за свиње
и другу стоку,
чардаком, бунаром)
и доста земље
у околини

После рата, још дуго
су старе куће Хесне,
макадамски пут,
Црвена чесма,
игралиште Раднички,
чувена
посластичарница
на ћошку Шаћир,
(у Кузмићевој кући,
опстала четири
деценије до
деведесетих), кафана
Стара Хесна
(у бившој Штранцовој
кући), превозничко
предузеће
Митротранс
(данас Доншпед)
чиниле препознатљив
амбијент једне
од градских жила
куцавица
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кућу са породицом Бућан из Осјека,
која долази у Митровицу. Милан, инже
њер организације је радио у Славон
ској банци, као шеф одсека за финан
сије. Син Љубиша, грађевински инже
њер, запошљава се у Хидросрему на
геодетским пословима, а супруга Гор
дана, са Вишом угоститељском, пре
даје у Економској школи 9. мај   прак
тичну наставу куварства. Затекли су
кућу у запуштеном стању, била је ско
ро читаву деценију потпуно празна,
зидови почели да пропадају, па су
гуљени и поново малтерисани. У тре
му мењају столарију и раде главну
фасаду, а у међувремену је урађена
реконструкција крова, промењене гре
дице и цреп. Иако је тражила пуно
улагања и труда, кућа је поново споји
ла расуту породицу са разних страна.
Миланова ћерка Александра, удала се
у истој улици, па је породица поново
на окупу после свих ратних невоља
кроз које су прошли.
Ушорене улице, дрвореди дудова и
први артески бунар у граду, од којих
Црвена чесма и данас служи као
одредница главне раскрснице краја,
само су неки од препознатљивих сим
бола насеља у западном делу града.
Црвена чесма, изграђена између два
светска рата, спада међу три најстари
је у граду, поред оних код Зелене пија
це и Тројства на Тргу Светог Димитри
ја и била је главни снабдевач воде у
овом делу града, пре увођења град
ског водовода (1961/62).
Хазер, Хорунг, Воганер, Кер, Вимер,
само су нека од имена немачких поро
дица које су живеле у Хесни. Време
ном су се измешали са домаћим ста
новништвом, које су затекли на Војној
граници Аустроугарског царства.
Живели су мирно између себе, пазећи
једни на друге у ратним вихорима.
Срби су штитили Немце од граничара,
а у Другом светском рату Немци своје
комшије, те нико од Срба у Хесни није
страдао. Ипак, крајем рата, пред про
дором Црвене армије, али и после
ослобођења, морали су напустити
своје домове и раселити се по Аустри
ји, Немачкој и Америци.
После рата, још дуго су старе куће
Хесне, макадамски пут, Црвена чесма,
игралиште Раднички, чувена посла
стичарница на ћошку Шаћир, (у Кузми
ћевој кући, опстала четири деценије
до деведесетих), кафана Стара Хесна
(у бившој Штранцовој кући), прево
зничко предузеће Митротранс (данас
Доншпед) чиниле препознатљив амби
јент једне од градских жила куцавица.
Улица, коју пресеца индустријска пру
га Дрвног комбината на улазу у Лаћа
рак, која је више пута мењала своје
име од Посавске, Цара Душана, 29.
новембра, до данашњег назива Буле
вар Константина Великог, али је и
даље сачувала стари назив Хесна,
који су јој дали немачки досељеници.
У следећем броју:
Кућа Бајић (Парохијски дом)
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VREMEPLOV
8. август
1963. У спектакуларној “Великој
пљачки воза”, група криминала
ца упала у поштански воз изме
ђу Глазгова и Лондона и опљач
кала 2,6 милиона фунти. Свих
15 учесника „пљачке столећа”
ухапшено је и 1964. осуђено на
25 до 30 година затвора. Један
од главних актера, Рони Бигс,
успео је да побегне из затвора и
са пленом отпутује у Бразил,
где је живео до маја 2001, када
се сам предао Скотланд јарду.
9. август
1945. Америчке ваздушне снаге
бациле су на Јапан и другу
атомску бомбу. Тада је тешко
разорен Нагасаки, трговачка и
ратна лука Јапана, са око пола
милиона становника. Бомба је
експлодирала на 600 метара
изнад града и била је нешто
снажнија од оне бачене на
Хирошиму.
10. август
1675. По налогу краља Чарлса
II, положен је камен темељац
Краљевске
опсерваторије у
јужном лондонском предграђу
Гринич. Задатак опсерваторије
био је да изучавањем положаја
звезда помаже навигацији.
Први краљевски астроном био
је Џон Флемстид.
11. август
1919. Умро амерички индустри
јалац шкотског порекла Ендру
Карнеги. Велико богатство уло
жио у добротворне сврхе, најче
шће у оснивање јавних библио
тека у САД и Великој Британији.
Карнегијева задужбина 1926.
приложила 100.000 долара за
изг радњ у
Унив ерз ит етс ке
библиотеке у Београду
12. август
1914. Почела Церска битк а,
завршена 20. августа победом
српске над аустроуг арском вој
ском. То је била прва српска и
прва савезничк а победа у
Првом светском рату.
2000. У Баренцовом мору пото
нула руска нуклеарна подмор
ница “Курск”, после две експло
зије узроковане кваром. Погину
ло свих 118 чланова посаде
13. август
1961. Почела изградња Берлин
ског зида
1998. Швајцарске банк е и
јеврејске групе постигли спора
зум којим је предвиђена сума од
милијарду и 250 милион
 а дола
ра компензације за жртве холо
кауста у Другом светском рату.
14. август
1457. Гутенбергова штампарија
у Мајнцу издала је прву штам
пану књигу у боји. “Мајнцишки
псалтир” био је штампан у црве
ној и црној боји.
1945. Јапан је прихватио саве
зничке захтеве за безусловну
капитулацију, чиме је окончан
Други светски рат. Капитулација
је потписана 2. септембра на
америчком бојном броду “Мису
ри” у Токијском заливу.
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HOROSKOP
ОВАН:
Нажал ост,
превише се уплићете
у једну необичну
ситуацију или у ства
ри које не познајете довољно.
Својим исхитреним поступцима
индиректно иритирате сарадни
ке, пословна ситуација може да
искомпликује мимо ваше воље
или утицаја. Нема потребе да
искушавате нечију емотивну
наклоност. Авантуристички пори
ви могу да вас наведу на лоше
решење.

