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РЕКОНСТРУКЦИЈАГРЕБЕНСКОГПУТА

ПокрајинаулажеуФрушкугору
Игор Миро вић, пред сед ник 

Покра јин ске вла де и Вла ди
мир Гак, пред сед ник Општи не 

Инђи ја, 2. авгу ста оби шли су поче так 
радо ва на део ни ци Гре бен ског пута 
на Фру шкој гори. У пита њу је део
ни ца дуга 9,5 кило ме та ра од хоте ла 
Норцев, до рас кр сни це са држав ним 
путем II A100. Како је Миро вић наја
вио, радо ви ће тра ја ти до кра ја ове 
годи не, а са 304 мили о на дина ра,  
финан си ра их Упра ва за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не.

– Про шле годи не је обно вље на 
део ни ца пута од Ири шког вен ца до 
Елек тро вој во ди не, а на ини ци ја ти ву 

Покра јин ске вла де, у току су радо ви 
и на тра си од Бан сто ла до Срем ских 
Кар ло ва ца – под се тио је Миро вић и 
додао:

– Ови радо ви су део про гра ма о 
којем смо гово ри ли пре две годи
не и који пред ви ђа обно ву Гре бен
ског пута у целој дужи ни. Посла има 
доста, јер је Гре бен ски пут дуга чак 
око 56 кило ме та ра, а поје ди не део
ни це су у вео ма лошем ста њу, јер у 
њих није ула га но гото во пет деце ни
ја. 

Миро вић је иста као да је Покра јин
ска вла да већ обез бе ди ла про је кат 
за наста вак обно ве запад ног дела 

Гре бен ског пута до рас кр сни це за 
Летен ку и Врд ник. 

Иако радо ве на обно ви дела Гре
бен ског пута, од Бан сто ла до хоте
ла Норцев, финан си ра Упра ва за 
капи тал на ула га ња АПВ, Општи на 
Инђи ја уче ство ва ла је соп стве ним 
сред стви ма у изра ди про јект не доку
мен та ци је. Пред сед ник Општи не 
Вла ди мир Гак иста као је, да је на тај 
начин локал на само у пра ва пока за ла 
дру штве ну одго вор ност.

– Део пута који се рекон стру и ше 
нала зи се на тери то ри ји три општи
не: Инђи ја, Ириг и Срем ски Кар лов
ци. С обзи ром да наша општи на има 
нај ве ћи буџет, при хва ти ли смо да 
ми издво ји мо сред ства за про јект ну 
доку мен та ци ју – каже Гак и дода
је, да су вео ма поно сни на сарад њу 
коју има ју са ком шиј ским општи на ма 
и Покра јин ском вла дом.

Током оби ла ска радо ва, пред
сед ник Покра јин ске вла де, рекао је 
да ће обно ва Гре бен ског пута дати 
додат ни потен ци јал за раз вој тури
зма на Фру шкој гори, као и да су на 
ини ци ја ти ву Покра јин ске вла де у 
току и дру ги радо ви на обно ви пут не 
инфра струк ту ре у срем ским општи
на ма Инђи ја, Ириг, Срем ски Кар лов
ци, на пут ном прав цу од Беге ча до 
Бач ке Палан ке, од Опо ва до Дебе
ља че.

М.Ђ.
ПочелирадовинаобновиГребенскогпутаодБанстоладохотела„Норцев“

ИгорМировићиВладимирГакобишлирадове
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УВОДНИК

Све наше олује
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Из 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. 

Тих 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...   
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ДРА ГА НА МИЛО ШЕ ВИЋ, ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, ЈАВ НО
ИНФОР МИ СА ЊЕ И ОДНО СЕ С ВЕР СКИМ ЗАЈЕД НИ ЦА МА

Сачу ва ти све што чини кул тур ни 
иден ти тет овог дела Срби је

Про цес
све у куп ног

ресе то ва ња 
нашег дру штва, 
про це с који је у 

току у свим 
обла сти ма, па и 

у обла сти
кул ту ре. Тај

про цес, на
сре ћу, нико
не може да
зау ста ви и 

захва љу ју ћи 
упра во томе ова 

земља поно во 
има места у 

који ма гра ди већ 
поме ну ти

сен зи би ли тет
за кул ту ру и 

умет ност, попут 
Народ ног музе ја 

или Музе ја 
савре ме не

умет но сти, каже 
Дра га на

Мило ше вић
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У момен ту када је вођен разго вор 
са Дра га ном Мило ше вић, покра-
јин ским секре та ром за кул ту ру, 

јав но инфор ми са ње и одно се с вер-
ским зајед ни ца ма углав ном су окон ча-
ни кон кур си које је Секре та ри јат рас-
пи сао, из обла сти кул ту ре, инфор ми-
са ња, а и када су у пита њу цркве и 
вер ске зајед ни це. Наше прво пита ње 
одно си ло се на оце ну ква ли те та кан-
ди до ва них про је ка та, а Дра га на Мило-
ше вић је на почет ку изне ла став у 
вези ова квог начи на рас по де ле буџет-
ских сред ста ва и целис ход ни јег тро-
ше ња нов ца.

– Про јект но суфи нан си ра ње је 
рела тив но нов модел који се, на неки 
начин, још увек ухо да ва, а у изра ди 
про је ка та са који ма се апли ци ра у 
свим обла сти ма за које је заду жен 
наш секре та ри јат, и даље се осе ћа 
инер ци ја прет ход ног вре ме на, одно-
сно нека врста убе ђе ња да је то само 
фор мал ност. А, заи ста није тако. Ква-
ли тет про је ка та који кон ку ри шу и 
њихов оче ки ва ни допри нос уна пре ђе-
њу кул тур ног живо та или оства ри ва њу 
јав ног инте ре са у обла сти јав ног 
инфор ми са ња, кључ ни су, и једи ни, 
кри те ри ју ми за одлу ку да ли ће ти про-
јек ти бити и подр жа ни. Ако на модел 
про јект ног суфи нан си ра ња гле да мо 
из те визу ре, може се рећи да он 
допри но си бољој рас по де ли буџет-
ских сред ста ва и целис ход ни јем тро-
ше њу буџет ског нов ца, али да мора и 
да се уса вр ша ва, каже Дра га на Мило-
ше вић. 

М НОВИ НЕ: У вези првог пита ња, 
какво је ваше мишље ње кон крет но 
о медиј ским про јек ти ма? Тач ни је, 
сви гово ре о ква ли тет ним или 
неква ли тет ним про јек ти ма, али рет
ко кад има мо при ли ку да чује мо 
како изгле да реа ли за ци ја медиј ских 
про је ка та. Про је кат може бити 
врхун ски напи сан, али ипак је то 
само план и про јек ци ја. Да ли има те 
подат ке о ква ли те ту реа ли за ци је 
медиј ских про је ка та?

ДРА ГА НА МИЛО ШЕ ВИЋ: Прво, 
коми си је које ми фор ми ра мо за доде-
лу сред ста ва у сфе ри јав ног инфор-
ми са ња су вео ма ком пе тен те за оце ну 
ква ли те та про је ка та који сти жу на кон-
кур се. Али, не оце ну, како то неки 
ноше ни упра во инер ци јом прет ход ног 
вре ме на мисле, на осно ву лич них убе-
ђе ња или сим па ти ја, већ искљу чи во 
на осно ву кри те ри ју ма дефи ни са них у 
Пра вил ни ку о суфи нан си ра њу про је-
ка та за оства ри ва ње јав ног инте ре са 
у обла сти јав ног инфор ми са ња. А, ту 
се, уз оста ло, оце њу ју и капа ци те ти 
меди ја који је пред ла гач про јек та са 
ста но ви шта нивоа њего вих орга ни за-
ци о них и упра вљач ких ресур са, затим 
рас по ла га ња тех нич ким и дру гим 
ресур си ма нео п ход ним за реа ли за ци-
ју про јек та и, нај зад, ускла ђе но сти 
њего вих струч них и про фе си о нал них 
рефе рен ци са актив но сти ма које про-

је кат под ра зу ме ва и циље ви ма које 
њего ва рели за ци ја тре ба да оства ри. 
Упра во да не бисмо дошли у ситу а ци-
ју да подр шку доби ју про јек ти које 
њихо ви пред ла га чи неће моћи да 
реали зу ју на одго ва ра ју ћи начин, не 
мали број њих није подр жан упра во 
због неис пу ња ва ња или недо вољ ног 
испу ња ва ња тих кри те ри ју ма. То је 
нека врста пре вен тив ног дело ва ња 
које доно си нај ве ћи могу ћи сте пен 
гаран ци ја да ће подр жа ни про јек ти на 
одго ва ра ју ћи начин бити и рели зо ва-
ни. Ипак, по завр шет ку про је ка та који 
су подр жа ни, сви њихо ви носи о ци – 
без изу зет ка – мора ју да доста ве и 
финан сиј ске и нара тив не изве шта је, 
али и мате ри јал не дока зе да су ти 
про јек ти заи ста и рели зо ва ни. Све то 
се вео ма пом но ана ли зи ра и на осно-
ву тога оце њу је мо да ли су про јек ти 
рели зо ва ни на одго ва ра ју ћи начин. У 
послед ње две годи не нисмо има ли 
слу ча је ве у који ма није било упра во 
тако.  

Секре та ри јат на чијем сте челу 
обу хва та, да тако каже мо, три обла
сти. У којој од ове три обла сти 
види те нај ве ће иза зо ве и која је од 
њих нај бре ме ни ти ја про бле ми ма? 

Иза зо ви су вели ки и у обла сти кул-
ту ре, и у обла сти јав ног инфор ми са-
ња, и у обла сти црка ва и вер ских 
зајед ни ца. Јер, ниво изда вај ња за њих 
који смо зате кли 2016. годи не био је 
вео ма низак, обим покра јин ског буџе-
та огра ни чен, а алар мант них, живот но 
важних при о ри те та, попут, реци мо, 
реви та ли за ци је дра ма тич но запу ште-
ног систе ма здрав стве не зашти те у 
АП Вој во ди ни, изу зет но мно го. Ипак, и 
у таквим окол но сти ма обим сред ста ва 
за подр шку кул ту ри, јав ном инфор ми-
са њу и црква ма и вер ским зајед ни ца-
ма је у стал ном пора сту, зна чај на 
додат на сред ства успе ли смо да обез-
бе ди мо и у јун ском реба лан су ово го-
ди шњег покра јин ског буџе та, а озбиљ-
на пове ћа ња оче ку је мо и у буџе ту за 
наред ну, 2019. годи ну. Ова Покра јин-
ска вла да, а пре све га њен пред сед-
ник Игор Миро вић, вео ма добро раз у-
ме ју зна чај све три обла сти за које је 
заду жен наш секре та ри јат и чине све 
да, у реал ним окол но сти ма, подр шка 
буде мак си мал на. 

Шта су при о ри те ти Секре та ри ја та 
када је у пита њу зашти та мате ри
јал ног и нема те ри јал ног кул тур ног 
насле ђа у Вој во ди ни?

Сачу ва ти све што чини кул тур ни 
иден ти тет овог дела Срби је, а пре 
све га оно што пре ва зи ла зи не само 
покра јин ске, већ и наци о нал не окви-
ре. Само на листи непо крет них кул-
тур них доба ра која су под раз ли чи тим 
сте пе ном зашти те у Вој во ди ни нала зи 
се 759 обје ка та раз ли чи те врсте. О 
њихо вој зашти ти се, у зави сно сти од 
њеног сте пе на, ста ра ју Покра јин ски 
завод и реги о нал ни заво ди за зашти ту 

Обим сред ста ва
за подр шку кул ту ри, 

јав ном инфор ми са њу 
и црква ма и вер ским 

зајед ни ца ма је у
стал ном пора сту,
зна чај на додат на

сред ства успе ли смо 
да обез бе ди мо и у
јун ском реба лан су 

ово го ди шњег
покра јин ског буџе та,
а озбиљ на пове ћа ња 
оче ку је мо и у буџе ту 

за наред ну, 2019.
годи ну. Ова

Покра јин ска вла да,
а пре све га њен
пред сед ник Игор 

Миро вић, вео ма добро 
раз у ме ју зна чај све 
три обла сти за које

је заду жен наш
секре та ри јат и чине 
све да, у реал ним 

окол но сти ма, подр шка 
буде мак си мал на

M NOVINE :
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спо ме ни ка кул ту ре. Зајед но са нема-
те ри јал ном кул тур ном башти ном, реч 
је о заи ста бога том насле ђу које жели-
мо да сачу ва мо у цели ни.

Да ли је могу ћа нека врста кул
тур ног ресе то ва ња, да се тако изра
зи мо? Чиње ни ца је да смо као дру
штво запу сти ли кул ту ру, скрај ну ли 
је као „потро ша ча“ буџет ског нов
ца, а на дру гој стра ни смо доби ли 
нове гене ра ци је које не могу да се 
похва ле наро чи тим сен зи би ли те
том за кул ту ру и умет ност. (Да не 
поми ње мо већ рија ли ти про гра ме и 
слич не ства ри).

Нису те гене ра ци је кри ве за, како ви 
каже те, недо ста так сен зи би ли те та за 
кулу ру и умет ност, за то су кри ви људи 
који су у овој земљи у првој деце ни ји 
овог века одлу чи ва ли о све му. И, који 
су кри те ри ју ме у свим обла сти ма, па и 
кул ту ри, спу сти ли на недо пу сти во 
низак ниво, често баш на ниво рија ли-
ти ја који су, уоста лом, баш они и уве-
ли у наш јав ни про стор. То је, на неки 
начин, и разу мљи во, јер они сами 
висо ке кри те ри ју ме нису ни могли да 
достиг ну. Суштин ска про ме на кроз 
коју Срби ја про ла зи у послед њих 
неко ли ко годи на јесте упра во поди за-
ње кри те ри ју ма на мно го виши ниво, 
не само у кул ту ри, већ и у свим дру гим 
обла сти ма дру штве ног живо та, јер 
само то јед ном дру штву може да доне-
се про спе ри тет. И то је, запра во, про-
цес све у куп ног, да се послу жим вашим 
изра зом, ресе то ва ња нашег дру штва, 
про це су који је у току у свим обла сти-
ма, па и у обла сти кул ту ре. Тај про цес, 
на сре ћу, нико не може да зау ста ви и 
захва љу ју ћи упра во томе ова земља 
поно во има места у који ма гра ди већ 
поме ну ти сен зи би ли тет за кул ту ру и 
умет ност, попут Народ ног музе ја или 
Музе ја савре ме не умет но сти. 

Каква је сарад ња секре та ри ја та 
са Мини ста р ством кул ту ре и да ли 
посто је зајед нич ки про јек ти?

Врло корект на и кон струк тив на, као, 
уоста лом, све у куп на сарад ња свих 
орга на покра јин ске и репу блич ке вла-
сти. Прво што је сада шња Покра јин ска 
вла да ура ди ла пре две годи не када је 
пре у зе ла одго вор ност за функ ци о ни-
са ње и раз вој покра ји не, било је ста-
вља ње тач ке на суко бе и нагор ња ва-
ња са репу блич ким вла сти ма који су 
кочи ли сва ки раз вој и дони сли огром ну 
ште ту свим гра ђа ни ма Вој во ди не. 
Поли ти ку суко ба је, како то каже пред-
сед ник Миро вић, заме ни ла поли ти ка 
оку пља ња око про је ка та. И, резул та ти 
су ту. Када је реч о сфе ри кул ту ре и 
инфор ми са ња, нај бо љи при ме ри јесу 
зајед нич ка град ња нове згра де Радио-
Теле ви зи је Вој во ди не коју смо, после 
гото во две деце ни је пра зних при ча 
наших прет ход ни ка, ми запо че ли и 
која ће бити гото во дого ди не, или 
адап та ци је Народ ног позо ри шта у 
Субо ти ци коју смо, тако ђе зајед но са 

Мини стар ством кул ту ре и инфор ми са-
ња, поно во покре ну ли и сигур но ћемо 
је дефи ни тив но и завр ши ти.

Да ли сте задо вољ ни актив но сти
ма које има ју за циљ афи р ма ци ју 
међу ре ги о нал не сарад ње и коли ко 
томе допри но се наци о нал не зајед
ни це на тери то ри ји Вој во ди не?

Интен зи ви ра ње међу ре ги о нал не 
сарад ње је један од при о ри те та 
Покра јин ске вла де и на томе се врло 
интен зив но ради. И, када је реч о 
реги о ни ма у запад ним земља ма, али 
и реги о ни ма на исто ку наше пла не те. 
Поред чиње ни це да оне јесу вео ма 
важне нијан се у рас ко шном спек тру 
вој во ђан ских раз ли чи то сти, ми наци о-
нал не мањи не дожи вља ва мо и као 
мост пове зи ва ња са њихо вим матич-
ним земља ма и оне то заи ста и јесу. 

Како комен та ри ше те актив но сти 
око доно ше ња медиј ске стра те ги је 
до 2023. годи не?

Изра да и усва ја ње Стра те ги ја раз-
во ја систе ма јав ног инфор ми са ња је у 
над ле жно сти Мини стар ства кул ту ре и 
јав ног инфор ми са ња и дру гих репу-
блич ких орга на. Што се покра јин ске 
адми ни стра ци је тиче, ми смо у рад ној 
гру пи заду же ној за изра ду рад не вер-
зи је нацр та Стра те ги је, фор ми ра ној 
про шле годи не, има ли свог пред став-
ни ка који је дао пун допри нос, пре 
све га у сег мен ту веза ном за инфор ми-
са ње на јези ци ма наци о нал них мањи-
на, одно сно импле мен ти ра њу пози-
тив них иску ста ва моде ла који се у 
томе при ме њу је у АП Вој во ди ни на 
ниво целе земље. Има мо пред став ни-
ка и у новој рад ној гру пи која је фор-
ми ра на недав но и он ће то, сасвим 
сигур но, тако ђе ура ди ти.

  
Срем је пре по зна тљив по архе о

ло шким нала зи шти ма, мана сти ри
ма, зна чај ним уста но ва ма кул ту ре. 
Секре та ри јат на чијем сте челу одо
брио је сред ства за суфи на ни си ра
ње неко ли ко про гра ма из обла сти 
кул ту ре срем ских удру же ња и уста
но ва кул ту ре. Да ли се по Вама 
довољ но ула же у Срем? И коли ко 
су ква ли тет ни про јек ти са који ма се 
кон ку ри ше?

Са мно го аспе ка та, укљу чу ју ћи, 
нарав но, и кул тур ни, Срем је вео ма 
важан не само за Вој во ди ну, него и за 
целу Срби ју. Зато се и тру ди мо да 
подр жи мо сва ки ква ли те тан про је кат 
који дола зи из Сре ма, био он везан за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње или 
цркве и вер ске зајед ни це. Немам, 
међу тим, илу зи ју да је оно што сада 
усме ра ва мо довољ но, али је то заи-
ста нај ви ше пто у овом тре нут ку може-
мо. И учи ни ће мо све да се ниво те 
подр шке из годи не у годи ну пове ћа ва. 
Кул тур на и духов на рас кош Сре ма и 
њего ви кул тур ни пре га о ци то сва ка ко 
заслу жу ју.

Припремила:
Светлана Цуцанић

Са мно го аспе ка та, 
укљу чу ју ћи, нарав но, 
и кул тур ни, Срем је 

вео ма важан не само 
за Вој во ди ну, него и за 
целу Срби ју. Зато се и 
тру ди мо да подр жи мо 

сва ки ква ли те тан
про је кат који дола зи 

из Сре ма, био он 
везан за кул ту ру, јав но 

инфор ми са ње или 
цркве и вер ске

зајед ни це. Немам, 
међу тим, илу зи ју да

је оно што сада
усме ра ва мо довољ но, 

али је то заи ста
нај ви ше пто у овом 
тре нут ку може мо.

И учи ни ће мо све да
се ниво те подр шке
из годи не у годи ну 
пове ћа ва. Кул тур на
и духов на рас кош
Сре ма и њего ви

кул тур ни пре га о ци
то сва ка ко заслу жу ју
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СЛАН КА МЕ НАЧ КИ ВИНО ГРА ДИ

Рено ви ра на амбу лан та
Бољи усло ви за лече-

ње оче ку ју паци јен те, 
који живе у нај ма њој 

месној зајед ни ци на тери то-
ри ји општи не Инђи ја, Слан-
ка ме нач ким Вино гра ди ма. 
Захва љу ју ћи сред стви ма 
које је издво ји ла локал на 
само у пра ва, у прет ход ном 
пери о ду пот пу но је обно-
вље на сео ска амбу лан та. 
Про стор је у цело сти адап-
ти ран и наба вље на је аде-
кват на меди цин ска опре-
ма. Амбу лан ту је 1. авгу ста 
оби шао пред сед ник Општи-
не Вла ди мир Гак.

– Амбу лан та је сада 
дове де на на један при сто-
јан ниво и сва ко ме, коме 
је нео п ход на меди цин ска 
помоћ осе ћа ће се при јат-
но – иста као је Гак и наја-
вио да ће се у наред не две 
годи не врши ти доста радо-
ва у свим инђиј ским сели-
ма.

Дирек тор Дома здра вља, 
др Јово Кома зец, током 
оби ла ска амбу лан те, иста-
као је да има ју одлич ну 
сарад њу са локал ном само-
у пра вом, без чије помо ћи 
не би ни дошло до обно ве 
амбу лан те у Слан ка ме нач-
ким Вино гра ди ма.

– Ми нема мо сред ства 
за ову врсту радо ва и вео-
ма смо захвал ни локал ној 
само у пра ви, која нам је 
иза шла у сусрет. Сада смо 

здрав стве ну зашти ту при-
бли жи ли мешта ни ма овог 
села и омо гу ћи ли им усло-
ве лече ња достој не чове ка 
– рекао је Кома зец.

Током оби ла ска амбу лан-
те, пред сед ник Општи не 
Инђи ја наја вио је, да након 
ових радо ва уско ро кре-
ћу и са асфал ти ра њем пет 

ули ца у том селу, у окви ру 
исто риј ског про јек та којим 
је пред ви ђе но асфал ти ра-
ње 76 ули ца на тери то ри-
ји општи не Инђи ја. Пре ма 
њего вим речи ма, неас фал-
ти ра не ули це у Вино гра ди-
ма биће завр ше не за два 
и по месе ца. Тако ђе, пред-
сед ник Општи не Инђи ја 
наја вио је да уско ро почи-
њу и радо ви на пот пу ној 
рекон струк ци ји амбу лан те 
у Бешки, након чега ће кре-
ну ти и са реша ва њем про-
бле ма недо стат ка аде кват-
ног кадра у инђиј ском Дому 
здра вља.

М. Ђ.

Гак оби шао обно вље ну амбу лан ту

ПОД СТИ ЦАЈ МАЛОЈ ПРИ ВРЕ ДИ 

Пред у зет ни ци ма бес по врат на сред ства
Пред сед ник Општи не Инђи-

ја Вла ди мир Гак уру чио је, у 
петак 3. авгу ста девет уго во ра 

за доде лу бес по врат них сред ста ва 
за помоћ пред у зет ни ци ма и микро 
прав ним лици ма у укуп ном изно су 
од 1,9 мили о на дина ра. Та сред ства 
рас по де ље на су након спро ве де-
ног кон кур са, а пре ма речи ма првог 
чове ка општи не Инђи ја, укуп но је 
пред ви ђе но пет мили о на дина ра за 
ову наме ну. Пре о ста ла сред ства, 
како је Гак рекао, биће поде ље на 
већ у сеп тем бру.

– Локал на само у пра ва жели на 
овај начин  пока за ти да бри не о 
малим пред у зет ни ци ма и микро-
при вред ним дру штви ма. Реч је о 
фир ма ма са малим бро јем запо сле-
них, које се тру де да сво јим послов-
ним иде ја ма уна пре де посло ва ње, 

самим тим и малу при вре ду у нашој 
општи ни – рекао је Гак и додао:

– Они су буду ћи коо пе ран ти вели-
ким ком па ни ја ма и зна ча јан део 
наше при вре де. Ми смо пла ни ра ли 
да поде ли мо сав износ, али нажа-
лост, није било довољ но при ја ва и 
уче сни ка који испу ња ва ју усло ве, 
иако редов но обја вљу је мо оба ве-
ште ња о свим акту ел ним кон кур-
си ма. Оче ку је мо да ћемо наред ног 
месе ца рас пи са ти нови кон курс и 
доде ли ти пре о ста ла сред ства.

Како је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја, усло ви за апли ци-
ра ње на кон курс су, да при вред ни ци 
или микро дру штва мора ју мини мум 
годи ну дана да послу ју, да има ју 
мање од 40 годи на ста ро сти и да 
фир ма није у бло ка ди. 

М. Ђ.

Општи на обез бе ди ла сред ства за
пред у зет ни ке и микро прав ним лици ма
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ЛАК ШЕ ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕРЕ НА НА СЕО СКИМ ИГРА ЛИ ШТИ МА

Три коса чи це за уред ни је 
фуд бал ске тере не
Фуд бал ски клу бо ви из Нових Кар-

ло ва ца, Чор та но ва ца и Мара-
ди ка од сада ће сами моћи да 

воде рачу на о одр жа ва њу тере на, на 
шта су до сада мора ли да се осло не 
искљу чи во инђиј ски ЈКП „Кому на лац“. 
Набав ком три коса чи це омо гу ће но им 
је да сами, сход но потре ба ма, одр жа-
ва ју игра ли шта а сред ства за ту наме-
ну издво ји ла је Општи на Инђи ја. 

Пред сед ник Вла ди мир Гак лич но је 
оби шао сва три клу ба и лич но пред-
став ни ци ма уру чио кљу че ве нових 
коса чи ца исти чу ћи да локал на само у-
пра ва жели на овај начин да рас те ре-
ти рад ни ке „Кому нал ца“. 

- Мак си мал на подр шка спор ту у 
нашој општи ни овај пут се огле да 
кроз набав ку коса чи ца за одр жа ва ње 
фуд бал ских тере на. Пре месец дана 
смо поде ли ли неко ли ко коса чи ца и 
сада смо купи ли још три за клу бо ве у 
Новим Кар лов ци ма, Чор та нов ци ма и 
Мара ди ку - каже Гак и дода је:

- На овај начин поди ћи ћемо ква ли-
тет фуд ба ла на један виши ниво али 
и свест да нам је фуд бал, као спорт, 
вео ма важан. Раз го ва ра ли смо са 
пред став ни ци ма клу бо ва и сазна ли 
са којим про бле ми ма се сусре ћу.  Нео-
п ход не су им три би не и зa њихо ву 

ини ци ја ти ву ћемо подр жа ти, те ћемо 
виде ти да до почет ка сезо не поста ви-
мо нат кри ве не три би не на игра ли шту 
у Новим Кар лов ци ма и Чор та нов ци ма.

Пред сед ник Општи не Инђи ја иста-
као је да ће сва ки фуд бал ски клуб 
доби ти по јед ну коса чи цу и да је, 
после Нових Кар ло ва ца, Чор та но ва ца 
и Мара ди ка, остао само клуб у Крче-
ди ну.

- Сва ки клуб ће доби ти при ли ку да 
сам одр жа ва терен, а са дру ге стра не 
рас те ре ти ће мо наш „Кому на лац“, чији 
ће рад ни ци сада моћи да раде нешто 
дру го што је нео п ход ни је. Мора мо се 
бави ти ефи ка сно шћу и еко но мич но-
шћу што је вели ка ствар и надам се да 
ће то пред став ни ци клу бо ва пре по зна-
ти- каже пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Томан Кале зић, пред сед ник ФК 
„Полет“ Нови Кар лов ци исти че да им 
мно го зна чи што су доби ли коса чи цу. 

- Пуно нам зна чи то што смо доби ли 
коса чи цу, јер нам је одр жа ва ње тере-
на један битан моме нат у функ ци о ни-
са њу клу ба. До сада је „Кому на лац“ 
косио и некад по два - три пута у вео-
ма крат ком вре ме ну, тако да је ово 
вели ко рас те ре ће ње и за нас, и за 
њих – каже Кале зић, а Миле Поштић, 
пред сед ник ФК „ЧСК“ Чор та нов ци 
дода је да у послед ње вре ме има ју 
вели ку подр шку локал не само у пра ве. 

- У послед ње вре ме има мо јако 
вели ку подр шку локал не само у пра ве, 
јер је наш клуб пре само годи ну дана 
био прак тич но мртав. Били смо пред 
затва ра њем и сад смо мно го напре до-
ва ли. Свла чи о ни це су гото ве, терен је 
сре ђен, поста ви ли смо рефлек то ре...У 
пла ну има мо и да ура ди мо три би не а 
са коса чи цом има мо могућ ност сами 
да одр жа ва мо терен, иако морам да 
похва лим „Кому на лац“ који нам је 
увек изра зио у сусрет – дода је 
Поштић. 

Мно го зна чи 
помоћ Општи не

Коса чи це за одр жа ва ње фуд бал ских тере на

Владимир Гак уру чио кљу че ве 
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УЧЕ СНИ ЦИ 63. МЕЂУ НА РОД НЕ ДУНАВ СКЕ РЕГА ТЕ БОРА ВИ ЛИ У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ

Каја ци ма и кану и ма кроз Срем
Ста ри Слан ка мен био 

је један од 12 места у 
нашој земљи у којем 

су уче сни ци 63. Међу на-
род не дунав ске рега те ТИД 
напра ви ли мали пре дах. 
Они су у ово поду нав ско 
село сти гли у уто рак, 31. јула 
и задр жа ли се до сре де, 01. 
авгу ста, када су наста ви ли 
пут ка крај њем одре ди шту, 
месту Све ти Ђор ђе у Руму-
ни ји.

63. нај ста ри ја, нај ду жа 
и нај ве ћа, међу на род на, 
спорт ско-рекре а тив на тури-
стич ка кану, кајак и веслач-
ка рега та на све ту кре ну ла 
је 23. јуна из немач ког гра да 
Ингол штат и тра је 75 дана. 
Око 110 каја ка ша кре ну ло је 
на пут дуг пре ко 2500 кило-
ме та ра, а кам по ва ће укуп но 
у 61-ом месту дуж Дуна ва 
у осам зема ља. У Срби ју, 
упло ви ло је  110 каја ка ша 
из Немач ке, Аустри је, Сло-
вач ке, Мађар ске, Хрват ске, 
Бугар ске, Руму ни је, Швед-
ске и Срби је. 

Орга ни за то ри исти чу да 
ове годи не на рега ти уче-
ству је зави дан број мла дих 
људи из раз ли чи тих зема-
ља жељ них дока зи ва ња, 
који желе да упо зна ју нове 
пре де ле, кул ту ре, оби ча-
је, тра ди ци ју и људе. Међу 
њима је био и нешто ста ри-
ји, Јанош Вар га који живи 
у Швед ској и који први пут 
уче ству је на рега ти. Он је 
кре нуо из Беча и, како каже, 
циљ му је да стиг не до род-
ног Пан че ва.

- Деце ни ја ма уна зад 
сањам о томе и мој сан ће 
се конач но оства ри ти. Упо-
ран сам и издр жа ћу до Пан-
че ва- иста као је Вар га.

Уче сни ке Дунав ске рега те, 
током про ла ска кроз општи-
ну Инђи ја, тра ди ци о нал но 
су задр жа ли у Спе ци јал ној 
бол ни ци „Др Бори во је Гња-
тић“ у Ста ром Слан ка ме ну 
где су их доче ка ли пред-
став ни ци локал не само у-
пра ве и Тури стич ке орга ни-
за ци је општи не Инђи ја.

- Задо вољ ство нам је 
што смо јед на од 12 етап-
них ста ни ца у Срби ји и то у 
месту за које уна зад годи-
на ма уче сни ци рега те има ју 
само речи хва ле. Тури стич-
ка орга ни за ци ја, Општи на 
Инђи ја и Спе ци јал на бол-
ни ца „Др Бори во је Гња тић“ 
при пре ми ли су, као и прет-
ход них годи на,  про стор за 
кам по ва ње-сме штај, излет 
и вече ру и при го дан про грам 
којим се пре зен ту ју локал на 
кул ту ра и тра ди ци ја – иста-
кла је Маја Бошњак, дирек-

то ри ца Тури стич ке орга ни-
за ци је општи не Инђи ја.

За уче сни ке рега те, у 
про сто ри ја ма Спе ци јал не 
бол ни це, орга ни зо ва на је 
и тра ди ци о нал на добро до-
шли ца, када су им уру че ни 
сим бо лич ни покло ни и про-
мо тив ни мате ри јал општи не 
Инђи ја.

- Ми смо задо вољ ни, јер 
су и уче сни ци рега те задо-
вољ ни. Чули смо комен та-
ре да су усло ви које смо им 
обез бе ди ли у сарад њи са 
Спе ци јал ном бол ни цом и 
више него што оче ку ју током 
75-днев ног пута. С обзи-
ром да су уче сни ци сти гли 
из више зема ља, то је ујед-
но при ли ка да им пока же мо 
чиме наша општи на рас по-
ла же, као и да смо добри 
дома ћи ни- иста као је Мар ко 
Гашић, помоћ ник пред сед-
ни ка општи не Инђи ја.

После 588 кило ме та ра 
и 18 дана уче сни ци рега-
те ће 11. авгу ста напу сти ти 
Срби ју, упло ви ти у Бугар ску 
и наста ви ти пут ка Црном 
мору где сти жу 8. сеп тем-
бра. Орга ни за тор ТИД рега-
те кроз Срби ју је Одбор за 
тури зам Каја ка шког саве за 
Срби је уз помоћ дома ћи на 
Тури стич ких орга ни за ци ја, 
општи на и гра до ва кроз које 
про ла зе.

М. Ђ.

Уче сни ци 63. ТИД рега те бора ви ли у Ста ром Слан ка ме ну

Јанош Вар га

Пред став ни ци Општи не Инђи ја уго сти ли рега та ше
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Инђи ја – нај ве ће
гра ди ли ште у Сре му
Општи на Инђи ја већ сада важи за 

јед но од нај ве ћих гра ди ли шта у 
Сре му каже Вла ди мир Гак, 

пред сед ник Општи не Инђи ја. У току су 
опсе жни радо ви на пот пу ној рекон-
струк ци ји дела пута од Бан сто ла до 
Срем ских Кар ло ва ца. Пре само пар 
дана поче ли су радо ви и на рекон-
струк ци ји око 10 кило ме та ра Гре бен-
ског пута, од Бан сто ла до хоте ла Нор
цев, који јед ним делом про ла зи кроз 
тери то ри ју општи не Инђи ја. И на кра ју, 
исто риј ски про је кат, изград ња брзе 
пру ге од Бео гра да до Будим пе ште, где 
се на тери то ри ји ове срем ске општи не, 
тач ни је код Чор та но ва ца, изво де нај-
ком пли ко ва ни ји и нај оп се жни ји радо ви 
у скло пу поме ну тог про јек та „Желе зни-
ца Срби је“. 

– Реч је о про јек ти ма који су вео ма 
зна чај ни за нашу општи ну, а има ју и 
мно го шири зна чај – иста као је Гак и 

напо ме нуо да је Инђи ја поста ла нај ве-
ће гра ди ли ште у Сре му и пре 2020. 
годи не.

Гово ре ћи о зна ча ју про јек та изград-
ње међу на род не, брзе пру ге Бео град-
Будим пе шта, Гак се освр нуо и на про-
блем који се тиче про ла ска ками о на 
кроз Чор та нов це. Пре ма њего вим 
речи ма, оби ла зни ца ће врло брзо бити 
завр ше на.

– „Желе зни це“ нису желе ле да оби-
ла зни пут изгра де, без да реше пита ње 
вла сни штва пар це ла пре ко којих пут 
иде. Неко ли ко пар це ла је било спор но, 
а додат но су ради ли под во жњак. Пре-
ма нашим сазна њи ма пут ће бити за 
десе так дана у функ ци ји, а ками о ни 
више неће има ти потре бу да про ла зе 
кроз село – исти че Гак и дода је:

– Након тога нас чека дру га фаза, 
попис и про це на ста ња на тере ну, 
одно сно да се утвр ди коли ко је пут на 

инфра струк ту ра уни ште на како би се 
обно ви ла. Оче ку је мо да испу не обе ћа-
ња и ура де сана ци ју пута као и да ура-
де неки зна ча јан про је кат у селу, било 
да је то шко ла, вртић или амбу лан та.