ВАГА: Сувише сте
поносни да прогово
рите о својим пробле
мима, не желите да
се суочите са пословним неу
спехом. Ипак, свака ситуација
делује корисно. Ослободите се
погрешних навика и прихватите
нечије речи као добар путоказ.
Сувише темпераментно реагује
те у ситуацијама за које ваша
околина или вољена особа има
другачије виђење и решење.

БИК: У сусрету са
сарадницима инси
стирате на својим
намерама и имате
добру пословну процену. Важно
је да верујете у своје способно
сти и да оправдате нечије пове
рење. Покажите довољно слуха
за нове пословне идеје. Радује
вас нечија емотивна пажња, осе
ћате се предивно када вас прати
љубавни подстицај. Налазите се
у сјајној психо – физичкој форми.

ШКОРПИЈА: Делује
те несмотрено и
дозвољавате неком
да разоткрије ваше
пословне намере. Сваком се
дешава омашка. Због лоших
процен а,
осећ ате
извес ну
пометњу и појачану тензију у
сусрету са пословним партнери
ма. Срећа је потенцијално на
вашој страни, постоји особа која
вам поклања искрена осећања.
Важно је да направите добар
избор.

БЛИЗ АНЦ И:
Не
допада вам се нечија
улога у пословним
сусретима, али не
треба да се оптерећујете проце
ном туђих способности и вредно
сти. Будите промишљени и саче
кајте да истина исплива на повр
шину. Сачувајте позитиван став о
пословној сарадњи. Вама недо
стаје стрпљење, а вашем парт
неру храброст да се суочи са
заједничким проблемом.

СТРЕЛАЦ: Узнеми
рени сте због нових
пословних догађаја и
делујете конфузно,
тако да ваша објашњења пред
сарадницима свуче неубедљи
во. Нема разлога да ризикујете,
прихватите неку скромнију пону
ду. Потребно је да помирите
своје мисли и осећања, али и да
сачувате лично достојанство
пред особом која вас добро
познаје.

РАК: Делујете забри
нуто у очекивању да
неко одговори на ваш
позив и пословну
понуду. Наслућујете негативан
одговор или мањи губитак. Тра
жите заобилазно решење како
бисте сачували своју пословну
позицију. Партнер се сувише
ослања на вашу добру вољу, што
вас додатно оптерећење. Ништа
не може да се приведе крају на
добар начин без вашег учешћа.

ЈАРАЦ:
Велик е
амбиције или потре
ба за прикупљањем
материјалних резул
тата не треба да вас наведу на
погрешно понашање у друштву
пословних партнера. Пажљиви
је анализирајте своје сараднике
и поруке које добијате. Важно је
да сачувате емотивну блискост
са једном драгом особом.
Заштитите оне које волите од
непосредних узбуђења.

ЛАВ: Пословни про
пуст који сте учинили
не представља пре
седан, да бисте због
тога прихватили нечије казнене
мере и оштру ноту. Потрудите се
да ваши сарадници прихвате
реалне објашњења и постојеће
околности које утичу на заједнич
ки успех. Покушавате да одложи
те један сусрет, али то је само
привремено решење.

ВОДОЛИЈА: Имате
утисак да трпите
лоше утицаје и не
желите да прихвати
те различита правила која вас
ограничавају у пословном изра
жавању. Нема потребе да тро
шите своју енергију на споредне
ситуац
 ије или у расправи са
сарадницима, ново искуство
делује поучно. Прикривањем
истине остављате лош утисак
на вољену особу.

ДЕВИЦА: Прихвати
те мишљење већине
о неким спорним
догађ ајим а.
Нема
потребе да оспоравате нечији
утицај или да се издвајате из гру
пе сарадника. Креативнији усло
ви пружају могућност за боље
пословно изражавање. Партнер
има замерку на ваше понашање.
Обратите пажњу на изговорене
речи, посебно на поруку која се
крије између редова.

РИБЕ: Импровизаци
ја у пословним прего
ворима представља
потенцијални ризик и
отвара нова питања од зајед
ничког интереса. Нечије идеје
звуче врло интересантно док се
слушају, међутим у пракси је
теже остварити све што се зами
сли. Промените своју тактику
пред вољеном особом, узалуд
прикривате незадовољство.

Crkveni
kalendar
Среда, 8. август (26. јул)
Преподобномуч. Параскева
– Петка; Св. Сава Трећи Архие
пископ српски
Четвртак, 9. август (27. јул)
Св. великомученик Пантелеј
мон; Св. Климент Охридски
Петак, 10. август (28. јул)
Св. апостоли и ђакони Ника
нор, Прохор, Тимон и Пармен
Субота, 11. август (29. јул)
Свети мученик Калиник; Света
мученица Серафима
Недеља, 12. август (30. јул)
Преподобна мати Ангелина
Српска
Понедељак, 13. август (31. јул)
Св. мученик Евдоким; Св.
мученица Јулита (Госпојинске
покладе)
Уторак, 14. (1) август
Изношење Часног Крста – Св.
муч. Макавеји (Поч. поста)

Реш џигерица
Састојци: око 500 грама џиге
рице мало брашна 2-3 чена белог
лука со свеж першунов лист уље.

Припрема: Џигерицу оцедити
од млека на папирном убрусу, не
солити пре пржења да не би била
тврда. Затим је уваљати у брашно
и пржити на загрејаном уљу, на
умереној температури. Водити
рачуна да се не пржи сувише дуго
јер ће и у том случају бити сува и
тврда. Требало би да у средини
буде делимично пржена, помало
румена. Пржену џигерицу извади
ти у посуду за сервирање, свако
парче посолити, по жељи посути
са мало насецканог белог лука
или прелити припремљеном
маринадом од першуна и уља.