Поред ових, први човек општи не 
Инђи ја, освр нуо се и на дру ге про јек те 
чија се реа ли за ци ја уско ро оче ку је. 
Како каже, уве ли ко се ради на исправ-
ци ста ре про јект не доку мен та ци је за 
уре ђе ње тро то а ра у глав ним ули ца ма 
у Новом Слан ка ме ну, Новим Кар лов-
ци ма и Крче ди ну.

– Хоће мо да ускла ди мо про јект ну 
доку мен та ци ју са тре нут ном финан сиј-
ском ситу а ци јом и да сма њи мо тро-
шко ве коли ко је то могу ће. Већ за 15 
дана биће завр шен тај про цес, кре ну-
ће мо у радо ве и све ће бити завр ше но 
до Нове годи не – каже Гак и дода је да 
ће уско ро бити рас пи са на јав на набав-
ка и за изво ђа ча радо ва који ће бити 
анга жо ван на рекон струк ци ји пута од 
Виле Стан ко вић у Чор та нов ци ма до 
оба ле Дуна ва.

– Да бисмо уште де ли сред ства али и 
вре ме, исто вре ме но ћемо спро ве сти 
јав ну набав ку за изво ђа ча радо ва и 
про јек то ва ње. Оче ку јем да ће све то 
бити завр ше но за 30-так дана и да 
ћемо кре ну ти са радо ви ма. Тако ђе, 
нада мо се да ће гра ђе вин ска сезо на 
бити про ду же на, те ће радо ви на 
рекон струк ци ји овог пута бити завр ше-
ни до окто бра – каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја и за крај напо ми ње, 
да уско ро кре ће и реа ли за ци ја исто риј-
ског, инфра струк тур ног про јек та који се 
тиче асфал ти ра ња 76 неас фал ти ра-
них ули ца на тери то ри ји те срем ске 
општи не, што је више од 45 кило ме та-
ра асфал та. М. Ђ.

Нови Кар лов ци доби ја ју нове тро то а ре

Радо ви на путу Бан стол Срем ски Кар лов ци
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Пројекат „Инђија на длану  све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија

УГО ВО РИ ЗА ПОД СТИ ЦАЈ ПОЉО ПРИ ВРЕД НОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ

17,5 мили о на дина ра за 
пољо при вред ни ке и пче ла ре

109 уго во ра пот пи са но је у петак, 
03.авгу ста у згра ди Општи не Инђи ја, а 
сред ства од 17,5 мили о на дина ра која 
су том при ли ком доде ље на пољо при-
вред ни ци ма и пче ла ри ма, одно се се 
на инве сти ци је у физич ка сред ства, 
набав ку меха ни за ци је и опре ме за пче-
лар ство. Уго во ре су са пао ри ма пот пи-
са ли пред сед ник Општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак и дирек то ри ца Аген ци је за 
рурал ни раз вој општи не Инђи ја Ива на 
Пејо вић Шеврт.

– Упра во за ове под сти ца је вла да 
нај ве ће инте ре со ва ње, па се и нај ве ћи 
део аграр ног буџе та издва ја за набав ку 
нове при кључ не меха ни за ци је и опре-
ме за пче лар ство – иста кла је Пејо вић 
Шеврт и дода ла:

-– Тако ђе је завр шен први круг за 
под сти цај ну меру која се одно си на 
вештач ко осе ме ња ва ње, а у току сле-
де ће неде ље ћемо орга ни зо ва ти пот пи-
си ва ње уго во ра, иста кла је дирек то ри-
ца Аген ци је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја и нагла си ла да је око 60 сто ча ра 
пред ви ђе но овом под сти цај ном мером. 
Када је реч о под сти цај ној мери оси гу-
ра ња усе ва и пло до ва, она ће бити реа-
ли зо ва на кра јем овог месе ца.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак под се тио је да та локал на 
само у пра ва има један од три нај ве ћа 
аграр на буџе та у Вој во ди ни и да су ове 
годи не издво ји ли укуп но 28 мили о на 
дина ра.

– Ово је директ на подр шка пољо-
при вред ни ци ма, јер зна мо да се наша 
општи на у вели кој мери осла ња на 
пољо при вре ду и тру ди ће мо се да из 
годи не у годи ну пове ћа ва мо аграр ни 
буџет – иста као је Гак.

Пре ма речи ма Бран ка Баби ћа, 
мали на ра из Љуко ва, за њега је овај 
вид помо ћи пољо при вред ни ци ма вео-
ма зна ча јан. 

– Заи ста су вели ка ула га ња и сред-
ства која је локал на само у пра ва опре-
де ли ла за нас вео ма су зна чај на. 
Захва љу ју ћи њима може мо да пла-
ни ра мо додат на ула га ња у про из вод-

њу. Кон крет но, ја сам пре годи ну дана 
заса дио мали њак на повр ши ни од 
један хек тар, а до пре неко ли ко годи на 
бавио сам се искљу чи во ратар ством – 
каже Бран ко Бабић.

Са њим се сла же и Дра ган Жив ко-
вић, ратар из Нових Кар ло ва ца.

– Већ неко ли ко пута сам кон ку ри-
сао и доби јао под сти цај на сред ства 
од наше општи не. Мно го нам зна чи 
када доби је мо 50 одсто повра ћа ја, јер 
није исто пла ти ти пун износ, или само 
поло ви ну вред но сти одре ђе не меха ни-
за ци је – рекао је Дра ган Жив ко вић.

М. Ђ.

Бран ко Бабић Дра ган Жив ко вић

17,5 мили о на за 109
пољо при вред ни ка и пче ла ра
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ИЗРА ДА ИН ТЕР НЕТ САЈ ТО ВА МИ ТРО ВАЧ КИХ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИХ  ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА 

До лак ше про да је про из во да
Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца омо гу ћи ла је 
пољо при о вред ним про из во ђа чи-

ма са тери то ри је Гра да Срем ска Митр-
о ви ца да ис ко ра че у свет ин тер не та. 
Наи ме, Аген ци ја је омо гу ћи ла изра ду 
интер нет стра ни ца која ће допри не ти 
афир ма ци ји и попу ла ри са њу легал не 
пре ра ђи вач ке делат но сти, али и бољој 
кому ни ка ци ји са куп ци ма. 

Ове го ди не по др жа на су три пољо-
при вред на про из во ђа ча - из Кузми на, 
Мар ти на ца и Срем ске Митро ви це. 

Дирек тор Аген ци је за рурал ни раз-
вој Гра да Срем ска Митро ви ца Петар 
Самар џић исти че да су сај то ви обез бе-
ђе ни пољо при вред ним про из во ђа чи ма 
годи ну дана бес плат но на кори шће ње, 
а након тог пери о да,  уко ли ко им се тај 
вид кому ни ка ци је са куп ци ма пока же 
као кори стан, сами пре у зи ма ју оба ве зу 
око финан си ра ња и одр жа ва ња сај та.

- Ове годи не смо се одлу чи ли да изра-
ду сај та омо гу ћи мо Дра га ну Мај ки ћу из 
Срем ске Митро ви це који се бави пче-
лар ством, одно сно про из вод њом меда и 
про из во да од меда, и који посе ду је апи-
ком пре које су сме ште не у викенд насе-
љу Кору шка на Фру шкој гори. Тако ђе, 
сајт је омо гу ћен и Мари ја ни Тодо шко вић, 
пред у зет ни ци из Кузми на, која се бави 
пре ра дом меса,  про из вод њом куле на и 
дру гих сухо ме сна тих про из во да. Тре ће 
лице које је доби ло сајт је Алек сан дар 
Жилић из Мар ти на ца, а њего во пољо-
при вред но газдин ство се бави пре ра-
дом мле ка, одно сно про из вод њом раз-
ли чи тих врста кра вљег сира. Сај то ви 
су обез бе ђе ни пољо при вред ним про-
из во ђа чи ма бес плат но годи ну дана, а 
после тог пери о да они се одлу чу ју, да 
ли ће наста ви ти финан си ра ње и одр-
жа ва ње само стал но – рекао је Петар 
Самар џић, дирек тор Аген ци је за рурал-
ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца. Он 
је додао да изра да сај то ва и рекла ми ра-
ње на овај начин допри но си афир ма ци-

ји и попу ла ри са њу легал не пре ра ђи вач-
ке делат но сти, одно сно лега ли за ци ји и 
реги стра ци ји пољо по ри вред них про из-
во да у пре ра ђи вач кој делат но сти. 

Пре ра да меса „Тодо шко вић“ је поро-
дич на фир ма са тра ди ци јом дугом пре-
ко 60 годи на. 

- Овај посао је прво запо чео мој све-
кар и уса вр ша вао. Сада смо пре ра ђи-
вач ку про из вод њу наста ви ли мој супруг 
и ја. Бави мо се пре ра дом меса и про-
из вод њом сухо ме сна тих про из во да, 
куле на, пече ни це, сла ни не, коба си це. 
Интер нет стра ни ца коју нам је обез бе-
ди ла Аген ци ја за рурал ни раз вој ће нам 
помо ћи да дође мо до више кли је на та и 
да се чује за нас – иста кла је Мари ја на 
Тодо шко вић. 

Алек сан дар Жилић, испред пољо про-
вред ног газдин ства Жилић сма тра да 
ће интер нет стра ни ца допри не ти про-
ши ре њу про да је, а самим тим и про ши-
ре њу про из вод ње. Каже, сада њего ве 

про из во де може да види цео свет.
- Бавим се узго јем кра ва на пољо при-

вре дом дома ћин ству, тре нут но има мо 
три грла у шта ли. Пра ви мо шест врста 
сирева – твр ди димље ни, твр ди са 
папри ком и обич ни твр ди, мла ди у кри-
шки, кисе ли сит ни и фета сир. Ја  пому-
зем кра ве доне сем мле ко, а жена пра ви 
сир. Мла ди смо, ја сам 1988. годи ште, 
а жена Мари ја је 1991. годи ште. Про-
из вод њом смо поче ли да се бави мо 
2016. годи не, када смо купи ли кра ву, 
потом смо пове ћа ли број. Про из во де 
про да је мо углав ном мешта ни ма,  сада 
се надам да ћемо про ши ри ти про да ју, 
јер путем сај та могу да нас кон так ти ра ју 
људи широм све та – завр ша ва Жилић. 

Дра ган Мај кић из Срем ске Митро ви-
це бави се пче лар ством и про из вод-
њом меда. Њего ве кошни це су сме ште-
не на Фру шкој гори, у викенд насе љу 
Кору шка. Поред тога, на овом месту 
сме ште на је и апи ко мо ра, про сто ри ја 
мањих димен зи ја у којој су сме ште не 
кошни це из којих се инха ли ра ваздух. 

- Изра да стра ни це нам је добро 
дошла, сада може мо да пла си ра мо про-
из во де широм Срби је. Ово сам почео 
да радим пре пет годи на и задо во љан 
сам. Тре нут но имам 120 про из вод них 
дру шта ва, а пла ни рам да про ши рим на 
око 300 до 400. Што се тиче апи ко мо ре, 
она је у апри лу поче ла да функ ци о ни ше 

До сада је било 200, 300 посе та, 
углав ном су то била деца која има-
ју про бле ма са брон хи ти сом, аст мом, 
алер ги ја ма... Сви ма је помо гло – каже 
Мај кић. 

Сај то ви ових пред у зет ни ка пу ште ни 
су у рад, а њи хо ви вла сни ци су за до-
вољ ни. Сва ки од њих пла ни ра да за др-
жи свој сајт и сво је про из во де по ну ди 
куп ци ма ши ром зе мље. Сва ка ко и вама 
пре по ру чу је мо да про ба те врхун ске 
про из во де ових вред них људи у чији 
укус и ква ли тет смо се и сами уве ри ли. 

С. С. 

Петар Самар џић Мари ја на Тодо шко вић

Алек сан дар Жилић Дра ган Мај кић 
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Заме на топло вод не мре же
И ове годи не се наста-

вља ју радо ви на 
заме ни топло вод-

не мре же у митро вач ком 
Насе љу КП Дом. Тре нут не 
радо ве, у уто рак, 31. јула 
оби шли су дирек тор ЈКП 
„Топлификацијa“ Слав ко 
Сла до је вић и гра до на чел-
ник Срем ске Митр о ви це 
Вла ди мир Сана дер. 

Пре ма речи ма дирек то-
ра овог пред у зе ћа Слав ка 
Сла до је ви ћа, Насе ље КП 
Дом важи за насе ље које 
тро ши нај ви ше топлот не 
енер ги је по метру ква драт-
ном, а како би се та потро-
шња све ла на мини мум, 
доне та одлу ка да се заме-
ни ком плет на топло вод на 
мре жа. 

- Ове годи не наста вља-
мо са заме ном ком плет-
не топло вод не мре же у 
Насе љу КП Дом. Сва ке 
годи не инве сти ра мо зна-
чај на сред ства, тако да 
смо, рачу на ју ћи и овај део 
годи не, инве сти ра ли пре-
ко 58 мили о на дина ра у 
заме ну топло вод не мре же, 
у котлар ни цу и ауто ма ти-
за ци ју систе ма и уград њу 
кало ри ме та ра. Сва ка згра-
да ће има ти угра ђен кало-
ри ме тар, пре о ста је нам још 
да се угра ди око 40, јер је 
50 већ угра ђе но.  Кад се 
пре ђе на напла ту по потро-
шњи, сви губи ци које се 
јаве на топлот ној мре жи 
пада ће на терет овог пред-
у зе ћа – иста као је дирек тор 

ЈКП „Топли фи ка ци ја“ Слав-
ко Сла до је вић. 

Због вели ке спе ци фич не 
потро шње енер ге на та за 
загре ва ње стам бе ног про-
сто ра у Насе љу КП Дом у 
Срем ској Митро ви ци, ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ је послед-
њих годи на издво ји ла зна-
чај на сред ства за  оса-
вре ме ња ва ње топлот ног 
изво ра – гасне котлар ни-
це, топлот них под ста ни ца 
и дистри бу тив не мре же. У 
послед њих десе так годи-
на извр ше на ауто ма ти за-
ци ја  топлот них под ста ни-
ца, модер ни за ци ја гасне 

котлар ни це која је ауто-
ма ти зо ва на тако да се 
врши над зор и упра вља ње 
радом ове котлар ни це као 
и топлот ним под ста ни ца ма 
врши даљин ски у скла ду 
са спољ ном тем пе ра ту ром. 
Тако ђе су врше на ула га-
ња у топло вод не котло ве и 
извр ше на је заме на јед ног 
топло вод ног котла. 

- Ово је још јед на у низу 
инве сти ци ја у енер ге ти ку. 
Наша јав на пред у зе ћа која 
се баве енер ге ти ком има-
ју зада так да опти ми зу ју 
свој рад, да сма ње тро шко-
ве посло ва ња и да подиг-

ну енер гет ску ефи ка сност 
на што виши ниво. На тај 
начин наши сугра ђа ни ће 
доби ти мно го боље гре ја-
ње у ста но ви ма, а са дру ге 
стра не уште де ће мо одре-
ђе на сред ства што се тиче 
енер ге на та у нашим јав-
ним пред у зе ћи ма што ће 
дове сти до њихо вог бољег 
посло ва ња – додао је гра-
до на чел ник Сана дер. 

Закључ но са 2018. годи-
ном, у овом стам бе ном 
насе љу биће рекон стру и са-
но укуп но 4.000 мета ра дис-
ти ри бу тив не мре же. 

С. С.

Владимир Санадер и Славко Сладојевић

У четвр так, 2. авгу ста испред 
про сто ри ја Месне зајед ни це 
„Блок Б“ одр жа на je, сада већ 
тра ди ци о нал на, „Пасу љи ја да“. 
Овом мани фе ста ци јом ујед но 
је и обе ле же на сла ва ове срем-
ско ми тро вач ке месне зајед ни це 
-  Све ти Или ја. Мани фе ста ци ји 
су, поред мешта на, при су ство-
ва ли Томи слав Јан ко вић, пред-
сед ник Скуп шти не гра да Срем-
ска Митро ви ца, Дра ган Божић, 
предсд ник саве та ове месне 
зајед ни це и нека да шњи пред сед-
ник Миро слав Смр злић. 

МЗ БЛОК Б

Прослављен
Свети Илија
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У сусрет Срем фолк фесту
На Жит ном тргу у Срем-

ској Митро ви ци, од 11. 
до 14. авгу ста одр жа-

ће се нај ве ћа и нај по се ће-
ни ја кул тур на мани фе ста ци-
ја – Срем фолк фест. Дирек-
тор овог фести ва ла, Петар 
Самар џић иста као је, на 
кон фе рен ци ји за меди је, да 
ће ове годи не уче ство ва ти 
два де се так ансам ба ла из 13 
зема ља. 

–  У пита њу је 15. јуби лар-
ни Срем фолк фест и вре ме 
одр жа ва ња фести вал ских 
кон це ра та ће бити у 20.30 
часо ва, а прет хо ди ће им 
дефи леи, који ће бити орга-
ни зо ва ни сат вре ме на рани-
је. Ове годи не нам дола зи 
два де се так ансам ба ла из 13 
зема ља. Уче ство ва ће кул-
тур но - умет нич ка дру штва 
из Колум би је, Коста ри ке, 
Босне и Хер це го ви не, Бугар-
ске, Црне Горе, Грч ке, 
Хрват ске, Ита ли је, Маке до-

ни је, Пољ ске, Руму ни је, 
Руси је и неко ли ко фол клор-
них ансам ба ла из Срби је, а 
дома ћин је Кул тур но - умет-
нич ко дру штво „Бран ко 
Ради че вић“ – рекао је Петар 
Самар џић. 

Овај фести вал већ 15 

годи на орга ни зу је Цен тар за 
кул ту ру Сирмијумарт, под 
покро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Дирек-
тор Сирмијумарта, Зол тан 
Хеге диш иста као је да 
више ме сеч не при пре ме 
теку у нај бо љем реду и 

позвао Митров ча не да при-
су ству ју овој мани фе ста ци-
ји.

Након Срем фолк феста, 
15. авгу ста одр жа ће се там-
бу ра шко вече, на којем ће 
уче ство ва ти девет там бу ра-
шких орке ста ра.  С. С. 

Наја ва Срем фолк феста 

Изме не режи ма 
сао бра ћа ја

За вре ме тра ја ња Срем фолк 
феста,  у пери о ду од  11. до 15. 
авгу ста 2018. годи не, биће изме-
њен режим сао бра ћа ја мотор них 
вози ла.  Сао бра ћај се, у пери о ду 
од 19:30 до 23 часа, при вре ме но 
пре ки да у ули ци Кра ља Петра I 
од Упра ве за тре зор до згра де 
Поли циј ске управe,  делу Зана-
тлиј ске ули це и ули це  Рибар ска 
оба ла, делу ули це Вука Кара џи-
ћа, Тргу Све тог Сте фа на, Жит-
ном тргу и изла зу из Шећер сока-
ка на Трг Све тог Сте фа на. Мења 
се јед но смер ни режим сао бра-
ћа ја у ули ци Све тла, тако што ће 
сао бра ћај бити дозво љен у сме-
ру од Пушки но ве ули це ка кеју. 
Сао бра ћај ће бити пре у сме рен 
на алтер на тив не прав це. 

Због одр жа ва ња про мо ци је 
лати но-музи ке и пле са и кон цер-
та Сал са Y пун то бен да, 17. авгу-
ста, тако ђе се за сао бра ћај 
мотор них вози ла, у пери о ду од 
20:00 до 22:00 часа, при вре ме но 
затва ра део Зана тлиј ске ули це и 
ули це  Рибар ска оба ла, део ули-
це Вука Кара џи ћа, Трг Све тог 
Сте фа на, Жит ни трг и излаз из 
Шећер сока ка на Трг Све тог Сте-
фа на. Мења се јед но смер ни 
режим сао бра ћа ја у ули ци Све-
тла, тако што ће сао бра ћај бити 
дозво љен у сме ру од Пушки но ве 
ули це ка кеју. Сао бра ћај ће тако-
ђе бити пре у сме рен на алтер на-
тив не прав це. 

 Н. М. 

Међу на род ни пли вач ки мара тон

У субо ту, 18. авгу ста, одр-
жа ће се 24. међу на род-
ни пли вач ки мара тон на 

реци Сави у Срем ској Митро-
ви ци, и то на део ни ци од мале 
до Град ске пла же у Срем ској 
Митро ви ци, на дужи ни од 
2.000 мета ра. Овај мара тон је 
већ годи на ма увр штен у КУП 
РС, тако да ће у њему уче ство-
ва ти нај по зна ти ји дома ћи 
мара тон ци, као и гости из 
сусед них зема ља. Орга ни за-
тор мара то на је Пли вач ки и 
ватер по ло клуб Срем, који већ 
24 годи не гаји, поред пли ва ња 
у базе ни ма, ватер по ла и мара-
тон ско пли ва ње. Пли ва чи ПВК Срем су до 
сада осво ји ли више сто ти на меда ља у КУП-у 
РС, а ове годи не оче ку је се нај ве ћи број 
меда ља, има ју ћи у виду да је отва ра ње Град-
ског базе на у Срем ској Митро ви ци допри не-
ло знат ном побољ ша њу усло ва за раз вој 
пли ва ња у Сре му. Пози ва ју се ста нов ни ци 
целог Сре ма да уче ству ју у мара то ну. Кате го-
ри је су за све узра сте, од нај мла ђе деце до 
вете ра на пре ко 80 годи на, у жен ској и мушкој 
кон ку рен ци ји. За прва три места доде ли ће се 

меда ље, а апсо лут ни побед ни ци оба пола, 
као и нај мла ђи и нај ста ри ји уче сник биће 
награ ђе ни пеха ри ма. Сви уче сни ци биће 
поча шће ни ужи ном и пићем. При ја ве за 
мара тон почи њу од 10 часо ва 18. авгу ста код 
КК Вал-а.  Реви јал не трке на 100 мета ра за 
децу до 10 годи на и 300 мета ра за децу до 12 
годи на почи њу у 11 часо ва, а глав на трка на 
2.000 мета ра око 11:30. Старт је на пла жи у 
насе љу 29. новем бар, а циљ код КК Вал-а на 
Град ској пла жи. 

Одр жа на 49. Трка мира
Тра ди ци о нал ни Међу на род ни пли вач ки 

мара тон Јарак-Шабац, у неде љу, 5. авгу ста, 
одр жан је 49. пут за редом, у част жрта ва 
Крва вог мар ша у којем је 1941. годи не више 
од 5.000 Сре ма ца и Мачва на одве де но из 
сво јих домо ва у импро ви зо ва ни кон цен тра-
ци о ни логор у Јар ку.

И ове годи не, орга ни за то ри овог мара то на 

су Тури стич ка орга ни а ци ја Гра да Шап ца, као 
и Месна зајед ни ца Јарак уз подр шку Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Дуж Саве пли ва ло се 
18 кило ме та ра и 800 мета ра, у чети ри трке. 
Трка мира се у кален да ру Свет ске пли вач ке 
асо ци ја ци је нала зи од 1984. годи не, а тако ђе 
је и међу 24 нај по зна ти ја пли вач ка мара то-
на. Н. М. 
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МАР ТИН ЦИ

Одр жа на 5. Кроф ни ја да

У неде љу, 5. авгу ста, у 
Мар тин ци ма је одр жа-
на, сада већ тра ди ци-

о нал на, пета Кроф ни ја да. 
Мани фе ста ци ја је одр жа на 
у дво ри шту Основ не шко-
ле „Јован Јова но вић Змај“, 
а њен орга ни за тор био је 
Омла дин ски клуб Мар тин ци. 
Дога ђај је подр жан од стра не 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
Цен тра за кул ту ру Сир ми у-
март и Спорт ског саве за Гра-
да Срем ска Митро ви ца. 

Поред број них посе ти ла-
ца, мани фе ста ци ји је при-
су ство вао и начел ник Град-
ске упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт у Срем ској 
Митро ви ци Или ја Недић, који 
је похва лио локал но удру же-
ње жена, ловач ко дру штво, 
као и омла дин ски клуб. 

– Овде се оку пи ло мно го 
деце, мали ша на, који ма смо 
желе ли да пока же мо тра ди-
ци о нал не вред но сти наших 
ста рих. Ово ли ки број људи 

гово ри довољ но о овој мани-
фе ста ци ји. Оче ку јем да се 
сле де ће годи не оку пи мо у 
још већем бро ју, што Мар-
тин ча ни, што људи из окол-

них места, и да подр жи мо 
ову мани фе ста ци ју – рекао 
је Или ја Недић. 

Пре ма речи ма Ива не Пеји-
но вић из Омла дин ског клу-
ба Мар тин ци, са пове ћа њем 
бро ја мешта на, пове ћа ва се 
и број кроф ни. 

– Чла ни це удру же ња жена 
су испе кле пре ко 1.500 кроф-
ни и задо вољ ни смо током 
мани фе ста ци је – рекла је 
Пеји но ви ће ва, захва лив ши 
покро ви те љи ма. 

Ово го ди шњој кроф ни ја ди 
при су ство ва ли су и гра до на-
чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер и пред-
сед ник Скуп шти не Гра да 
Томи слав Јан ко вић, а чита ва 
мани фе ста ци ја про пра ће на 
је при год ним кул тур но-умет-
нич ким про гра мом. 

Н. Мило ше вић

JKП„КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Резул та ти ана ли зе сав ске воде
Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому на ли је“ Срем ска Митро-

ви ца оба ве шта ва гра ђа не о резул та ти ма ана ли зе сав ске 
воде, коју је извр шио Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца. Ана ли за сав ске воде је извр ше на дана 25. 07. 
2018. годи не и то на тач ка ма узор ко ва ња: Мала пла жа, поче-
так пла же, Богаз, Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко-хемиј ских и микро би о-
ло шких пара ме та ра сав ска вода на наве де ним лока ли те ти-
ма:oдговара

зах те ви ма Уред бе о гра нич ним вред но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским вода ма и под зем ним вода ма и 
седи мен ту и роко ви ма за њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без бед но купа ње: избе га ва ти 
роње ње, гњу ра ње, прска ње, ска ка ње и гле да ње у води, при-
ли ком ула ска у воду посте пе но се рас хла ди ти, оба ве зно се 
туши ра ти чистом водом са туше ва након изла ска из сав ске 
воде, врши ти над зор над купа њем мале деце ( у пли ћа ку је 
вода нај за га ђе ни ја), после кише и олу је не купа ти се 2-3 
дана, забра ни ти при ступ дома ћим живо ти ња ма.

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

Или ја Недић Ива на Пеји но вић

Кроф не за нај мла ђе
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Први Дани општине
Стара Пазова

Дани општи не Ста ра Пазо ва ове 
годи не по први пут обе ле же ни су 
тро днев ном мани фе ста ци јом од 

31. јула до 2. авгу ста. Први дан био је 
резер ви сан за кон церт Рибље чор бе на 
Тргу Др Зора на Ђин ђи ћа који је оку пио 
око 8.000 посе ти ла ца. Овај нај по пу лар-
ни ји рок састав у бив шој Југо сла ви ји и 
Срби ји ујед но је про сла вио 40 годи на 
посто ја ња, а фронт мен гру пе Бора Ђор-
ђе вић наја вио је 20. албум који је у при-
пре ми. Вели ко инте ре со ва ње посе ти ла-
ца иза звао је и кон церт пред гру пе, а у 
пита њу је локал ни музич ки састав Кра ве 
на путу.

Мани фе ста ци ја је наста вље на све ча-
ном вече ром и уру че њем награ да Месне 
зајед ни це Ста ра Пазо ва које је одр жа но 
у сре ду 1. авгу ста. Била је то при ли ка да 
се доде ле Пла ке те и при зна ња за оне 
који су у прет ход ном пери о ду афир ми-
са ли ста ро па зо вач ку општи ну у раз ли-

чи тим обла сти ма. Након крат ког фил ма 
о овој општи ни у про дук ци ји РТВ Ста ра 
Пазо ва, број ним зва ни ца ма из земље 
али и побра тим ских зема ља обра тио се 
и први човек ста ро па зо вач ке општи не 
Ђор ђе Ради но вић. Мла де гим на зи јал ке, 
12 свет ских прва ки ња одбој ке у школ-
ском спор ту, похва ље не су и награ ђе-
не изно сом од 10 хиља да дина ра. Како 
је ово ујед но и сла ва месне зајед ни це 
Ста ра Пазо ва, као и до сада, Извр шни 
одбор месне зајед ни це донео је одлу ку о 
доде ли при зна ња Плакетасаповељом 
за 2018. годи ну која се доде љу је поје-
дин ци ма и орга ни за ци ја ма које афир-
ми шу ста ро па зо вач ку општи ну. Награ-
де за постиг нут успех у осмо го ди шњем 
шко ло ва њу доби ло је четво ро уче ни ка 
ста ро па зо вач ких шко ла у виду нов ча ног 
изно са од 20 хиља да дина ра. Пове ља 
из обла сти спор та за изу зет не резул та-
те у одбој ци и кошар ци ове годи не доде-

ље на је Гим на зи ји „Бран ко Ради че вић“. 
Пове ља из обла сти при вре де доде ље на 
је пред у зет ни ку Срђа ну Ради ши ћу. Дру-
гог дана на Тргу су насту пи ле локал не 
музич ке гру пе Тезга рок и Про боно. 

У окви ру обе ле жа ва ња Дана општи не 
Ста ра Пазо ва, фуд ба ле ри ФК Једин ство, 
вете ра ни, уго сти ли су сво је гене ра циј ске 
коле ге ФК Црвену Зве зду. При ја тељ ска 
утак ми ца завр ше на је резул та том 2:1 
за дома ћи не, а дога ђај је сво јим при су-
ством подр жао и чуве ни Зве здин играч 
Милош Шестић, који је сво је прве фуд-
бал ске кора ке напра вио у ста ро па зо вач-
ком Једин ству. Шестић је иста као да се 
у њего во вре ме фуд бал играо срцем и 
мно го се више пажње посве ћи ва ло самој 
тех ни ци поје ди нач не игре.

Тре ћег и цен трал ног дана обе ле жа-
ва ња, 2. авгу ста на Све тог Или ју, тач но 
у под не, хим ном Боже прав де запо че ла 
је све ча на Сед ни ца СО Ста ра Пазо ва 

Кон церт Рибље чор бе

Све ча на сед ни ца СО Ста ра Пазо ва

Награ де за нај бо ље уче ни ке
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која је одр жа на у Позо ри шној сали Ста-
ра Пазо ва. При ка зан је и доку мен тар ни 
филм о потен ци ја ли ма ста ро па зо вач-
ке општи не, а затим је пред сед ник СО 
Горан Јовић иста као да је овај сазив нај-
е фи ка сни ји од свих доса да шњих, те да је 
у послед ње две годи не имао 31 засе да-
ње, коли ко није дан локал ни пар ла мент 
у Срби ји. Сарад ња зако но дав не и извр-
шне вла сти је одлич на, а  све се ради у 
циљу еко ном ског и при вред ног раз во ја, 
зарад бољег живо та свих гра ђа на, оце-
нио је први човек општи не Ђор ђе Ради-
но вић. Све ча ној сед ни ци су поред одбор-
ни ка при су ство ва ли и гости из сло вач ких 
гра до ва Пухов и Бела, из хрват ског Вуко-
ва ра, општи не Зве чан и Косов ска Каме-
ни ца, као и број ни Ста ро па зов ча ни. 

Дани општи не Ста ра Пазо ва били су 
једин стве на при ли ка да се у вечер њим 
сати ма у холу Позо ри шне сале у Ста рој 
Пазо ви пред ста ви ликов на моно гра фи ја 
Бран ка Оре шча ни на. Око две сто ти не 
уља на плат ну, аква ре ла и црте жа олов-
ком овог сли ка ра родом из Нових Кар ло-
ва ца који већ дужи низ деце ни ја живи и 
ради у Ста рој Пазо ви пред ста вље ни су 
у илу стро ва ној моно гра фи ји сим бо лич-
ног нази ва Ста ра Пазо ва. Покро ви тељ 
овог изда ња је општи на Ста ра Пазо ва, 
а изда вач Цен тар за кул ту ру који је исту 
уло гу имао и када је из штам пе иза шла и 
њего ва прет ход на књи га са истим нази-
вом 2004. годи не. Ова ликов на моно гра-
фи ја је штам па на на чети ри јези ка: срп-
ском, сло вач ком, немач ком и енгле ском, 
а у пита њу је осма по реду. Овај умет ник 
који ће сле де ће годи не обе ле жи ти педе-
сет годи на про фе си о нал ног бавље ња 
сли кар ством и 70 годи на живо та до сада 
је ура дио пре ко 4.000 пор тре та, пеј са жа, 
мртвих при ро да, ико на, при зо ра из живо-
та и слич но.

Кон цер том Аце Лука са на Тргу Др 
Зора на Ђин ђи ћа при ве де но је кра ју 
обе ле жа ва ње тро днев не мани фе ста ци-
је. Уочи кон цер та који је тако ђе оку пио 
више хиља да посе ти ла ца као пред гру-
па насту пи ли су ово го ди шњи побед ни ци 
прве Пазо ви зи је чла но ви саста ва Пан геа 
бојс из Нове Пазо ве. Ова све ча ност јед-
на је од 11 која је ове годи не про гла ше на 
за мани фе ста ци је од зна ча ја за општи ну.

С. Стан ко вић

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

ИЗГРАД ЊА БРЗЕ ПРУ ГЕ

Поло жен први
кило ме тар

На део ни ци Ста ра Пазо ва - Инђи ја поло-
жен је први кило ме тар буду ће брзе пру ге у 
Срби ји на којој ће возо ви сао бра ћа ти 200 
кило ме та ра на сат, саоп шти ла је ком па ни ја 
руских желе зни ца РЖД Интер не шнал. 
Поче ла је да пола же гор њи строј коло се ка 
на део ни ци дугој седам кило ме та ра изме ђу 
Ста ре Пазо ве и Инђи је. Та део ни ца је део 
прав ца Ста ра Пазо ва - Нови Сад, где се 
изво де радо ви у окви ру Анек са за рекон-
струк ци ју посто је ће и изград њу дво ко ло-
сеч не желе знич ке пру ге. Укуп на дужи на 
део ни це је нешто више од 40 кило ме та ра. 
Тај анекс пред ви ђа и изград њу два вија дук-
та, две гале ри је, 19 мосто ва и над во жња ка 
одно сно под во жња ка, као и 36 малих 
мосто ва. С. С.

ГОЛУ БИН ЦИ – ПУТИН ЦИ

Осве тљен
пру жни пре лаз

Инфра струк ту ра желе зни це Срби је саоп-
шти ла је да је у про те кла два месе ца 
поста ви ла осве тље ње на осам пут них пре-
ла за обез бе ђе них савре ме ном ауто мат-
ском опре мом, на нај фре квент ни јим део ни-
ца ма на међу на род ном желе знич ком Кори-
до ру 10 изме ђу Бео гра да и Шида и на бар-
ској пру зи изме ђу Ресни ка и Ваље ва. На тај 
начин, како се наво ди у саоп ште њу, Инфра-
струк ту ра желе зни це Срби је спро ве ла је 
додат не мере за обез бе ђе ње без бед ног 
одви ја ња желе знич ког и друм ског сао бра-
ћа ја на нај фре квент ни јим пут ним пре ла зи-
ма на Кори до ру 10 и бар ској пру зи. На 
маги страл ној пру зи Бео град - Шид осве те-
ље на су три пут на пре ла за, и то изме ђу 
ста ни ца Голу бин ци и Путин ци, затим изме-
ђу ста ни ца Путин ци и Рума као и изме ђу 
ста ни ца Мар тин ци и Куку јев ци.

 С. С.

БАСКЕТ

Ста ро ба нов ча ни 
међу нај бо љи ма

Коли ко су срп ски баске та ши доми нант ни 
на свет ском нивоу, потвр ђу је и нова 3x3 
свет ска ранг листа. Наи ме, на листи нај бо-
љих баске та ша на све ту првих десет места 
зау зи ма ју игра чи из Срби је. Први је Дејан 
Мај сто ро вић из Ста рих Бано ва ца, а међу 
десе то ри цом нај бо љих су и Алек сан дар 
Рат ков који је пети на листи и још један 
Ста ро ба нов ча нин, Нико ла Вуко вић, који 
беле жи деве ту пози ци ју. Поред тога, и у 
тим ској кон ку рен ци ји на прва три места су 
клу бо ви из наше земље. На првој пози ци ји 
нала зи се Нови Сад, иза њих је Лиман 
Тесла Вода, а на тре ћем месту је Земун. 
Међу десет нај бо љих нала зи се још и еки па 
Бео гра да која је на деве тој пози ци ји. У кон-
ку рен ци ји репре зен та ци ја свет ски шам пи он 
Срби ја је тако ђе прва, на дру гом месту је 
Сло ве ни ја, а тре ће пла си ра на је Лето ни ја.