• Бранићемо наш успра
ван став! Ако треба и
залећи ћемо!
• Мућак је политички
активно јаје.
• Да би био виђен човек
нико не сме да те види
док радиш оно што
радиш.
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Досељавање словачких
породица у Шид

Н

асупрот подацима из пописа
становништва Шида из 1722.
године, подаци који су пронађе
ни у књигама са почетка деветнаестог
века, тачније из 1812. годидне, све
доче о томе да је већ 1810. године у
Шиду било настањено најмање десет
словачких породица.
Ови подаци о словачким породица
ма, који су пронађени у Попису поре
ских обвезника у Шиду за 1812. годи
ну представљају истсоријску грађу
на основу које би требало извршити
детаљнија истраживања, како би се
утврддила истина и чињенице у сми
слу потврде да су Словачке породице
у Шиду настањене већ од, вероватно
најкасније 1810. године. Према овим
документима то су следеће породице:
Јошка (Јозеф) Јарабек и Јерко
(Јарко) Јарабек – њихови потомци
су током прошла два века становници
Шида и Сота. Вероватно су доселили
из Селенче.
Aндрија Баран – припадао је имућ
нијим породицама. Ако је имао пото
мака, они су вероватно касније некуд
преселили пошто се то презиме касни

Ана и Марија Червенак 1938. године

је у Шиду не спомиње.
Jaнко Варга – Варга је презиме, које
се у историји појављује као презиме
већег броја Русинских породица , али
и Словачких породица.
Jaнко Ходак и Мишко Ходак – Већ
два века припадници породице Ходак
су присутни у Шиду а тако је и данас.
Jaнко Боднар – Презиме Боднар
данас не постоји у Шиду, али је реги
строваан
 о у ви3е ранијих пописа ста
новништва.
Maтијас Мајера – Припадници поро
дице Мајер и данас живе у Шиду.
Jaнко Hoрнак Хорниак – у прошло
сти је у Шиду живело више породица
Хорниак све до друге половине дваде
сетог века када се последња породица
Хорниак иселила у Аустралију.
Jaнко Заборски Заборски – Пре
зиме Заборски је такође регистрова
но као презиме словачких породица
у Шиду али и као презиме у другим
насељима Бачке и Баната.
Joзеф Поточник – Регистрован је
као обућар и као један од оснивача
занаталијског цеха у Шиду.
Joхан Мајера – Јохан (или Јан) је

Sťahov an ie Slov enských
rodín do Šídu

V

protiklade s údajmi zo súpisu
obyvateľstva Šídu z roku 1722
údaje v knihách zo začiatku 19.
storočia, presnejšie z roku 1812, svedčia
o tom, že už roku 1810 v Šíde bolo
minimálne 10 slovenských rodín. Tieto
údaje o slovenských rodinách, ktoré sme
odhalili v zozname Popis poreskih obve
znika u Šidu za 1812. godinu (2) pred
stavujú historický materiál, na základe
ktorého by sa mohli vykonať podrobnej
šie výskumy, aby sa zistila pravda a fakty
v zmysle potvrdenia, že sa slovenské
rodiny do Šídu prisťahovali už od,
najneskôr roku 1810. Podľa tohto doku
mentu ide o rodiny:
Joška (Jozef) Jarabek a Jerko (Jar
ko) Jarabek, - ich potomkovia sú počas
predchádzajúcich dvoch storočí obyvate
lia Šídu a Sotu. Iste pochádzajú zo
Selenče.
Andrija Baran - patril k zámožnejším
rodinám. Ak aj mal potomkov, títo sa
neskôr niekam presťahovali, lebo sa toto
priezvisko neskôr v Šíde nespomína.
Janko Varga - Varga je priezvisko,

ktoré sa v dejinách javí ako priezvisko
väčšieho počtu rusínskych, ale aj slo
venských rodín.
Janko Hodak a Miško Hodak - Počas
minulých dvoch storočí príslušníci rodiny
Hodakovej sú prítomní v Šíde, a tak aj
dnes.
Janko Bodnar - Priezvisko Bodnar
dnes neexistuje v Šíde, ale sa registro
valo
počas
viac erých
súpisov
obyvateľstva.
Matijas Majer - Príslušníci rodiny
Majerovej aj dnes žijú v Šíde.
Janko Hornak Horniak - V tom čase
v Šíde žilo viacero rodín s priezviskom
Horniak až do druhej polovice 20. storo
čia, keď sa posledná Horniakova rodina
odsťahovala do Austrálie.
Janko Zaborski Záborský - Priezvi
sko Záborský sa zaznamenalo ako prie
zvisko slovenských rodín v Šíde, ako aj
v iných osídleniach v Báčke a Banáte.
Jozef Potočnik - Zaevidovaný je ako
obuvník a jeden zo zakladateľov
remeselníckeho cechu v Šíde
Johan Majer - Johan (alebo Ján) je

jeden z troch zapísaných povrazníkov v
Šíde a zakladateľ remeselníckeho cec
hu.
Jozef Kremer - Povrazník v Šíde a
takt ie ž
jeden
zo
zaklad at eľov
remeselníckeho cechu
Jozef Bajza - Bol kolár v Šíde roku
1817 a taktiež jeden zo zakladateľov
remeselníckeho cechu.
August Koziak - je tajomná osob
nosť, ktorá sa v Šíde zjavila roku 1847 a
tu v Šíde otvorila prvú a jednu z
dovtedajších 4 lekární v Srieme
Chybný by bol názor, že sa presťaho
vanie rodín konalo iba v jednom smere.
Mnohé rodiny sa len po niekoľkých
rokoch strávených v novom prostredí
vracajú do starého kraja alebo sa
presťahujú do nového prostredia, v kto
rom už žijú Slováci alebo do prostredia s
iným
národnostným
zložením.
Zaznamenávajú sa spätné migrácie do
Hložian, Pivnice, Selenče, Kysáča alebo
presťahovanie do prostredí, v ktorých
žijú Slováci, akými sú Kovačica, Padina,
Stará Pazova, Erdevík a iné.
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један од тројице уписаник ужара у
Шиду и такође је оснивач занатлиј
ског цеха.
Joзеф Кремеер – Ужар у Шиду
такође оснивач занатлијског цеха.
Joзеф Бајза – Био је колар у
Шиду 1817. године и такође је био
један од оснивача цеха.
Auгуст Козјак – је тајанстве
на особа, која се у Шиду појавила
1847. године и ту отворила прву, а
једну од постојеће четири апотеке
у Срему.
Погрешно би било мишљење да
је пресељавање текло само у јед
ном смеру.Многе породице се после
неколико година проборављених у
новој средини враћају у стари крај
или пак одлазе у друге средине у
којима живе Словаци или у другее
средине са друкчијом националном
структуром. Забележене су поврат
не миграције у Гложан, Пивнице,
Селенчу, Кисач или пак у средине
са драугим националним саставом
какве су Ковачица, Падина, Стара
Пазова, Ердевик и друге.
Из званичних података не може
Коларови 1910. године
мо са сигурношћу да утврдимо
одакле су прве Словачке породи
це доселиле у Шид али према њиховој
Подаци о томе где су доселиле прве
заступљености у другим срединама, словачке породице у Шид не посто
можемо рећи да су се досељавали из: је али се према сачуваним прича
Селенче и Гложана. Касније се досе ма може рећи да је то било у старије
љавају из Лалића, Бачког Петровца, делове тадашњег Шида: Црквени шор,
Пивница, Кисача и других места. Више Велики шор, Џигура, Доњи шор али
породица је доселило и из многих кра исто тако и у занатлијску улицу (ули
јева Словачке, Мађарске и Румуније.
ца Светог Саве од Шидине до центра
Podľa údajov zo zoznamu nemožno
zistiť, skadiaľ sa prisťahovali prvé rodiny
šídskych Slovákov, ale podľa ich
prítomnosti v rôznych slovenských pro
strediach mohlo by sa povedať, že sa
prisťahovali zo Selenče a Hložian.
Neskôr sa prisťahovali aj Laliťania,
Petrovčania, Pivničania, Kysáčania.
Viac rodín prichádza zo všetkých krajov
Slovenska, potom Maďarska a Rumun
ska.
Údaje o tom, kam sa prisťahovali prvé
slovenské rodiny v Šíde, neexistujú, ale
sa z rozprávaní starších dá uzavrieť, že
ide o staršie časti Šídu: Cirkevný šor,
Veľký šor, Džigura, Dolný šor, ale isto tak
aj o Remeselnícku ulicu, (Ulicu svätého
Savu od Šidiny v centre mesta).V prie
behu času prisťahovali sa aj nové rodiny
Slovákov evanjelikov a čoraz väčší
počet sa prisťahoval z druhej strany
potoka Šidina v okolí dnešného slo
venského kostola a Slovenského domu.
Tu na konci dnešnej Ulice Mičurinovej
bol aj Evanjelický slovenský cintorín až
do roku 1906. Časom sa v časti Šídu
vedľa samej Šidiny a na jej ľavom brehu
prisťahoval veľký počet Slovákov. Staré
časti Šídu:Marince, Žabňaru, Pažite
pomenovali Slovenský kraj. Sú to
dnešné ulice: Masarykova, ktorú skôr
nazývali Žabnjara, lebo tu aj v lete na
ulici a v záhradách boli bariny a bažiny,
z ktorých bolo stále počuť škrekot žiab;

Томанове снаје са децом 1908. године

Ognjena Pricu, Nikolu Vlašského, Vasu
Stajića, Ðuru Daničića, Cankarova,
Tolstého, Ulica svätého Savu, Savu
Šumanovića, Mateja Gubca, Ivu Lola
Ribara, Mičurinova a Maxima Gorkého.
V Slovenskom kraji neskôr vystavali
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Шида). Током година досељавале
су нове словчке евангеличке поро
дице. Касније насељавају леву
страну потока Шидина у околини
данашње словачке цркве и сло
вачког дома.
Ту на крају улице Мичуринове
било је и старо словачко гробље
све до 1906. године када је пре
сељено на данашњу локааци
ју. Касније су у овај део Шида на
левој обали Шидине у Маринце,
Жабњару и на Ледине доселиле
бројне словачке породице тако да
је овај део Шида касније назван
Словачки крај. То су данашње
улице: Масарикова, коју су звали
Жабњара, пошто је ту било пуно
жаба а током лета чуло се непре
тано њихово крекетање. Огњена
Прице, Николе Влашког, Васе Ста
јића, Ђуре Даничића, Цанкарева,
Толстојева, и Савска. Затим део
улице Светог Саве од улице Нико
ле Влашког према Гибарцу, Саве
Шумановића. Матије Гупца, Иве
Лоле Рибара, Мичуринова и Мак
сима Горког.
У Словачком крају су касније
изградили и Словачку евангелич
ку цркву, затим Словачку штедион
 ицу
а касније Словачку банку. Ту је имала
своје просторије и Словачка Сељачка
радна задруга Једнота и изграђен је и
Словачки дом. Данас је ту и игралиште
фудбалског клуба Једнота а данашњи
Словачки парк је некад био Општинска
башта.

Вичекове девојке 1927. године

slovenský evanjelický kostol, Slovenskú
banku, Sedliacke pracovné družstvo
Jednota, Slovenský dom a terén a
objekty FK Jednota. Bývalá obecná
záhrada časom získala pomenovanie
Slovenský park.
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Словаци у Вишњићеву

Историјски подаци о настанку насе
ља – помиње се још 1275. Године под
називом Gerekmezey као властелинсрво
грофа Сар од Шаренграда. Било је то
време владавине Краља Уроша 1. (сина
Стефана првовенчаног и унука Стефана
Немање) и његовог сина Драгутина (Кра
ља Сремског)који су од Угарског Краља
Беле 3. Добили Срем под своју управу од
1276. До 1282. године. Продором Турака
у Срем и заузимањем села Моровић
1538. године селу Грк се у историји губи
сваки траг. Ново помињање села Грк у
историји датира у 1735. години. То је вре
ме када Аустројом влада Царица Марија
Терезија и која највише доприноси ства
рању Војне крајине , оддносно утврђива
њу границе Царства преме Турској. По
овим подацима село Грк припада Војној
Крајини.
Данас, када говоримо о становништву
Вишњићева и о његовом националном
саставу можемо констатовати да се он
ни данас није много изменио. Становни
штво је великом већином српске нацио
налности и православне вероисповести
док су две мало бројније националне
заједнице Словаци, који су евангеличке
вероисповести и Роми.
Прве словаачке породице настаниле
су се у Грку 1894. године. Овамо су се
доселиле из Пивница. У књизи Словачка
евангеличка хришћанска црква из 1930.
године, коју је написао евангелички
бискуп Адам Вереш, шидски и грчански
поп Јан Лацко пише овако: У Грку станују
Словаци евангелици од 1894-95 године,
а од 1897. године припадају мајци цркви
у Шиду. Пореклом су Пивничани као и
Сољанци али је велика аразлика у њихо

Словачка црква у Вишњићеву 1952. године

вом менталитету. Док су се сољанци и
поред свог сиромаштва организовали и
решили да слушају речи Божје, дотле
ови у Грку, иако имућнији, за то нису
марили говорећи да имају они доста сво
је беде и без цркве, а ту своју беду су
заливали флашом и то не празном. Слу
жбе Божје се и овде одржавају 4-5 пута
годишње али је посета цркви минимал
на. Наиме мушкарци и не долазе у цркву
можда и зато што не умеју да читају и

пишу . Нису ишли у школу а родитељи су
их дали да буду слуге или их остављали
код куће да чувају свиње. Појединци
једва да знају да потпишу своје име на
документима.Након дужих напора успе
ли смо да их убедимо да купе кућу за
цркву и једно звоно.
Словачке породице населиле су се у
Вишњићево и изградиле своје куће на
почетку села идући од Моровића и тако
су створили Словачки крај у Грку.