С. С.

БЕЛЕ ГИШ

Памет но кори шће ње 
земљи шта

Цен тар за робо ти ку Инсти ту та „Михај ло 
Пупин“ у Бео гра ду на пољо при вред ном 
добру мла дог пољо при вред ни ка Нико ле 
Лон ча ра из срем ског села Беле гиш екс пе-
ри ме тал но спро во ди про је кат памет ног 
кори шће ња земљи шта у пољо при вре ди са 
даљин ским над зо ром путем андро ид апли-
ка ци је на мобил ном теле фо ну. У пита њу је 
један од 25 нај бо љих про је ка та за ино ва-
тив ност у бор би про тив кли мат ских про ме-
на у Срби ји пред ста вљен про те кле неде ље 
у овом делу Сре ма чију реа ли за ци ју финан-
си ра ју Раз вој на аген ци ја Ује ди ње них наци-
ја и Мини стар ство зашти те живот не сре ди-
не. С. С.

РОДИ ТЕЉ СКИ ДОДА ЦИ

Подр шка
роди тељ ству

Општи на Ста ра Пазо ва је у овој годи ни 
за про грам рађа ња и роди тељ ства издво ји-
ла 17,5 мили о на дина ра. Сред ства су 
наме ње на роди тељ ски дода так за прво 
дете који се испла ћу је у јед но крат ном изно-
су, као и за накна де за неза по сле не поро-
ди ље.

 С. С.
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Већа напла та
поре за на имо ви ну
С обзи ром да акон та-

ци ја за тре ћи ква р тал 
поре за на имо ви ну и 

накна де за зашти ту живот не 
сре ди не доспе ва 15. авгу-
ста, Оде ље ња за локал не 
јав не при хо де ће свим обве-
зни ци ма на кућ не адре се 
доста ви ти уплат ни це на 
који ма се нала зи укуп но ста-
ње дуга по ова два осно ва.

Из Оде ље ња за локал не 
јав не при хо де под се ћа ју гра-
ђа не да ће бла го вре ме ним 
изми ри ва њем оба ве за по 
осно ву локал них јав них при-

хо да избе ћи пла ћа ње кама-
те и покре та ње поступ ка 
при нуд не напла те. Небла го-
вре ме но пла ћа ње поре ских 
оба ве за пред ста вља пре кр-
шај за који су пред ви ђе не 
нов ча не казне у мини мал-
ном изно су од 5.000 дина ра.

Како сазна је мо од шефи-
це овог Оде ље ња Миле ве 
Кова че вић, у овој годи ни за 
прва два ква р та, напла та је 
у апсо лут ном изно су већа у 
одно су на исти пери од про-
шле годи не за 60 про це на та.

 – До овог пове ћа ња је 

дошло зато што стал но 
ради мо на тере ну, реа ли зу-
је се при нуд на напла та, а за 
веће дужни ке пла ни ра мо да 
се покре не и посту пак хипо-
те ке. Нарав но, у било којој 
фази може да се ура ди и 
репр о грам – каже Миле ва 
Кова че вић.

Тре ба иста ћи да, при ли-
ком рас пра ва о општин ском 
буџе ту и њего вом извр ше-
њу, при хо ди од поре за на 
имо ви ну, по струк ту ри и 
виси ни,  се нала зе на тре-
ћем месту. С. Џ.

Миле ва Кова че вић

ПРО ЈЕ КАТ ХОРИС

При во де се кра ју
гра ђе вин ски радо ви
Пре ко гра нич ни про је-

кат „Хорис – коњич ке 
руте Сре ма“ запо чео 

је у сеп тем бру про шле годи-
не, а гра ђе вин ски део радо-
ва у Руми запо чео је у мају 
ове годи не. Настав ком гра-
ђе вин ских радо ва на затво-
ре ном мање жу при во ди се 
кра ју тре ћа фаза реа ли за-
ци је овог про јек та.

Под се ти мо, про је кат тра-
је две годи не и окон ча ва се 
31. авгу ста наред не годи не, 
а за њего ву реа ли за ци ју је 
обез бе ђе но пре ко 1,4 мили-
о на евра. Рума, као један 
од парт не ра у про јек ту  који 
финан си ра Европ ска уни-
ја, ће доби ти ком плекс за 
коњич ки спорт који под ра-
зу ме ва, не само шко лу јаха-
ња, него и про стор за хипо-
те ра пи ју, а овај део про јек та 
вре ди око 240.000 евра. У 
току су радо ви на покри ва-
њу и опре ма њу хале, одно-
сно затво ре ног мање жа, 
чија је повр ши на 1.012 ква-
драт них мета ра, а које је 31. 
јула оби шао Дра ган Коса-
но вић, шеф Оде ље ња за 
локал ни еко ном ски раз вој. 
По њихо вом завр шет ку сле-
ди и опре ма ње ком плек са.

Исто вре ме но, радо ви на 
отво ре ном мање жу, нешто 
мање повр ши не од 836 ква-
драт них мета ра и на шта ли 
су завр ше ни.

Као један од парт не ра у 

про јек ту, Пољо при вред на 
шко ла је наба ви ла опре му 
за јаха ње, а тре ба да усле-
ди и набав ка коња који ће 
се кори сти ти у хипо те ра пи-
ји.

У реа ли за ци ју актив но-
сти, када се завр ше сви 
потреб ни радо ви, биће 
укљу че но 15 лица из Пољо-
при вред не шко ле, Цен тра 
за соци јал ни рад,  Днев ног 
цен тра  за децу са смет ња-
ма у раз во ју и Дома здра-
вља.  За ова лица еду ка ци ја 
је запо че ла  у мају ове годи-

не и тра ја ће до поло ви не 
наред не годи не.  Када се 
ова еду ка ци ја окон ча, биће 
ство ре ни усло ви за поче так 
рада шко ле јаха ња и хипо-
те ра пи је за децу са функ-
ци о нал ним огра ни че њи ма, 
неу ро мо тор ним и сен зор-
ним дис функ ци ја ма.

Поред коња који ће се 
кори сти ти у хипо те ра пи ји, 
про јек том је пред ви ђе на 
набав ка још три коња која 
су обу че на за рад са децом 
и која ће се кори сти ти за 
шко лу јаха ња.

Про је кат „ХОРИС“ – 
Коњич ке руте Сре ма“ се 
финан си ра из про гра ма 
Пре ко гра нич не сарад-
ње Интер рег ИПА Срби-
ја – Хрват ска, а у њега су 
укљу че ни, као парт не ри - из 
Хрват ске - општи на Нијем-
ци  и Коњо гој ско удру же ње 
„Вра нац“, а из Срби је - рум-
ска Пољо при вред на шко ла  
„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
и локал на само у пра ва, као 
и Коњич ки клуб „Срем“ из 
Срем ске Митро ви це.

С. Џ.

Оби ла зак радо ва у про јек ту Хорис
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КУЛ ТУР НО ЛЕТО: ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Пре да ва ње о мит ским бићи ма
„Змај, але, зду хаћ и виле“ је назив пре-

да ва ња које је, у окви ру Кул тур ног лета 
одр жа ла Јеле на Арсeновић, кустос етно-
лог у Зави чај ном музе ју Рума, послед-
њег дана јула.

Про шле годи не Јеле на је гово ри ла  о 

вуку,  петлу и зми ји , а ова тема је  веза на 
за срп ску тра ди ци ју,  за ста ро пре да ње, 
за мит ска бића из срп ских пре да ња.

 – Прво пре да ва ње је било о  демон-
ским бићи ма живо тињ ског обли ка, а 
сада полу људ ског или људ ског обли ка. 

Можда вила није пот пу но у овој гру пи, 
јер су прва три  демон ска бића непо го да, 
она су веза на за атмос фер ске поја ве. 
Вила  је  прво бит но била из неког пане-
вроп ског насле ђа, веза на је и за пре да-
ње доне то из пра по стој би не, али и које 
су Срби зате кли дола ском на Бал кан ско 
полу оствро. По том прво бит ном веро ва-
њу и виле су биле демо ни непо го де, а 
касни је су доби ле дру го зна че ње, оне су 
амби ва лент не, нека да су биле осве то-
љу би ве, али су ради ле и у корист људи 
– каже Јеле на Арсе но вић.

Она дода је да је задо вољ на  инте ре со-
ва њем сугра ђа на за ова ква пре да ва ња, 
што потвр ђу је и пода так да је и овом пре-
да ва њу при су ство вао вели ки број заин-
те ре со ва них гра ђа на. 

- Наш циљ је да пону ди мо раз ли чи те 
садр жа је рум ској публи ци током Кул тур-
ног лета и мислим да у томе и успе ва мо 
јер за сва ки наш про грам има мо соли дан 
број људи у публи ци – исти че Јеле на 
Арсе но вић. С. Џ.

Публи ка на пре да ва њу

Словенци у Руми
Захва љу ју ћи Мини стар ству трго ви-

не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја 
реа ли зу је се про је кат Про мо ци ја 

тури стич ких ресур са општи не Рума и 
реги о на Сре ма и под сти ца ње уна пре ђе-
ња рецеп тив не тури стич ко-уго сти тељ ске 
пону де, кроз локал не мани фе ста ци је и 
орга ни зо ва ну про мо- туру за госте из 
Сло ве ни је.  

Тако је Рума била дома ћин деле га ци ји 
Сло ве ни је, из Новог Места који су у Руми 
бора ви ли чети ри дана. За то вре ме ова 
деле га ци ја од 16 чла но ва, у којој су пред-
став ни ци локал не само у пра ве, Тури-
стич ке орга ни за ци је, вла ди ног и невла-
ди ног сек то ра, посе ти ла је чуве ни Рум-
ски вашар, при су ство ва ла свим кон цер-
ти ма на Град ском тргу и Румфесту, 
оби шла Бор ко вац, рум ске цркве, али и 
рим ска нала зи шта у Срем ској Митро ви-
ци.

За сло ве нач ку деле га ци ју је орга ни зо-
ван 3. авгу ста и при јем у Град ској кући 
где су их уго сти ли Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума и Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве.

Мар јан ца Тршчи нар Антић каже да је 
Рума град љуба зних и при јат них људи и 
да сви осе ћа ју како су добро до шли. 

–  Рума је леп град и изне на ђе ни смо 
коли ко могућ но сти има за при хват гости-
ју, коли ко пове сти и при род них лепо та 
пру жа. Сигур но ћемо чешће дола зи ти 
овде, јер смо рани је само про ла зи ли крај 
Руме, нико нас није упу тио у то шта овде 
има. Захвал ни смо Тури стич кој орга ни за-
ци ји и Клу бу Сло ве на ца што су нас 
позва ли и општи ни што нас је при ми ла 
– каже Мар јан ца и дода је да су за Рум-
ски вашар чули још рани је, у вре ме ста-
ре Југе. 

–  Позна то нам је да је то нај бо љи 

вашар, ако си нека да хтео купи ти доброг 
коња, морао си доћи у Руму, то нам је 
било позна то. Данас смо тај вашар и 
виде ли, а чули смо у Музе ју и повест тог 
ваша ра, који заи ста има дугу тра ди ци ју, 
тако да нам је то вео ма инте ре сант но 
иску ство. Код нас, због вели ких трго вач-
ких цен та ра, ти ваша ри се пола ко губе, 
тако да то заи ста вре ди посе ти ти – рекла 
нам је Мар јан ца Тршчи нар Антић, пред-
сед ни ца Одбо ра за међу на род но сура-
ђи ва ње и тури стич ка рад ни ца.

Мир ја на Вуја си но вић, дирек тор ка 
Тури стич ке орга ни за ци је Рума, исти че 
да су сло ве нач ким гости ма пока за ли све 
што су и пла ни ра ли. 

Сте ван Кова че вић исти че да је ова 

посе та сло ве нач ке деле га ци је, саста-
вље на од делат ни ка из тури зма, вла ди-
ног и невла ди ног сек то ра, један од 
бољих начи на да се пред ста ве рум ски 
тури стич ки потен ци ја ли. 

– Нема бољег пред ста вља ња, од лич-
ног суо ча ва ња са оним што је наша пону-
да и мислим да ће они бити нај бо љи 
про мо те ри наше тури стич ке пону де. 
Ова ква прак са може да даје добре резул-
та те и ово је нај бо љи начин да се наши 
потен ци ја ли пред ста ве. Рани је смо више 
зна ли шта има мо, али смо се лоше сна-
ла зи ли у том пред ста вља њу, а овај про-
је кат је путо каз како то може да се ура ди 
– сма тра Сте ван Кова че вић.

С. Џ.

Делегација Новог Места у Грч кој цркви
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Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.

ОДР ЖАН 8. РУМ ФЕСТ

Шаре но на Град ском тргу
Тури стич ко при вред на мани фе ста-

ци ја Румфест одр жа на је по осми 
пут 2. и 3. авгу ста на Град ском тргу. 

Ова мани фе ста ци ја увек дода јед ну 
ноту шаре ни ла, добр ог рас по ло же ња и 
вели ки број посе ти ла ца Град ском тргу.

На два де се так штан до ва Румља ни су 
по сајам ским, нижим цена ма могли да 
купе про из во де пче ла ра, вина, слат ки-
ше, зачин ско биље, али и про из во де 
дома ће ради но сти, на лепо уре ђе ним 
штан до ви ма про из во ђа ча из гра да дома-
ћи на, срем ских општи на, али и Ваље ва, 
Новог Сада и Љубо ви је.

Мир ја на Вуја си но вић, дирек тор ка 
Тури стич ке орга ни за ци је исти че да се 
ове годи не, поред њих, као орга ни за тор 
поја вљу је и Кул тур ни цен тар „Бра на 
Црн че вић“, у делу који је везан за кон-
цер те. 

– Када је реч о кон цер ти ма, ове годи не 
смо дове ли раз ли чи те изво ђа че како би 
задо во љи ли све уку се. Нама је сва ке 
годи не покро ви тељ рум ска општи на, 
подр жао нас је Покра јин ски секре та ри јат 
за пољо при вре ду, али ове годи не, по 

први пут и Мини стар ство трго ви не, тури-
зма и теле ко му ни ка ци је. Упра во захва-
љу ју ћи њима реа ли зу је мо и један про је-
кат про мо-туре за тури сте из Сло ве ни је 
који ће бити и на Рум фе сту – каже Мир-
ја на Вуја си но вић.

У вечер њим сати ма, зва нич но је ово го-
ди шњу мани фе ста ци ју отво рио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума.

 – За нас је ова мани фе ста ци ја зна чај-
на јер се укла па у нашу посве ће ност да 
као општи на раз ви ја мо све сво је потен-
ци ја ле. Раз вој ни потен ци ја ли нису само 
покре та ње нових про из вод них пого на, 
где има мо зна чај них резул та та, сва ка ко 
да је бит но и раз ви ја ње тури стич ких 
услу га. Ова мани фе ста ци ја на нај бо љи 
начин, у јед ној фести вал ској атмос фе ри, 
про мо ви ше и тра ди ци о нал ну про из вод-
њу гастро ном ских спе ци ја ли те та, вина, 
раки ја, меда, дакле оно по чему је наш 
крај познат. То је и при ли ка да се наши 
гости упо зна ју и са оста лим тури стич ким 
потен ци ја ли ма који нису мали. Рум ски 
вашар је бренд који је нада ле ко познат, 
нуди мо мно го и спо рт ским колек ти ви ма 

за при пре ме у сфе ри спо рт ског тури зма. 
Ми смо ове годи не три про цен та општин-
ског буџе та опре де ли ли за раз вој тури-
зма, сле де ће може бити и више. Ула га-
њем у тури зам могу се оства ри ти зна чај-
ни при ли ви у буџет – каже Сте ван Кова-
че вић.

И ове годи не, отва ра њу осмог Румфе
ста су при су ство ва ли Вин ски вите зо ви 
Евро пе

– Сва ке годи не дођем на вашу мани-
фе ста ци ју коју увек лепо орга ни зу је те. 
Желим да, као и увек, има те добра вина, 
јер је Срем увек имао нај бо ља вина, то 
зна ју сви од Беча и Лон до на, па до 
несрећ ног Титаника, јер су се и на њему 
пила сре мач ка вина – рекао је Миро слав 
С. Мрну штик, пред сед ник срп ског огран-
ка Реда Вин ских вите зо ва.

Када је реч о штан до ви ма у попу лар ној 
Вин ској ули ци, по први пут на Румфесту 
је Удру же ње „Моје две злат не руке“ из 
Бео гра да који поред сво јих, на штан ду 
нуди и мана стир ске про из во де и руко-
тво ри не, из мана сти ра Рује вац код 
Љубо ви је. 

Један од оних који су од почет ка на 
Румфесту је пче лар Ста ни мир Јаво рац.

 – Видим доста изла га ча које знам од 
рани је. Могу рећи да је ово била јед на 
осред ња годи на када је пче лар ство у 
пита њу – каже за наше нови не Ста ни мир 
Јаво рац.
Аронија Бајић из Шап ца, тако ђе је ове 

годи не на Град ском тргу. На штан ду се 
нуде вино, матич ни сок, џем и чај од аро-
ни је. Под аро ни јом има пола хек та ра, 
одно сно 1.100 ста ба ла, а ово го ди шња 
бер ба је окон ча на пре пар дана. 

С. Џ.

Ове годи не број ни посе ти о ци Румфе
ста при су ство ва ли су на Град ском тргу 
кон цер ти ма Мила на Топа ло ви ћа Топал-
ка, који је први насту пао пред рас по ло-
же ном публи ком, а потом и Сања Илић 
са њего вом гру пом Балканика. Сле де-
ћег дана, 3. авгу ста, пред вели ким бро-
јем оку пље них гра ђа на кон церт је одр-
жа ла Дра ги ца Радо са вље вић Цака на, 

под се ти мо она је Румља не заба вља ла 
и за дочек Срп ске нове годи не, која је 
насту пи ла са Етно гру пом Шара. Како 
сазна је мо Цака на је изра зи ла жељу да 
са овом гру пом одр жи један кон церт у 
вели кој дво ра ни Кул тур ног цен тра. 
Послед њи је био наступ Жељ ка Васи ћа 
којим је и затво рен ово го ди шњи, осми 
Румфест. 