Slováci vo Višnjićeve
D
edinka už bola osídlena v roku 1275
pod názvom „Gerekmezey“. Vlastnil
ju Gróf Šar od Šarengradu. V Srbsku
vtedy panoval Kráľ Uroš 1. (syn Stevana
prvokorunovaného a vnuk Stevana Nema
nju) a jeho syn Dragutin (Kráľ Sriemsky).
Pod ich správu sa vtedy dostal Sriem ako
dar Uhorského Kráľa Belu 3. od roku 1276
po rok 1282. Vtahnutim Turkov do Sriem
 ua
obsadením pevnosti a mestečka Morović v
roku 1538 mestečko Grk sa nespomína v
dejinách až do roku 1735. Vtedy v Rakúsku
panuje cisárovná Mária Terézia, ktorá najvi
acej prispela k vytvoreniu Vojenskej Krajiny
a k upevňovaniu hraníc Rakúska s Turec
kom. Podľa verejných údajov mestečko Grk
patrilo Vojenskej Krajine.
Keď dnes píšeme o obyvateľstve Višnjiće
va a jeho národnostnom zložení môžeme
uzavrieť, že sa ono počas rokov až podnes
veľmi nemenilo. Vo veľkej večšine sú to Srbi
pravoslávneho vierovyznania. Dve počtom
menšie národnostné skupini sú Slováci eva
nielickej a.v. cirkvi a potom Romovia.
Prvé slovenské rodini sa v Grku osadili v
roku 1894. Prisťahovali sa sem z Pivnice. V
knihe „Slovenská evanjelická kresťanská

cirkev“ z roku 1930, ktoru zostavil evanje
lický biskup Adam Vereš, šídsky a grčanský
farár Ján Lacko píše takto:
„V Grku bývajú Slováci evanjelici od roku
1894-95. a od 1897 patria k cirkvi šídskej.
Pôvodom sú Pivničania, ako Soľanci, ale
veľký je rozdiel v mentalite. Dokiaľ Soľanci
sa aj pri svojej chudobe hľadeli zriadiť a
túžili po slove Božom, zatiaľ títo v Grku, hoci
boli majetnejšími, o to nestáli , ale hovorili
„máme my dosť bídy aj bez kostela“ a hľade
li túto svoju „bídu“ zaháňať fľašou - pravda
nie prázdnou. Služby Božie aj tu bývajú 4-5
ráz, ale návšteva ich je minimálna. Najmä
mužskí nechodia, možnože preto, lebo
nevedia čítať. Do školy nechodili, rodičia ich
dali slúžiť, alebo doma pásli svine. Niektorí
ledvaže si vie meno podpísať na zmenku.
Po dlhšom namáhaní podarilo sa ich pre
hovoriť, že si zakúpili dom pre modlitebnicu
a nadobudli si aj jeden zvon.“
Slovenské rodiny sa usadili a vybudovali
si svoje domčeky na začiatku dedinky sme
rom mestečka Morović. Vytvorili tak „Slo
venský kraj“ v Grku.
Historické údaje nejestvujú o tom, v akom
počte sa slovenské rodiny prsťahovali, ale

sa môže pretpokladať, že to netrvalo veľa
rokov. Skôr by sa mohlo povedať, že sa sta
lo v relatívne krátkom čase. Dôkaz toho su i
slová pána farára Jána Lacka v spomínanej
knihe z roku 1930. Zaznamenali, že sa prve
slovenske rodiny do Grku prisťahovali v roku
1894. Ďalej píšu, že už v roku 1897 patrili k
šídskej cirkvi, a potom zase, že sa neskoršie
predsa podarilo grčancov presvedčiť, aby si
kupili budovu pre modlitebnicu. V roku 1930
už mali aj modlitebnicu aj jeden zvon.
Osídľovanie Grku Slovákmi teda nemohlo
trvať dlhšie ako 20 rokov.
Zaujimavé by bolo zistiť, prečo sa slo
venské rodiny osidlili práve na tom mieste
kde su aj dnes. Kto a čo ich na to prinútilo
alebo prečo sa im tu zapáčilo. Svedčia o
tom iba poviedky, podľa ktorych tu prisťaho
valcom najmeňej hrozili povodňe.
Historické údaje o prvých slovenských
rodinách v Grku a ich počte sme našli, v Cir
kevnej knihe Šídu na rok 1896. V zozname
cirkevných párov v Šíde a okolí je zapisáne,
že Grk má 24 evanjelických cirkevných
párov so 48 dospelých duší. Tieto údaje sa
vzťahujú na 1. január 1896. Všetky rodiny sú
evanjelického augsburského vierovýznania.
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Но постоје историјски подаци о томе у
кааквом броју су словашке породице
доселиле али се може са сигурношћу
рећи да досељавање није трајало дужи
период. У прилог томе иду и речи Јана
Лацка у поменутој књизи из 1930. године.
Написао је да су се прве породице досе
лиле овамо 1894. године а да већ 1897.
године црква припада мајци цркви у
Шиду. Интересантно би било сазнати
зашто су се словачке породице насели
ле баш овде и шта их је на ато приволе
ло или натерало. О томе говоре једино
приче према којима су баш на том месту
били најбезбеднији и да Босут не може
да их плави.
Историјске податке о првим словачким
породицама нашли смо у црквеним књи
гама словачке евангеличке цркве у Шиду
из године 1896. У списку црквеног паро
хијала за 1896. годину записано је да Грк
има 24 црквена евангеличка пара или 48
одраслих душа. Ови подаци односе се
на 1. Јануар 1896. Године. Све словачке
породице у Грку су евангеличке верои
сповести.
Следеће званичне податааке имамо у
записнику визитне комисије евангеличке
цркве од 24. јула 1924. године. У запи
снику пише да је црква филијала шидске
матице цркве од свог оснивања. У 1924.
години има плаћен парохијал за 100
одраслих душа. Црква поседује и некрет
нине а то су: зграда цркве која је у веома
лошем стању и има једно звоно тешко 49
килограма. Поседује гробље и обрадиву
земљу али није наведено колику повр
шину. Ово су уједно и једини подаци о
животу словачких породица у Грку у
првим годинама после досељавања.
Постоји народно предање о досеља
вању словачких породица у Грк које се
преноси са колена на колено. То су стари
грчанци слушали од својих родитеља и