Чети ри кон цер та за два дана

Вин ска ули ца Сте ван Кова че вић
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ГРО ЗНИ ЦА ЗАПАД НОГ НИЛА

Обо лео Ста ро па зов ча нин
У Сре му, тач ни је у ста ро па зо вач кој 

општи ни и Срем ској Митро ви ци, реги-
стро ва на су два слу ча ја обо ле ва ња 
гро зни це Запад ног Нила, наво ди се на 
сај ту Заво да за јав но здра вље Срем-
ска Митро ви ца. Осо бе су мушког 
пола, ста ри је од 55 годи на са при сут-
ним комор би ди те ти ма. Након спро ве-
де них виру со ло шких ана ли за у рефе-
рент ној лабо ра то ри ји Инсти ту та за 
виру со ло ги ју, вак ци не и серу ме Тор-
лак, потвр ђе на су спе ци фич на анти те-
ла на вирус гро зни це Запад ног нила. 
Обо ле ле осо бе су хоспи та ли зо ва не, 
има ју неу ро ин ва зив ну фор му боле сти 
и при па да ју ризич ној попу ла ци ји за 
наста нак неу ро ин ва зив не фор ме 
боле сти. Пре ма пода ци ма Инсти ту та 
за јав но здра вље Срби је „Др Милан 
Јова но вић Батут“, на тери то ри ји Сре-

ма нису реги стро ва ни комар ци у који-
ма је при су тан геном виру са гро зни це 
Запад ног Нила. Пре ма пода ци ма овог 
инсти ту та, у нашој земљи од почет ка 
јуна, забе ле жен је 41 слу чај обо ље ва-
ња од гро зни це Запад ног Нила са 

чети ри смрт на исхо да, три у Јужно-
бач ком окру гу и један у Бео гра ду. Под-
се ћа мо на основ не кли нич ке и епи де-
ми о ло шке карак те ри сти ке овог обо-
ље ња: Гро зни ца Запад ног Нила је 
виру сно обо ље ње које се пре но си 
убо дом зара же ног комар ца. Глав ни 
пре но си лац је врста комар ца одо ма-
ће на и код нас, а глав ни резер во а ри 
су раз не врсте пти ца у који ма се вирус 
одр жа ва. Више од 80 одсто зара же них 
овим виру сом нема ника кве тего бе, а 
код малог про цен та, око један одсто  
зара же них, симп то ми под се ћа ју на 
симп то ме гри па (нагло пови ше на 
теле сна тем пе ра ту ра, гла во бо ља, 
грло бо ља, боло ви у леђи ма, миши ћи-
ма, згло бо ви ма, умор, благ про ла зни 
осип, уве ћа ње лим фних чво ро ва и 
сл.) Љ. Ј.

ПРИ ЈЕМ ЗА УЧЕ СНИ КЕ СРП СКОРУСКЕ ЛИКОВ НЕ КОЛО НИ ЈЕ

Руски умет ни ци у Шиду

Пред сед ник Скуп шти не Општи не 
Шид Вели мир Рани са вље вић, 
при ре дио је у поне де љак 6. авгу-

ста при јем за уче сни ке срп ско-руске 
ликов не коло ни је под нази вом Види ци 
2018. Руски умет ни ци, њих шесна ест, 
по тре ћи пут уче ство ва ли су на коло-
ни ји коју је орга ни зо ва ло Удру же ње 
срп ско-руског при ја тељ ства. 

У сали Скуп шти не општи не Шид, 
поред руских умет ни ка били су и дома-
ћи пре га о ци, чла но ви и сим па ти зе ри 
Удру же ња срп ско-руског при ја тељ-
ства, који су и овог пута пока за ли да 
су изу зет ни дома ћи ни, као и сам град 
Шид. Пред сед ник Скуп шти не Општи-
не Шид Вели мир Рани са вље вић, 
обра ћа ју ћи се при сут ни ма посеб но је 
нагла сио да му је дра го што су поно-
во у Шиду и да је задо вољ ство што су 
шид ски гости. Увек су добро дошли и 

сигур но ће и ово госто ва ње пам ти ти 
као и прет ход но. 

Гости ма се обра тио и Ром ко Папу га 
начел ник Општин ске упра ве. Иста као 
је да је члан Управ ног одбо ра Удру-
же ња срп ско-руског при ја тељ ства, а 
већи ну гости ју позна је са рани јих дру-
же ња. Изра зио је наду да ће ути сци 
борав ка у нашој сре ди ни бити такви, 
да ће се и сле де ће годи не вра ти ти. 

Дола зак је и ове годи не орга ни зо ва-
ла Све тла на Орло ва, при зна ти сли кар-
ски умет ник из Руси је.

– Од првог дана када смо се упо-
зна ли поста ли смо пра ви при ја те-
љи. Веру јем да је до сада цео град 
упо знат са нашим радом. Про је кат је 
настао захва љу ју ћи Општи ни Шид и 
Удру же њу срп ско-руског при ја тељ-
ства. Захвал ност није упу ће на само од 
стра не умет ни ка, већ сло бод но могу 

да кажем и целе Руси је – рекла је Све-
тла на Орло ва.

Офи ци јел ни део при је ма обу хва тио 
је и пред ста вља ње умет ни ка из Руси-
је, број не изра зе захвал но сти, а један 
од гости ју је за то вре ме радио пор тре-
те пред сед ни ка Скуп шти не и начел ни-
ка Општин ске упра ве. 

Алек сеј Сер ге је вич Шебол да јев, 
умет ник и про фе сор на Умет нич ком 
факул те ту, иско ри стио је неких десе-
так мину та да ура ди заи ста импре-
сив не пор тре те. Почео је да сли ка са 
чети ри годи не, а сада има 63. Бака га 
је учи ла да сли ка, а после је све ишло 
сво јим током. Тре ћи пут је у Шиду и 
јако му се допа да. 

Ово го ди шња ликов на коло ни ја биће 
при ли ка за нова позна ства, про ду бљи-
ва ње ста рих и вели ко ства ра лач ко 
надах ну ће.  Д. Попов

Вели мир Рани са вље вић Алек сеј Сер ге је вич Шебол да јев
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ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ

Борба против трго ви не људи ма
Црве ни крст Пећин-

ци укљу чио се и ове 
годи не у обе ле жа ва ње 

Свет ског дана бор бе про тив 
трго ви не људи ма, у окви ру 
сво је миси је, која обу хва та 
спре ча ва ње и олак ша ва ње 
људ ске пат ње. Као Свет-
ски дан бор бе про тив трго-
ви не људи ма 30. јул,  први 
пут обе ле жен је пре две 
годи не, након што је уста но-
вљен новем бра 2013. годи-
не Резо лу ци јом Гене рал-
не скуп шти не Ује ди ње них 
наци ја.

–  Као део Црве ног крста 
Срби је, као наци о нал ног 
дру штва, који се због раз-
ме ра про бле ма трго ви не 
људи ма и њего вог ути ца ја 
на живот и здра вље људи, 
актив но укљу чио у њего во 
сузби ја ње и Црве ни крст 
Пећин ци је дао свој допри-
нос. Тако су пред став ни-
ци Црве ног крста Пећин-
ци - запо сле ни, волон те ри, 
акти ви сти, 30. јула дели ли 
еду ка тив ни мате ри јал са 
тема ти ком пре вен ци је трго-

ви не људи ма. Сва ко је то 
чинио у свом непо сред ном 
окру же њу, а наши гра ђа ни 
су доби ли  по неко ли ко при-
ме ра ка мате ри ја ла, уз апел 
да га про чи та ју и про сле де 
сво јим бли жњи ма. Поред 
тога, сам цен тар Пећи на ца, 
осва нуо је тога дана обле-
пљен пла ка ти ма посве ће-
ним бор би про тив трго ви-

не људи ма. Цела акци ја 
има ла је за циљ да ука же 
на озбиљ ност овог про-
бле ма, њего ву раши ре ност 
и појав не обли ке – рекао 
нам је струч ни сарад ник у 
пећи нач ком Црве ном крсту, 
Алек сан дар Андри је вић.

По њего вим речи ма, 
еду ка тив ни мате ри јал је 
наро чи то био усме рен ка 

попу ла ци ји лоши јег мате-
ри јал ног ста ту са, као нај-
че шћим жртва ма трго ви не 
људи ма, а део еду ка тив-
ног мате ри ја ла је усту пљен 
обра зов ним инсти ту ци ја ма, 
са циљем да се и мла ђа 
попу ла ци ја школ ског узра-
ста, као још јед на рањи ва 
гру па, упо зо ри на могу ће 
опа сно сти. 

ДОЊИ ТОВАР НИК

Краљ, прин це за и прин цескроф не
У четвр так, 2. авгу ста,  у 

про сто ри ја ма Ловач-
ког дома у Доњем 

Товар ни ку нај мла ђи Товар-
ни ча ни су били у при ли ци 
да ужи ва ју у духо ви тој бај-
ци Негдепреко седамбрда, 
у изво ђе њу глу ма ца Деч јег 
позо ри шта Звездица из Зре-
ња ни на. 

Пред ста ва је интер ак тив-
ног типа и рађе на је у драм-
ско-лут кар ској кон цеп ци ји 
игре, јер како нам је рекла 
глу ми ца Татја на Рељин, 
интер ак ци ја са децом током 
изво ђе ња пред ста ве од изу-
зет ног је зна ча ја за успе шну 
интер пре та ци ју.

– Заи ста ми је дра го да 
су деца данас у Товар ни ку 
тако лепо реа го ва ла, да су 
уче ство ва ла у пред ста ви 
зајед но са нама, јер зна те, 
деца су посеб на публи ка 
и увек вам вра те оно ли ко 
коли ко сте им и пру жи ли. Ми 
смо нека да ради ли искљу-
чи во лут кар ске пред ста ве, 
међу тим, схва ти ли смо да 
дија лог две лут ке не може 

да држи пажњу дана шњој 
деци, те смо се одлу чи ли 
да пред ста ве кон ци пи ра мо 
као драм ско-лут кар ску игру. 
Јако нам је важна интер ак-
ци ја са децом током изво ђе-
ња пред ста ве и увек се тру-
ди мо да кори сти мо тек сто ве 

који задо во ља ва ју и школ-
ске кри те ри ју ме. Наме ра 
нам је пре све га да се деца 
добро заба ве али и еду ку ју 
– рекла је Рељин.

Пред ста ва гово ри о кра-
љу, који живи у кра љев ству 
доса де и  одлу чи да оде у 

свет и про на ђе неки сми сао 
у свом досад ном живо ту. 
Али, дола ском ажда је Тере-
зе у њего во кра љев ство 
ства ри се нагло мења ју. 
Краљ одла зи да спа се заро-
бље ну прин це зу и осво ји 
њено срце. Он се бори са 
опа сном ажда јом, која од 
прин це за пра ви прин цес-
кроф не.

Пред ста ву за товар нич-
ке мали ша не Негде преко
седамбрда  орга ни зо вао је 
Кул тур ни цен тар Пећин ци 
у окви ру Пећи нач ког кул-
тур ног лета, које се сва ке 
годи не одр жа ва под покро-
ви тељ ством Општи не 
Пећин ци. У пред ста ви глу-
ме Татја на Рељин и Миљан 
Вуко вић, глум ци Зре ња-
нин ског лут кар ског позо ри-
шта, чија је матич на кућа 
Народ но позо ри ште „Тоша 
Јова но вић“. Дра ма ти за ци је 
и тек сто ве песа ма за позо-
ри ште Звездица ради Татја-
на Рељин. Деч је позо ри ште 
Звездица осно ва но је 1995. 
годи не.

Детаљ са представе
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РЕГА ТА МАЈ КЕ АНГЕ ЛИ НЕ

Стар т 11. авгу ста
Једи на рега та, која захва љу ју ћи 

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

Рега та Мај ке Анге ли не испло вља ва 
у 10:00 часо ва, а орга ни за тор је упу тио 
апел уче сни ци ма, који дово зе пло ви-
ла, да пло ви ла допре ме рани је током 
јутра и пори ну их у воду, како би Рега-
та могла да стар ту је у зака за но вре ме. 
При ја ве за уче шће на Рега ти при ма ју 
се у Тури стич кој орга ни за ци ји општи не 
Пећин ци, сва ког дана од 8:00 до 15:00 
часо ва, путем теле фо на 022/2438-060 
и меј ла turizam@pecinci.org, а уче сни-
ци ће моћи да се при ја ве и на стар ту 
Рега те од 08:00 часо ва. Све додат не 
инфор ма ци је могу се доби ти путем 
теле фо на: 022/2438-060 (Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Пећин ци), 
064/898-36-92 (Љуби ца Бошко вић) и 
064/898-36-99 (Пери ца Одо ба шић).

Купин ску рега ту Мај ке Анге ли не 
финан сиј ски је подр жа ло и Мини стар-
ство трго ви не, тури зма и теле ко му ни-
ка ци ја.

БРЕ СТАЧ

Бај ке ри чува ју сећа ње на Зоку

У субо ту, 4 авгу ста, у Бре ста чу је 
одр жан Мемо ри јал ни мото скуп 
Сећање на Зорана Стојакови

ћаЗоку, Бре ста ча ни на који је тра гич но 
настра дао на мото ци клу 2016. годи не, 
у ноћи изме ђу 4. и 5. авгу ста.

– Ово је дру га годи на како мото ску-
пом поку ша ва мо да очу ва мо сећа ње 
на Зоку, који је и сам био заљу бље ник 
у мото ци кле. Ове годи не је одзив бај-
ке ра мно го бољи и због тога ми је срце 
пуно. Про шле годи не смо нас неко ли ко 
све сами финан си ра ли, а ове годи не 
су нам вели ку подр шку пру жи ле Месна 
зајед ни ца и Општи на Пећин ци, што 

нам је знат но олак ша ло орга ни за ци ју 
целог дога ђа ја. Надам се да ће овај 
мото скуп из годи не у годи ну при вла-
чи ти све више посе ти ла ца – рекао нам 
је један од орга ни за то ра, Ненад Сто-
ја ко вић, брат тра гич но настра да лог 
Зора на.

У знак сећа ња на Зоку, у субо ту је 
ули ца ма Бре ста ча у пред ве чер је про-
шао вели ки бај кер ски дефи ле, а у 
вечер њим сати ма два бен да, ДМВ и 
Дивља ружа, одра ди ла су одлич ну 
живу рок свир ку, којој су се поред бај-
ке ра при дру жи ли и број ни мешта ни 
Бре ста ча и окол них насе ља.

Мото скуп у Бре ста чу

ЈКП САВА

У току сана ци ја дим ња ка топла не
У скло пу при пре ма за наред ну 

греј ну сезо ну, пећи нач ко Јав-
но кому нал но пред у зе ће Сава 

ових дана поче ло је са про ве ра ма 
инста ла ци о них систе ма, а у току је 
репа ра ци ја дим ња ка топла не. Како 
је рекао дирек тор овог Јав ног кому-
нал ног пред у зе ћа Жељ ко Мили ће-
вић, током лет њег пери о да рад ни ци 
ЈКП Сава ће извр ши ти нео п ход не 
про ве ре и сана ци је систе ма, како би 
спрем но доче ка ли греј ну сезо ну.

– До сада смо заме ни ли око пет-
на ест мета ра инста ла ци ја изме ђу 
згра де СУП-а и Ватро га сне ста ни-
це, и сани ра ли цуре ње испред под-
ста ни це за основ ну и сред њу шко лу. 
Тре нут но ради мо на ста би ли за ци ји 
и мал те ри са њу дим ња ка топла не, 
а у наред ном пери о ду дора ди ће-
мо инста ла ци је у Општин ској упра-
ви. Као и сва ке годи не, циљ нам је 
да спрем но доче ка мо греј ну сезо ну, 
те ћемо око 15. сеп тем бра врши ти 
испу шта ње воде из систе ма, како би 

кори сни ци има ли при ли ку да извр ше 
нео п ход не поправ ке и откло не недо-
стат ке на сво јим кућ ним инста ла ци-
ја ма – рекао је Мили ће вић и додао 

да ће кори сни ци даљин ског систе ма 
гре ја ња у Пећин ци ма бити бла го вре-
ме но оба ве ште ни о тач ном дату му 
испу шта ња воде из систе ма.

Сана ци ја дим ња ка топла не
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ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Књи жев не вече ри и концерти
У окви ру мани фе ста ци је Шидско

културнолето, већ дру гу годи-
ну за редом, у дво ри шту Музе-

ја наив не умет но сти Илијанум, сва ког 
четврт ка, одр жа ва ју се Лет ње књи-
жев не вече ри. Након прве ово го ди-
шње књи жев не вече ри, 26. јула, када 
су се пред ста ви ли чла но ви Књи жев не 
зајед ни це Шид, 2. авгу ста пошто ва о-
ци ма књи жев но сти и пое зи је, пред ста-
вио се вели ки песник Бла го је Бако вић:

– Про шле годи не смо запо че ли одр-
жа ва ње Лет њих књи жев них вече ри у 
окви ру Шидског културног лета, у 
сарад њи са Музе јом наив не умет но-
сти Илијанум. Књи жев не вече ри се 
неће завр ши ти са Кул тур ним летом, 
него ће оне тра ја ти до почет ка сеп тем-
бра. У њего вом одр жа ва њу уче ству је 
Удру же ње Књи жев на зајед ни ца Шид, 
зајед но са Кул тур но обра зов ним цен-
тром. Већ сле де ћег четврт ка, гост ће 
нам бити књи жев ник Миро слав Алек-
сић из Новог Сада, а зад њег четврт ка 
у месе цу, пред ста ви ће се књи жев ни ци 
Књи жев ног клу ба Мост из Моро ви ћа 
– изја вио је дирек тор Кул тур но обра-
зов ног цен тра Шид, Срђан Мале ше-
вић.

Песник Бла го је Бако вић, иста као је, 
да му је вели ка част, што може да да 
сво је песнич ко при но ше ње Шиђа ни ма 
у окви ру Кул тур ног лета:

– Град Шид и овај музеј и гале ри ја, 
пока зу је да је под нож је и врх вели ке 
умет но сти и да је у том сми слу сте-
као виси не Олим па, иако је у рав ни ци. 
Шид се нала зи и у бли зи ни Вишњи ће-
ва, где је рођен један од нај ве ћих срп-
ских песни ка, Филип Вишњић, који је 

у сво јим песма ма сачу вао и пое зи ју и 
исто ри ју. Има мо при ви ле ги ју да смо у 
бли зи ни њего ве веч не куће и да гово-
ри мо јези ком којим је он писао,  рекао 
је Бла го је Ђако вић.

Током дво сат не књи жев не вече ри, 
пошто ва о ци писа не речи има ли су 
при ли ку да ужи ва ју у пое зи ји, песма-
ма и пое ма ма, овог вели ког срп ског 
песни ка.

У окви ру мани фе ста ци је Шид ско 
кул тур но лето, Шиђа ни су има ли при-
ли ку ужи ва ти у неко ли ко кон це ра та 
музич ких гру па разних жан ро ва. У 
поне де љак 30. јула, одр жан је кон церт 
„Бојан Бабић и при ја те љи“, а већ 
сутра дан посе ти о ци ма ове мани фе-
ста ци је, пред ста ви ла се музич ка гру-
па Светиграл. Сре да 1. август, била 

је резер ви са на за кон церт позна тог 
шид ског кан та у то ра Боја на Мила но ви-
ћа, док је кон церт народ не музи ке у 
изво ђе њу Бра ни ми ра Мли на ра и 
Срем ских там бу ра ша, одр жан 2. авгу-
ста. На лет њој бини 3. авгу ста, песма-
ма рока и попа, пред ста ви ла се кан та-
у тор ка из Сре ма, Ким Тама ра и музич-
ка гру па Тешко вријеме. Субо та 4. 
август била је резер ви са на за нај мла-
ђе сугра ђа не. На Тргу кул ту ре, одр жан 
је Деч ји кор зо и Пеђо ли но, а нај мла ђи 
су има ли при ли ку ужи ва ти и дру жи ти 
се са мађи о ни ча ри ма, жон гле ри ма, 
клов но ви ма. И током ове неде ље, за 
посе ти о це Шид ског кул тур ног лета, 
осми шљен је богат и садр жа јан про-
грам,с при ла го ђен свим уку си ма, 
узра сти ма и живот ној доби.

Књижевно вече у Шиду

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

Дечји корзо Наступ групе „Свети грал“
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ХРВАТСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ШИД“

Сви повре ђе ни се вра ти ли кући

Сви чла но ви Хрват ског кул тур-
ног дру штва „Шид“ су, након 
сао бра ћај не несре ће која им се 

дого ди ла 31. јула у Грде лич кој кли су-
ри у бли зи ни Пре де ја на, када су се 
вра ћа ли са госто ва ња у Маке до ни-
ји, сти гли  кући. Несре ћа се дого ди ла 
при ли ком суда ра ауто бу са и два ауто-
мо би ла, у којој је настра да ло 20 осо-
ба, међу који ма и деве то ро деце. На 
сву сре ћу нико од њих није озбиљ ни је 
повре ђен. Након несре ће, пет осо ба 
је задр жа но у леско вач кој бол ни ци на 
оде ље њи ма хирур ги је и орто пе ди је, 
док су оста ли задо би ли лак ше теле-
сне повре де у виду посе ко ти на и уда-
ра ца по телу и одмах након ука за не 
меди цин ске помо ћи, дру гим ауто бу-
сом су, уз прат њу сани тет ског вози ла, 
пре ве зе ни кући. А све се дого ди ло у 
тре нут ку, каже члан Хрват ског кул тур-
ног дру штва „Шид“ Јосип Павло вић, 
при се ћа ју ћи се тре ну та ка када су како 
каже, захва љу ју ћи при бра но сти воза-
ча, избе гли вели ку тра ге ди ју:

– Наше путо ва ње у Маке до ни ју је 
била узврат на посе та, с обзи ром да 
смо про шле годи не уго сти ли фол-
клор ни ансамбл Пле тен ка из Бито ле. 
На путо ва ње смо кре ну ли 27. јула и 
током чети ри дана госто ва ња били 
смо уче сни ци Репу блич ког фести ва ла 
народ них пле со ва и ига раИлинденски 
денови, где смо госто ва ли на осно ву 
пози ва од стра не Хрват ског кул тур ног 
цен тра „Бран ко Мару лић“. Били смо 
лепо уго шће ни и била нам је вели ка 
част што смо као наци о нал на мањи на 
из Срби је, има ли могућ ност да пред-
ста ви мо рад нашег дру штва у Маке до-
ни ји. Кући смо кре ну ли 31. јула, не слу-
те ћи да ће нам се деси ти сао бра ћај на 
несре ћа. У кри ви ни осе тио сам само 
нагло поме ра ње ауто бу са у момен ту 
када је поку шао да избег не судар са 
ауто мо би лом. У дели ћу секун де само 
сам чуо пуца ње и зве ча ње метал не 

бан ки не, а затим је усле ди ло пре вр та-
ње. У момен ту несре ће завла да ла је 
ври ска и пани ка и мно ги су били у ста-
њу шока. Када се ауто бус пре вр нуо, 
осе тио сам бол у гла ви и у пре де лу 
ноге. Поку шао сам да уста нем и када 
сам видео да могу да сто јим, узео сам 
чекић за раз би ја ње про зо ра и рекао 
деци да се сагну, како би раз био про-
зор. У исто вре ме, један од про зо ра 
почео је да раз би ја и наш мла ђи члан 
Милан Пупић, тако да смо након тога 
поче ли извла чи ти прво децу, а онда 
и оста ле чла но ве напо ље. Оно што 
ми је стал но било на паме ти, то је да 
не дође до екс пло зи је ауто бу са и да 
сви што пре иза ђу из њега. И оста ли, 
који су се нашли на путу, дошли су до 
нас и при хва та ли децу и пру же помоћ. 
Убр зо је сти гла и хит на помоћ, која је 
одво зи ла нај те же повре ђе не, а затим 
и оста ле повре ђе не у леско вач ку бол-
ни цу. Могу само да кажем, да смо 
срећ ни што смо живи и што је све про-
шло без тежих после ди ца,  каже Јосип 
Павло вић.

Јед на од пут ни ца, која је током 
несре ће задо би ла повре де руке, гла-
ве и ока, је води те љи ца фол клор не 
гру пе, Хеле на Чањи Урам. Она се у 
тре нут ку несре ће нала зи ла на месту 
суво за ча. Каже да је пре срећ на што су 
након несре ће оста ли сви живи:

– Прво што желим, јесте да похва-
лим ком плет ну орга ни за ци ју мани фе-
ста ци је Илинденскидани, која је била 
на врхун ском нивоу. Тамо смо били 
јако лепо уго шће ни. Има ли смо више 
насту па, посе ти ли смо и Охрид. Били 
смо једи ни пред став ни ци хрват ске 
мањи не из Срби је, што нам је била 
вели ка част. На несре ћу, током поврат-
ка кући има ли смо сао бра ћај ну незго-
ду и сви смо задо би ли неко мање, 
неко веће повре де и само захва љу ју-
ћи Богу, смо оста ли живи. Свих 34 пут-
ни ка са воза чем ауто бу са, су пре жи ве-

ли и ја сам срећ на због тога. Повре де 
свих нас су углав ном лак ше при ро де. 
Пето ро пут ни ка је оста ло у бол ни ци, 
али ни они, на сву сре ћу, нису живот но 
угро же ни. Захва ли ла бих се меди цин-
ском осо бљу у леско вач кој бол ни ци, 
поли ци ји, који су брзо дошли, одре а-
го ва ли на вре ме и пру жи ли аде кват-
ну помоћ. Сви ма нама је обез бе ђе на 
и хра на и вода и све што нам је било 
потреб но у тим тре ну ци ма. Обез бе ђе-
но нам је сани тет ско вози ло, које нас 
је пра ти ло на путу до куће, а у ауто-
бу су су с нама била два меди цин ска 
тех ни ча ра. И оно што је нај ва жни-
је, захва љу ју ћи при бра но сти воза ча, 
оста ли смо сви живи,  исти че Хеле на 
Чањи Урам.

Иску ства са путо ва ња поде ли ла је с 
нама и пред сед ни ца сек ци је „Шоки це“, 
која делу је у окви ру ХКД-а „Шид“, која 
је тако ђе задо би ла лак ше повре де у 
несре ћи:

– Путо ва ње у Маке до ни ју је било 
неза бо рав но. Дома ћи ни су нас при ми-
ли као сво је рође не. За три дана има-
ли смо пет насту па, а посе ти ли смо и 
пре ди ван град Охрид. У поврат ку смо 
дожи ве ли нешто, што сигур но нико 
од нас неће никад забо ра ви ти. Било 
је ужа сно, али хва ла дра гом Богу сви 
смо оста ли живи и без тежих повре да. 
Било је стра шно, завла да ла је ври-
ска и пани ка. Не поно ви ло се ника да! 
Захва ли ла бих се свим људи ма, који 
су дошли на хит ну у Лесков цу да нам 
пру же помоћ и подр шку. Гест тих људи 
мно ги ма од нас је нате рао сузе на очи 
и ја им се захва љу јем сви ма од срца, 
као и гра до на чел ни ку Лесков ца, који 
је за све нас купио воду и хра ну, каже 
Хер ми на Урам.

Оно што сле ди јесте опо ра вак свих 
чла но ва Дру штва, како би у ско ри је 
вре ме наста ви ли вред но да раде на 
очу ва њу сво је тра ди ци је и кул ту ре у 
овом делу Сре ма.

Јосип Павловић Хелена Чањи Урам Хермина Урам
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На јужним пади на ма 
Фру шке горе, у непо-
сред ној бли зи ни Руме 

и Срем ске Митро ви це, сме-
ште но је село Сте ја нов ци. У 
Сте ја нов ци ма живи око 800 
људи, а како нам је рече но, 
мла дих гото во да нема. 

– Мла дих у селу нема 
мно го. Углав ном одла зе у 
ино стран ство чим завр ше 
шко лу. Мешта ни су углав-
ном пољо при вред ни ци, а 
нај ви ше има оних који се 
баве товом сви ња. Рани је 
је у селу било доста кра ва, 
међу тим, сада се та број ка 
све ла на све га два де се-
так. Не испла ти се држа ти 

кра ве. Рани је је сва ка кућа 
има ла нај ма ње по две кра-
ве. У селу је нека да било 
и боста на, ове годи не га 
не сеје више нијед на кућа, 
ни то се више не испла ти. 
Сла ба је вај да од пољо при-
вре де, зато сви и одла зе. 

Рани је је село било живље, 
сад нема наро да. Мла-
ди одо ше, деца се сла бо 
рађа ју, ста ри ји уми ру, село 
неста је – каже пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це 
Сте ја нов ци Сто јан Кеске-
но вић. 

У ско ри је вре ме у селу 
напра вље не су свла чи о ни-
це на ста ди о ну фуд бал ског 
клу ба пово дом 90 годи на 
посто ја ња. 

– Општи на нам доста 
пома же. Захва лио бих се 
пред сед ни ку Општи не Сла-
ђа ну Ман чи ћу за све. Увек 
нам изла зи у сусрет. Сред-
ства смо доби ли и за Дом 
кул ту ре, који смо окре чи ли. 
Тако ђе у наред ном пери-
о ду ћемо мења ти лимо ве, 
за чега је Општи на Рума 
издво ји ла сред ства. Онда 
је то завр ше но и онда нам 
једи но оста је да се рено-
ви ра шко ла. Згра да шко ле 
је ста ра, има сигур но 100 
годи на. Усло ви су лоши, 
шко ла про ки шња ва, а и 
ђака има мало. Овде се 
шко лу ју до четвр тог раз ре-
да – дода је Кеске но вић. 

Неиз о став но је поме ну ти 
да је ово село дало вели ки 
број жрта ва у рату. 

У селу функ ци о ни ше 
Ловач ко дру штво „Сте ја-

Љуби те љи вино гра да и 
вина су пре две годи не 
дошли на иде ју да осну ју 
Удру же ње гра ђа на „Нек-
тар“, нај ви ше како би оку-
пи ли мла де и због еду ка-
ци је. Пред сед ник овог 
удру же ња, Ђор ђе Дукић 
каже да је циљ да вино гра-
да ри подиг ну ква ли тет 
вина на виши ниво.

– Удру же ње је осно ва но 
2016. годи не, пре све га 
због еду ка ци је и саве то-
дав не слу жбе, јер циљ нам 
је да диг не мо ква ли тет 
вина на виши нови. Тре-

нут но оку пља мо 35 чла но-
ва, а има и мла дих. Реши-
ли смо да осну је мо удру-
же ње, јер у селу има око 
30 малих вино гра да ра и 
воћа ра. Има мо кон тро лу и 
помоћ, па доби ја мо суге-
сти је где се гре ши ло. Јед-
ни дру ги ма пома же мо око 
посло ва, јер је лак ше 
ради ти у дру штву – сма тра 
Дукић.

Он дода је да се у сте ја-
но вач ком ата ру нај че шће 
могу зате ћи вин ске сор те  
вра нац, тамја ни ка и слан-
ка мен ка. 

Љуби те љи вино гра да и вина

Ђор ђе Дукић

Сто јан Кеске но вић Бра ти сла ва Јова но вић Мла ден Коса но вић

СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Мало село, а у њему све га ...
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нов ци“, Удру же ње жена 
„Сте ја нов чан ке“, фуд бал ски 
клуб, КУД „Сте ван Петро-
вић Бри ле“. У цен тру села 
нала зе се амбу лан та, шко-
ла и про дав ни ца. Мешта ни 
се хва ле и сео ском пека ром 
„Јоца“, која има тра ди ци ју 
дугу 25 годи на. 

Ловач ко дру штво „Сте-
ја нов ци“ бро ји три де се так 
чла но ва. 

– Под млат ка у ловач-
ком дру штву има, али то је 
мали број, нису деца толи-
ко заин те ре со ва на. Све 
је и мање оних који желе 
да буду лов ци, јер је то 
постао скуп спорт. Чла на-
ри на кошта 19.000 дина ра. 
Поред тога, мора се вади ти 
лекар ско, пола га ти за оруж-
је, а све то изи ску је сред-
ства. Да би се бавио овим 
спор том, то првен стве но 
мораш воле ти,  каже ловац 
Мом чи ло Зеља јић. 

Црква у цен тру села 
посве ће на је пре но су 
мошти ју Све тог оца Нико-
ла ја. Све ште ни ку Мла де ну 
Коса но ви ћу ово је тре ћа 
годи на у овој паро хи ји. Он 

исти че да се сва ке годи не 
ура ди по нешто. 

– 1774. годи не је поче ла 
град ња цркве, а пре тога 
има мо подат ке да је посто-
ја ла црква зему ни ца, потом 
црква дашча ра или пле та-
ра. Град ња је тра ја ла дуго. 
1803. годи не је ура ђен 

ико но стас, а зво ник  кра-
јем 19 века. Прва зво на су 
била пре то пље на у Првом 
свет ском рату за потре бу 
изли ва ња топо ва, да би се 
одбра ни ла држа ва. 1923. 
годи не су мешта ни купи ли 
нова зво на. Про шле годи-
не у сеп тем бру смо ста ви ли 
два нова зво на и јед но смо 
репа ри ра ли, тако да има мо 
три зво на опет у функ ци ји 
– рекао је све ште ник у овој 
паро хи ји Коса но вић. 

Удру же ње жена „Фру шко-
гор ке“ Сте ја нов ци, функ ци о-
ни ше шест годи на. Пред сед-
ни ца овог удру же ња Анки ца 
Бабић каже да се чла ни-
це радо ода зи ва ју на све 
мани фе ста ци је на који ма 
се пред ста вља ју тра ди ци о-
нал ним кола чи ма. Тре нут но 
је у удру же њу актив но осам 
чла ни ца које су, како Анки ца 
каже вео ма сло жне. 

С. С. 

Амбу лан та у Сте ја нов ци-
ма ради сва ко днев но. То 
нај ви ше зна чи ста ри јем 
ста нов ни штву. Док тор ка 
Тања Вида ко вић исти че да 
су људи при сту пач ни, те 
да нема ника квих про бле-
ма.

– Ради мо сва ког дана. У 
Сте ја нов ци ма смо до 11.30 
часо ва, а онда иде мо у 
Павлов це. Днев но има мо 
око 30 паци је на та у оба 
села, углав ном је то ста ри-
је ста нов ни штво, које се 
лечи од хипер тен зи је, дија-
бе те са... Са паци јен ти ма 
има мо добар однос и 
нема мо ника квих про бле-
ма. Људи су при сту пач ни, 
изла зи мо јед ни дру ги ма у 

сусрет – кажу док тор ка 
Вида ко вић и меди цин ска 
сестра Бра ти сла ва Јова-
но вић. 

Лекар ради сва ки дан

Момчило ЗељајићАнки ца Бабић

Центар села

др Тања Вида ко вић 

Сеоска црква
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ДРА ГАН БЕЛО ТИЋ, КУВАР И ЉУБИ ТЕЉ МОТО РА

Леп, млад, а зна и да кува
Иако, Дра ган Бело тић (27) родом 

из Руме, ово није ствар но рекао, 
не би погре шио и да јесте. Сред-

ња струч на шко ла „Бран ко Ради че вић“ 
у Руми га је учи ни ла чове ком од кувар-
ског зана та, међу тим, на пита ње које 
јело нај ви ше воли да спре ма, он каже 
да је то јаје на око. Ова ко обич ним 
одго во ром је мало изне на дио, јер би 
сва ко оче ки вао нешто још неви ђе но и 
нечу ве но, али кроз даљи раз го вор, 
како се све више откри вао, дока зао је 
да јед но став ност лежи у бити сва ког 
чове ка успе шног у свом послу.

Када је иза шао из сред њо школ ске 
клу пе нај бо ље је знао да пере судо ве 
и љушти кром пир. И то је нешто, као 
почет ник- мушка рац у све ту кули нар-
ства, али још увек недо вољ но за чове-
ка, који ће у настав ку сво је кари је ре 
бити кључ на лич ност озбиљ ним хоте-
ли је ри ма у Сре му у при пре ми мени ја. 
Посао избо ра јела за озби љан ресто-
ран, у окви ру хоте ла са завид ним сме-
штај ним капа ци те том, наиз глед тра жи 
ста ри јег, иску сног чове ка, испеченог 
на хиљаде кулинарских ватри. Али, 
вара те се - овај мла дић, још увек 
неже њен, то може да ура ди. Каква ли 
мора бити њего ва буду ћа супру га, и на 
какве ватре мора да га ста ви да би и 
он изгорео? То га ипак нисмо пита ли, 
из чисте кул ту ре.