Девојке Словакиње око 1930. године

Dalšie historické údaje o Slovákoch v
Grku máme vo vyzitnej zápisnici Slovenskej
evanjelickej cirkvi v Šíde z 24. júla 1924. Tu
je zaznamenané, že je evanjelická cirkev z
Grku filia evanjelickej cirkvi v Šíde od zakla
dania. V tom roku 1924 cirkev mala platené
párové za 100 duši. Cirkev vlastní aj nehnu
telnosti. Sú to budova modlitebnice ktorá je
vo veľmi mrcha stave s jedným zvonom, 49
kilogramov ťažkým. Vlastnia aj cintorín a
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пренели својим потомцима. Прича је и
данас толико сликовита и уверљива да
када је слуљате и сами имате осећај да
сте и сами актер тог догађаја.
Године 1894 су у Пивницама живеле
22 сиромаашне словачке породице, које
су поседовале земљу у делу атара који
се звао пакао. Земља је била плављена
током пролећа и зиме а током лета сунце

Ката Хрчек, Зуза Чобрда
и Ана Мокош 1950. године

zem, ale nie je zaznamenané, kolko jutár. Z
tých prvých rokov života a pôsobenia slo
venskych rodín v Grku su to jediné historic
ke údaje.
Jestvuje jeden príbeh o prisťahovaní
prvých slovenských rodín do Grku ktorú
starším grčáncom rosprávali ich starí a oni
zase svojim deťom. Vyrospravali ju títo aj k
tejto priľežitosti. Také pestré rozpravané
údaje z minulosti a s takou istotou, akou ich

био најчешће уништило усеве изузев
проса. Дојадило им је годинама јести
само просо и одлучише да напусте своје
домове и потраже бољи живот на другом
месту у новом завичају. На овај корак
одлучиле су се ове 22 породице и као
своју изввидницу послале су две породи
це али се са сигурношћу не може навес

vyslovujú naší spolubesedujúci, nútia nás
uveriť, že to mohla byť iba pravda.
V roku 1894 v Pivnici žili slovenské chu
dobné rodiny, ktoré vlastnili zem v časti piv
nického chotára pod názvom Peklo. Bola to
zem veľmi ohrozená povodňami takže sa tu
darilo pestovať iba proso. Takáto situácia z
roka na rok im už zunuvala, preto sa rozho
dli opustiť svoje rodinné domy nájsť lepší
život, vystavať nové domčeky a v nich
zapáľiť nové ohnisko.
Na to sa rozhodlo 22 rodín. Najprv ako
svojich predchodcov vyslali dve rodiny ale s
istotou nemožnotvrdiť i ktoré rodiny to boli.
Ich cieľ nájprv bol dostať sa do západného
Sriem
 u do dedinky Adaševci pri Šíde. Vtedy
už v tejto časti Sriem
 u slovenské rodiny vo
veľkom počte osídlľovali v Binguli, Erdevíku,
Šíde, Ľube, Soće a v Malej Vašici.
Osud predsa chcel inak. Keď sa tieto dve
rodiny (predpokladá sa, že to boli Uhlárová
a Bohunková) ocitli v Adaševciach, bola jar
a rieka Bosut sa vyliala, takže sa aj veľká
časť adaševaského chotára ocitlo pod
vodou. Situácia nastolila otázku, či z jedného
Pekla sa neutečie do druhého, či radšej
nehľadať iné východisko. Adaševčania im
poradili odísť asi 12 kilometrov južnejšie, do
dedinky Grk. Tuná jestvuju časti chotára
ktoré Bosut nikdy neplaví. Zem je príliš
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сти које су то породице биле само се
претпоставља да су то биле породице
Бохунка и Ухлар.. Отишли су са задат
ком да оду у западни Срем у село Ада
шевце за које су чули да има за куповину
јефтине земље. У то време су већ бројне
словачке породице зивеле у Бингули,
Ердевику, Шиду, Љуби, Соту и Малој
Вашици. Међутим судбина је хтела дру
гачије. Када су стигли у Адашевце, било
је пролеће а река Босут се излила тако
да је велик део адашевачког атара био
поплављен. Ситуац
 ија је пред претход
ницу поставвила задатак да се одлуче
да ли да из једног пакла дођу у други или
да бољу срећу потраже негде даље.
Адашевчани су их посаваетовали да оду
двадесетак километара јужније у село
Грк. Иако је село уз Босут постоји део
атара који вода никада не плави а земља
и куће су веома јевтине. Поред овога ту
постоји још једна погоддност, у шумама
има много посла и стално су потребни
радници па се тако може доста и заради
ти. Претходници су се у то и уверили па
су већ следеће године 22 породице про
дало своју имовину у Пивницама и пре
селило у Грк. У овом првом таласу досе
лило је у Грк око стотину словачких
душа. То је била и једина масовна мигра
ција јер су се после у Грк досељавале
словачке породице али само појединач
но. Досељавање из других места где
живе Словаци су била ређа тако да су
Грчанци очували свој изворни Пивнички
дијалект и данас. Словачки крај данас
изгледа много леп3е и идиличније али
асимилација чини своје и у њему је сада
све мање Словака.
Данас са сигурношћу можемо да твр
димо само то да су прве словачке поро
дице у Грку биле сиромашне и да им је
целокупна имовина стала у једна запре
жна кола или могли да је понесу у једном
lacná a tak isto aj domy. Ale jestvuje ešte
jedna výhoda. V lesoch je veľa roboty, potre
bujú robotníkov, takže sa aj tým spôsobom
dá dobre zarobiť.
Presvedčili ich. Prvé dve slovenské rodiny
sa tak ocitli v Grku a zístili, že im Adaševča
nia vraveli pravdu.
Prišli sem, na breh rieky Bosut. Cesta a
okolie bolo natoľko vysoko nad vodou v
Bosute, že tu ani nemôže ohroziť dom,
majetok a rodinu. Kúpili tu prvé pozemky a
vystavali prvé domy.
Na budúcu jar 22 slovenských rodín z Piv
nice zobralo na vozy svoj celkový majetok a
pohlo sa na cestu do Grku.
Nepotrvalo dlho a slovenské rodiny si
vybudovali domy a vytvorili tak Slovenský
kraj v Grku. Boli to chudobné, malé, nízke
domčeky polozemľanky.
V tejto prvej vlne sa do Grku prisťahovalo
asi sto slovenskych duší. Neskoršie bolo
sťahovanie slovenských rodín riedkavo. Ale
skoro vždy prichádzali iba z Pivnici. Sťaho
vania slovenských rodín z iných osád boli
zriedkavé.
Dnes je Slovenský kraj vo Višnjićeve v
idylickom rúchu. Rodinné domy sú z
pevného stavebného materiálu
S istotou môžeme tvrdiť, že to boli chu
dobné rodiny, ktore celý svoj majetok privie
zli na jednom sedliackom voze, na krku
alebo v rukách. O chudobe starých Grčan
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Принц Александар Карађорђевић са супругом и тројицом најуспешнијих
кајакаша на Краљевској регати у Вишњићеву међу њима је и (први с лева)
Бранислав Хемела тада најуспешнији такмичар из Вишњићева

ранцу или торби. О сиромаштву тада
шњих породица сликовито говори Михал
Чобрда овако: Не можете ни претпоста
вити каква је то сиротиња била. Да није
било Босута и Шума многе породице не
би успеле ни да преживе. Ако би сте
којим случајем устали недељом у рано
јутро видели би сте живу реку грчанаца
који хитају да у Богазу, где је увек било
много рибе, и лако је било уловити, док
су други хитали у шуму да накупе гљиве
за недељни ручак. За кратко време ова
река људи текла је у другом смеру према
селу са уловом. Јасно је да су главни
недељни ручкови били риба, гљиве и
пужевви или по која дивљач.
Пољопривреда је била основно зани
мање ових људи све до седамдесетих
година двадесетог века . Тада породице
полако прерастају у радничке породице
јер се бар по један члан породице запо

Браћа Јанко и Стева Хемеле
око 1930. године

шљава у Шумарији или у неком предузе
ћу у ближој или даљој околини. Тада за
многе пољопривреда постаје само
допунско занимање.
Све породице које су се доселиле у
Грк у првом таласу досељавања биле су
евангеличке вероис повести. У историји
Словака у овој средини није забележено
да су се овамо доселиле или да су живе
ле словачке породице неке друге верои
сповестси.
Кратко време по досељавању Словака
у Грк купљен је плац на коме ће бити
изграђена словачка црква. Вероватно је
од куповине плаца до градње цркве про
текао прилично дуг период. Нема пода
така о томе када је црква грађена и када
је завршена. Свакако је то било пре
1924. године јер у записнику о инспекци
ји из те године пише да је црквена зграда
у доста лошем стању. Године 1957.
cov svedčí aj rozprávanie Michala Čobrdu,
ktorý si na tie časy takto spomína: „Aká to
chudoba bola vy si nemôžete ani predstaviť.
Nebyť Bosuta a lesov istotne by sme sa
nemohli ani vyživiť. Zaujimavé bolo včasráno
v nedeľu výjsť na ulicu a pozerať sa na rieku
Grčancov ktorí sa ponáhľali k Bogazu,
keďže sa tam mohlo ľahko niečo uloviť. Ak
to nebolo možné v Bogaze, tak v blízkosti
boli bariny v ktorých bolo rýb nadostač. Ini
zase ponáhľali do lesa nazbier ať huby alebo
slimáky. Neskoršie táto rieka ľudí šla v opač
nom smere. Predpokladáte, že teda aj
nedeľný obed Grčancov bol príliš jedno
duchý - ryby, huby, slimáky.“
Rolníctvo bolo v podstate základným
zamestnaním slovenských rodín v Grku a vo
Višnjićeve od prisťahovania po asi siedme
desaťročie minulého storočia. Potom sa
rodiny pomaly stávajú „robotnícke“. Vtedy
aspoň jeden člen domácnosti a dakedy aj
všetci dospelí členovia boli zamestnaní v
podnikoch a továrňach. Roľníctvo sa stáva
iba doplnkovým zamestnanim.
Všetky slovenské rodiny ktoré sa prisťaho
vali do Grku, boli evanjelici augsburského
vyznania. V celkových dejinách Slovákov v
tomto prostredí nebolo zaznamenané, žeby
sa sem prisťahoval alebo tuná žil Slovák
alebo Slovenka, ineho vierovyznania okrem
evanjelického.
Krátko po prisťahovaní sa do Grku Slováci
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Вишњичевчани су срушили стару и
саградили нову црквену зграду која је до
краја 1958. године била и завршена. И
овај пута су двојица мајстора зидара
била из породице Хемела Павле и Сте
ван а двојица зидара из породице Хрчек
Михал и Петар. Зидарима су при градњи
помагали Павле Кухта и Јанко Колар. По
звршетку грађевинских радова рађено је
на уређењу ентеријера а радови су тра
јали целе године. Олтар у цркви израдио
је Павле Гашпар из Бингуле. У црквеном
записнику од 29. маја 1960.године запи
сано је да је освештање нове цркве било
7. јуна 1960. године.
Две породице грчанских Словака су
заслужле да буду овде споменуте. То су

породице Бохунка и Ухлар. Оне су биле
преетходница приликом досељавања
Словака из Пивница у Грк и прве су ова
мо доселиле. Нажалост данас у Вишњи
ћеву нема Словака са оввим презиме
ном. Нјихове породице су или изумрле
или отселиле у Аустралију.
Бохунка – Прича каже да је породице
Бохунка грофовсска породица чији су се
потомци из необјашњивих разл ога
нашли у белом свету. Њихова породична
имања налазила су се према овим при
чама у Источној Словачкој или у запад
ној Украјини. Да приче нису без основа
доказује позив који је Марија Терек (кћи
Михала Бохунке) добила 1946. године
као један од живих потомака грофовске

лозе Бохунка да дође у Русију ради оста
винске расправе о породичном имању.
Прича даље каже да Марију, њен супруг
Јанко Терек није пустио да оде у Русију
плашећи се да у оно Стаљиново време
не доживи непријатности па да се можда
чак и не врати. Тако је ова прича имала
свој епилог нжалост без коначног одгово
ра.
Ухлар – Заједно са породицом Бохун
ка породица Ухлар била је најстарија
словачка породица у Грку. Били су прет
ходница словашким породицама које су
се досељавале у Грк. Нажалост ни о овој
породици нема никаквих података сем
да су били словачка грчанска породица.
Присетимо се још неких словачких
презимена односно грчанских породица:
Хемела, Чобрда, Колаја, Жихладски,
Терек, Хрчек, Кухта, Хован, Иршан, Кљу
чик, Петрањ, Мацко, Вираг.
Колар – Породица Колар је почетком
двадесетог века била веома бројна у
Грку. Адам Колар је био ожењен Паном
Бохунка и био је пољопривредник. Вен
чали су се још у Пивницама . Није позна
то колико деце су имали у својим колима
када су досељавали у Грк али истина аје
да им се родило 24 деце. Од њих дваде
сетчетворо одрасло је само петоро:
синови:Павел, Јозеф и Ондреј и две ћер
ке.
Наведимо још и породице: Мокош,
Носан, Гашпар, Татлиак, Паленкаш, Бар
тош, Боцка, Мерник и друге.
У поређењу са другим срединама и
другим местима где живе Словаци,
њихова популација у Грку односно у
Вишњичеву није била мала. Она је скоро
увек бројала око двестотине душа. За то
да се они организују и делују у облассти
образовања и у култури постојали су
услови али грчанци то никада нису иско
ристили и нису се организовали.

Bohunkový - Prostrednictvom potomka
dcéry starého deda Bohunku, ktorá bola
vydatá v rodine Terekovej zistili sme, že
deda Bohunka boli Michal. Ján Terek nam
vyrospraval niečo, čo nás ozaj zaintrigovalo.
V podstate to predsa zostáva iba príbeh bez
pravdivej odpovede. Vraví že su Bohunkovci
grofóvská rodina, ktorých potomkovia sa z
neznámych príčin roztrúsili po širom svete.
Ich rodinné majetky sú vo východnej časti
Slovenska alebo v západnej časti Ukrajiny.
To že tento príbeh ma svoj základ nasvedču
je aj pozvanie, ktoré Mária Tereková (dcéra
Michala Bohunku) dostala v roku 1946, ako
živý potomak grofóvskej rodine Bohunkov
cov, aby sa zúčastnila na pozostalom konaní
o majetku Bohunkovcov v Rusku. Príbeh
ďalej vraví, že Ján Terek, Máriin manžel, jej
nedovolil isť do Ruska obávajuc sa, že v tom
Stalinovom čase by Mária mohla dožiť
nepríjemnosti a možno by sa ani nevrátila
domov. To bol epilog príbehu, žiaľbohu, bez
konečnej odpovede. Uhlárový - Spolu z
rodinou Bohunkovou rodina Uhlárova, podľa
poviedok, je najstaršá slovenská rodina v
Grku. Boli predchodcovia slovenskim rodi
nam ktore sa neskoršie na ich výzvu
dosťahovali do Grku. Žiaľ bohu o tejto rodine
nejestvuju žiadne údaje a v poviedkách sa

zachovalo iba toľko že boli prva grčanska
slovenská rodina.
Uveďme ešte niekoľko slovenských
priezvísk či rodín: Hemelovci ,Čobrdovci
,Kolajovci ,Žihladskovci ,Terekovci ,Hrčkovci
,Kuchtovci, CHovanovci, Iršanovci, Kľuči
kovci, Petrašovci, Mackovci, Viragovci,
Kolarovci - Kolarovci boli v prvej polovici
dvaciatého storočia početni v Grku. Patrili
medzi najpočetnejšie slovenskie rodini.
Adam Kollár bol oženatý Panov Bohunko
vou. Bol sedliak. Zobrali sa ešte v Pivnici.
Nevieme koľko detí mali vo svojom voze
keď sa sťahovali do Grku ale údaje vravia že
sa im narodili 24 (dvacať štyri) deti. Dospelo
s nich iba peť, trajá sinovia Pavel, Jozef a
Ondréj a dve dcéri. Potom rodiny Mokošov
ci, Nosanovci, Gašparovci, Tatliakovci,
Palenkašovci, Bartošovci, Bockovci, Merni
kovci a inný.
Podľa počtu duší slovenská komunita v
Grku, v prirovnani z počtom Slovakov v
inních slovenskych osadach ani nebola tak
malá. Vždi ona spočitala blizo dvesto duši.
Pre ich organizovanie a pôsobenie v oblasti
ach kulturi a osvetovej činnosti ako i vo
vzdelávaní jestvovali podmienky. Grčanci
ich predsa ľem nigdy neviužili a nigdi sa
neorganizovali.

Словачка црква данас

si kúpili pozemok na ktorom budu stavať
kostol. Istotne od kúpy pozemku po začiatok
stavania kostola uplynulo dosť času. O to
kedy presne Grčanci začali stavať kostol,
nejestvujú údaje. Iba dátum 24. júla 1924 je
v zápisnici zaznamenaný údaj že v Grku exi
stuje kostol a je v dosť mrcha stave.
V roku 1957 Grčanci zváľali starú budovu
kostola a počas následujúceho roku 1958
nový kostol bol vybudovaný. Aj tentokrát
majstri murári boli z rodiny Hemelovéj Pavel a jeho brat Štefan. Ešte dvaja majstri
murári, ktorí stavali kostol, boli - Michal
a Peter, ale z rodine Chrčkovej. Majstrom
pomáhali okrem iných Pavel Kuchta a Ján
Kollár.
Po ukončení prác na budove kostola
začali práce na zariadení interieru.
Oltár robil Pavel Gašpar z Bingule.
V zápisnici presbyteriálneho zasadnutia
Evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde zo dňa 29.
mája 1960 zaznamenané je, že posviecka
kostola vo Višnjićeve bola 7. júna 1960.
Dve rodiny ktoré si zýskali úctu sponúť ich
v prvych riadkách tejto časti knihy su rodiny
Bohunková a Uhlárová. Boli tjeto dve rodiny
predchodcovia slovenskym rodinám ktoré
sa v roku 1895 dostahovali do Višnjićeva. To
sú:
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