Прво рад но место?
Ресто ран Ада Циган ли ја у Бео гра ду, 

где сам про вео четири месе ца. Ово 
иску ство, иако крат ко, било ми је вео-
ма дра го це но, јер се дого ди ло у вре ме 
Уни вер зи ја де. У том тре нут ку, на овом 
месту оку пи ло се мно го Руса и дру гих 
стра на ца, што је за мене била иде ал-
на при ли ка да савла дам осно ве овог 
посла, при ча Дра ган изра жа ва ју ћи се 
при том струч ним, про фе си о нал ним 
речи ма, од којих се отпри ли ке раз у ме 
једи но швед ски сто, док све оста ло ми 
лаи ци не мора мо ни да зна мо. То ми је 
била фан та стич на одскоч на даска, 
због које сам мно го лак ше савла да вао 
пре пре ке на сле де ћем послу, обја-
шња ва Дра ган Бело тић из Руме, који је 
на ово рад но место дошао из ђач ке 
клу пе, још млад и без ика квог зна ња о 
томе шта га чека.

Где си нај ду же радио?
Нај ду же сам радио у Герон то ло-

шком цен тру Срем – Рума, ско ро осам 
годи на. Тамо је била дру штве на исхра-
на и кува ло се за 300 људи. Мно ги 
мисле да је то лако, али није, зато што 
се ради о ста ри јим људи ма, а за њих 
се мора кува ти с посеб ном пажњом, 
јер не могу да толе ри шу било коју хра-
ну. Човек при ли ком кува ња мора бити 
све стан осе тљи во сти орга ни зма код 
ста ри је попу ла ци је, пра вљен је посе-

бан нор ма тив за њих. Не забо ра ви те 
да је мно го дија бе ти ча ра међу њима, 
што се мора испо што ва ти. Није било 
лако ради ти тамо, иако мно ги веру ју 
да јесте.

Које јело нај ра ди је спре маш?
Јаје на око. Тру дим се да овде, где 

тре нут но радим то јед но став но, сва ко-
днев но јело, моди фи ку јем и дам му 
неку нови ну сва ки пут кад га спре мам 
и сер ви рам. Ја сто јим иза кон ста та ци-
је да нијед но јело не тре ба да буде 
исто, да сва ки кувар тре ба да пусти 
машти на вољу. Бит но је да укус оста-
не исти, а изглед дру га чи ји, каже Дра-
ган.

Кажу људи да си мај стор за биф
тек. Како си то нау чио?

Љубав и пошто ва ње пре ма послу су 
ме то нау чи ли. Ако нешто радиш, а не 
волиш то, ника да нећеш ни нау чи ти. 
Учиш док си жив, јер кухи ња је вео ма 
ком плек сна ствар и не може сва ко то 
да ради.

Ти ниси само кувар, већ шеф кухи
ње. Тамо где радиш, пока зу јеш и 
орга ни за ци о не спо соб но сти.

Како су годи не у овом послу про ла-
зи ле, учио сам и надо гра ђи вао се. 
Кухи ња ми је у гла ви 24 сата днев но. 
Ја стал но нешто сми шљам и ком би ну-
јем. Веруј те да се из шале пра ве 
јелов ни ци, орга ни зу ју сме не запо сле-
них и дру ге ства ри... Ком би ну јеш прво 
да видиш да ли би ти то могао, а онда 
нешто и буде. Мора се у овом послу 
позна ва ти као почет на ствар, шта је то 
што људи воле да једу? Ми смо Срби, 
воли мо месо. Сала та може, али и не 
мора, али без меса нема обро ка. Дру-
га нај бит ни ја ствар је финан сиј ска 
ситу а ци ја код људи, потен ци јал них 
муште ри ја у ресто ра ну. Јако је важно 
иском би но ва ти на при хва тљив начин 
ква ли тет пону де и њену цену.

Зашто си из држав ног пре шао у 
при ват ни сек тор, јер тре нут но 
радиш у кафе  пице ри ји Бонавиа у 
Руми?

Дра ган Бело тић на свом рад ном месту
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Није све што је држав но нај бо ље и 
нај си гур ни је. Можда је то било тако 
пре 20 и више годи на, али сад више 
није. Деша ва се да имам више пону да 
у исто вре ме, али ја сам тај који пра ви 
избор и који зна шта је нај бо ље. Задо-
во љан сам сада, а циљ ми је да јед ног 
дана имам свој ресто ран и будем свој 
газда који на кра ју месе ца бро ји паре, 
при ча Дра ган Бело тић уз осмех. Ита-
ли јан ска и фран цу ска кухи ња пред ња-
че, а у Вој во ди ни сам видео вео ма 
мало вој во ђан ских ресто ра на што је 
вели ка ште та, јер има мо сјај ну кухи њу. 
Ја бих се бази рао на таквим, нашим и 
уку сним јели ма из Вој во ди не. Пре све-
га, месо на раз ли чи те начи не, а тесто 
је више за Ита ли ја не.

Онда отва рај тај ресто ран што 
пре!

Пола ко, биће, зна те како у Сре му се 
поста је газда? Када ти отац умре, кроз 
шалу каже наш саго вор ник.

Да ли би пра вио ташке у свом 
ресто ра ну и да ли би то био оброк, 
или слат киш?

Знам да их пра вим, али у кући је мај-
стор за ташке мама која је Сре ми ца, 
родом из Беше но ва. Ипак, ако би их 
слу жио у свом ресто ра ну, а сигур но 
бих, онда би то спа да ло у слат ки ше, а 
не у глав на јела, као што у Сре му то 
бива. 

Шта не волиш да спре маш од јела?
Ако нешто не волим да спре мам, 

онда је то похо ва на моца ре ла у семен-
ка ма. Уку сан и добар рецепт, али за 
госте ресто ра на у којем радим, а не за 
мене, јер ме јако нер ви ра код тог јела, 
откри ва Дра ган, про цес при пре ме. 
Врло је ума ра ју ће, а све око себе испр-
љаш, јер има пуно посу да, а мало учин-
ка. Неке кухи ње могу да при у ште 
помоћ ни ке, који одр жа ва ју хиги је ну, 
наба вља ју намир ни це на пија ци и раде 
слич не посло ве, али људи као да се 
пла ше, хоће да про ба ју, а онда напу сте.

Млад, а већ ком пле тан мај стор свог 
зана та, што би се у наро ду рекло – 
само још да га оже ни мо. Онда би нас 
веро ват но инте ре со ва ло да ли у кући 
кува он, или жена? Али ајде да не иде-
мо пре да ле ко, нема сми сла, а није ни 
при стој но да спе ку ли ше мо кад су лич-
не ства ри у пита њу. Овај мла дић сво јом 
поја вом и при чом под се ћа на добра 
ста ра вре ме на када је мај стор свог 
зана та, који год занат био у пита њу, био 
то у пра вом сми слу речи. Тада се онај 
који има дара да ство ри нешто сво јим 
рука ма пошто вао. Али такав је обич но 
знао да тре ба пуно воде да протече 
док он не буде газда. Дра ган као да и то 
раз у ме, па каже – Пола ко, јед ног дана 
ћу отво ри ти свој ресто ран... Ту је пока-
зао да је све стан зна ча ја иску ства и 
чиње ни це да се јур ња ва за брзом зара-
дом лоше вра ћа. Он чека сво је вре ме, 
а до тада сада шњи струч њак поста ће 
још већи!

М. Ђ.

ИНДУ СТРИ ЈА МЕСА СРЕМ ШИД

Испо ру че но пре ко
450 тона меса
Кла нич на месна инду стри ја Срем 

у Шиду, која је покре ну ла про из-
вод њу пре месец дана, до сада је 

упу ти ла око 450 тона гове ђег меса, за 
тржи ште Тур ске –  каже за наше нови-
не, Милен ко Ђур ђе вић, један од вла-
сни ка кла ни це. Из нека да шњег срем-
ског гиган та, који је 17 годи на имао 
ката нац на пого ни ма, тре ба да се 
испу ни кво та од 5 000 тона меса, али 
то не бри не нове вла сни ке кон зор ци ју-
ма Агропапук у Куку јев ци ма и Ђурђе
вићу Субо ти шту, да неће бити оства-
ре но. Како кажу, бит но је да је тржи ште 
отво ре но.

Отка да је покре ну та про из вод ња у 
овој кла нич ној инду стри ји меса у Шиду, 
сва ко днев но, нај ма ње један ками он са 
това ром меса кре не пут Тур ске.

–  Сада тре нут но коље мо 350 гове да 
недељ но, у пла ну нам је да та цифра 
достиг не 500 кома да. До сада је испо-
ру че но око 20 ками о на, а посао у кла-

ни ци оба вља пре ко 110 рад ни ка, каже 
Милен ко, који је вла сник месне инду-
стри је Ђурђевић.

Поред отку па сто ке, од сто ча ра из 
Сре ма, а и шире, кла ни ча ри има ју и 
сво је фар ме, на који ма ће већ у новем-
бру бити за кла ње око 5 000 јуна ди.

–  Прво што оче ку је мо је да испу-
ни мо ову кво ту, а онда да у наред ној 
годи ни она буде пове ћа на на 10 000 
тона гове ђег меса. Када има мо сигур-
но тржи ште за пла сман робе, онда није 
про блем, већ је мука кад имаш робу, 
а немаш где да је пла си раш – сма тра 
Ђур ђе вић, који је позвао бив ше сто ча-
ре,  а и буду ће, на сарад њу, јер како 
каже зара де има за све.

Месна инду стри ја Срем у Шиду 
покре ну ла је про из вод њу у сво јим 
хала ма отка ко је доби ла нове вла сни-
ке, који су до сада у опре ма ње уло жи-
ли око 3,6 мили о на евра.

С.Костић

ДОБРИН ЦИ

Нађе на тела два
уби је на мигран та
Тела два мигран та, уби је на како 

се прет по ста вља, ватре ним 
оруж јем нађе на су 1. авгу ста у 

попо днев ним сати ма у ата ру Добри-
на ца. 

По нала ску тела у Добрин це је 
дошла поли ци ја са десе так вози ла и 
мари цом који су пре тра жи ва ли место 
где су тела нађе на, а јед но вре ме су 
окол не ули це биле и бло кра не. 

Поли ци ја интен зив но ради на расве-
тља ва њу овог зло чи на, саоп шти ла је 
ПУ Срем ска Митр о ви ца, а на терен је, 
на уви ђај, са поли ци јом иза шао и над-

ле жни тужи лац.
Прет по ста вља се, то су неке незва-

нич не вер зи је, да је дошло до суко ба 
изме ђу мигра на та који су се, како кажу 
Добрин ча ни, у око ли ни овог села поја-
ви ли почет ком лета. 

- Поче ли смо да их виђа мо од почет-
ка лета. Они бора ве у јед ном делу 
поред њива, ода тле им је бли зу ауто - 
пут, па ваљ да оче ку ју да ће тако лак ше 
да се доче па ју зема ља Европ ске уни је 
- каже један од Добрин ча ни на, који 
живи у ули ци где је у уто рак виђен 
већи број поли циј ских вози ла.

Кажу, бли зу им је ауто – пут, 
а и често су виђа ни на обли-
жњој бен зин ској пум пи.

- На тој пум пи пар ки ра ни су 
ками о ни, и док воза чи уђу да 
нешто попи ју, мигран ти исе ку 
сај ле на цира ди и уву ку се у 
ками он, у наме ри да иле гал-
но пре ђу гра ни цу. Међу тим, 
има и оних који их возе до 
саме гра ни це, за одре ђе ну 
суму нов ца - при ча наш извор 
из поли ци је.

Како се сазна је, до сада 
нису забе ле же ни неки про-
бле ми у одно су жите ља 
Добри на ца и мигра на та. 
Истра га је у току. С. Џ. 

Поли ци ја у Добрин ци ма
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За село Павлов це, у рум ској 
општи ни, веру је мо да су сви 
чули оног тре нут ка када је 

Новак Ђоко вић решио да у овом 
месту купи плац и гра ди кућу. Нека да 
мир но и заба че но село, данас, кажу 
мешта ни, вео ма про мет но и попу-
лар но. 

Када се стиг не у Павлов це, не 
може, а да се не запа зи пре ле па 
црква која је никла на теме љи ма ста-
ре цркве, мини ра не у рату. Поред 
цркве, ту је и кру жни ток, на који су 
Павлов ча ни поно сни, амбу лан та и 
основ на шко ла. 

– Од када је црква пору ше на у 
рату, па док нова црква није сази да-
на, у међу вре ме ну село није има ло 
цркву. Ста ри ји људи су ми при ча ли 
да се бра ни ла  изград ња цркве у 
селу, а они који су бра ни ли, поста ли 
су нај ве ћи вер ни ци. Ста ра црква је 
пра вље на 1876. годи не, а са град-
њом је завр ше но 1887. Те годи не је 
напра вљен и крст који је поста вљен 
на кру жном току на рас кр сни ци у 
селу. У селу има мо основ ну шко лу, 
коју поха ђа све га 10 уче ни ка. Рани је 
је било мно го више деце и две учи те-
љи це. Сада је сва ке годи не све мање 
деце. Раз лог томе је што има доста 
нео же ње них, а и мла ди одла зе из 

Павло ва ца – каже члан Саве та 
месне зајед ни це Павлов ци, Бошко 
Ђако вић. 

Ђако вић се при се ћа да је рани је у 
селу живе ло више људи, међу тим, 
рат је ути цао на то да се број ста нов-
ни ка ума њи. 

–  Пре рата било је 700 ста нов ни ка, 
али је за вре ме рата стре ља но око 
200 и од тада Павлов ци не могу да се 
опо ра ве. Тре нут но овде има око 370 
жите ља и мно го пра зних кућа. Ско ро 
сва ка дру га, тре ћа кућа је пра зна. 
Две ули це на ула ску у село су изгра-

ПАВЛОВ ЦИ

Ђоко ви ћи допри не ли
попу ла ри за ци ји села

Кућа Нова ка Ђоко ви ћа на Павловачком језеру

Цен тар Павло ва ца – рас кр шће

Сада сви пре ко Павло ва ца иду у Нови Сад, а позна ти смо поста ли по Нова ку 
Ђоко ви ћу, који је купио плац овде и на њему гра ди кућу. Кућа је огром на, а чуо сам 
да је Новак био сам један пут. Сва ка ко има мо могућ но сти да поста не мо тури стич ка 
дести на ци ја, нарав но, уз помоћ Општи не у коју веру је мо, каже Бошко Ђако вић
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ђе на после рата, на месту где су 
нека да била газдин ска гув на. Поред 
све га тога, могу рећи да смо од заба-
че ног села поста ли про мет ни и позна-
ти. Сада сви пре ко Павло ва ца иду у 
Нови Сад, а позна ти смо поста ли по 
Нова ку Ђоко ви ћу, који је купио плац 
овде и на њему гра ди кућу. Кућа је 
огром на, а чуо сам да је Новак био 
сам један пут. Сва ка ко има мо могућ-
но сти да поста не мо тури стич ка 
дести на ци ја, нарав но, уз помоћ 
Општи не у коју веру је мо. У наред ном 
пери о ду нам је при о ри тет да се шко-

ла рено ви ра, али и да се про ши ру ју 
ули це и поста ве леже ћи поли цај ци 
код шко ле – сма тра Ђако вић. 

Ста нов ни штво се овде бави сто-
чар ством и ратар ством. Сазна је мо да 
је рани је село било позна то по боста-
ну и пасу љу. Данас се сеју куку руз, 
пше ни ца, шећер на репа. Сла бо има 
вино гра да, а воћ ња ци су ста ри. Оно 
што је, како каже Ђако вић, још чуве-
но у селу, јесте ста ри пашњак, који се 
нала зи на изла ску из села.

– Пашњак је вели ки. Нека да су 
мешта ни дава ли земљу, која је била 

у њихо вом вла сни штву, да би се 
пашњак напра вио. Нарав но, коли ко-
ко је тада могао. Још увек је ту и 
ђерам, можда једи ни у Сре му, на 
којем се још увек напа ја сто ка. У селу 
има сто ти нак кра ва, које се дово де на 
испа шу сва ко днев но и кући се саме 
вра ћа ју, а ори јен тир им је крст у цен-
тру села – дода је Бошко Ђако вић.

Поред Нова ка Ђоко ви ћа, свој мир 
на оба ли Павло вач ког језе ра про на-
шао је и Андри ја Дра шко вић. Ко зна, 
можда кроз неко вре ме Павлов ци 
поста ну озбиљ на тури стич ка дести-
на ци ја.

Сања Станетић
Фото: В. Цуцанић

Бошко Ђако вић
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Бес плат на прав на помоћ
Бес плат на прав на помоћ 

у ири шкој општи ни  
посто ји од окто бра про-

шле годи не  и орга ни зо ва на је  
у сарад њи  НВО Бал кан ског 
цен тра за мигра ци је и хума-
ни тар не актив но сти и општи-
не Ириг као кан це ла ри ја за 
пру жа ње бес плат не прав не 
помо ћи за расе ље на лица са 
Косо ва и Мето хи је, избе гла 
лица из Босне и Хер це го ви не 
и Хрват ске као и за локал но, 
соци јал но угро же но ста нов-
ни штво, у окви ру про јек та који 
се орга ни зу је пре ко Бал кан-
ског цен тра за мигра ци је и 
хума ни тар не актив но сти.

У  при зе мљу општин ске 
згра де,  у шал тер сали  поста-
вље на је Прав на огла сна 
табла која  има  вели ки број  
фла је ра на који ма су садр жа-
на пра ва са који ма се гра ђа ни 
нај че шће сусре ћу. 

Путем ових фла је ра  гра-
ђа ни се могу инфор ми са ти о 
пра ви ма на соци јал на дава-
ња, пра ви ма на ста ро сну, 
поро дич ну инва лид ску пен-
зи ју, међу на род не пен зи је, 
финан сиј ску подр шку држа ве, 
као и која су пра ва у слу ча ју 
неза по сле но сти, 

Све што гра ђа ни нису зна-
ли  о јав ним финан си ја ма, 
у којим роко ви ма над ле жне 
инсти ту ци је мора ју да одго во-

ре на зах те ве, основ не подат-
ке о матич ним књи га ма, све 
то  могу сазна ти путем Прав-
не огла сне табле.

 У фла је ри ма посто је и 
инфор ма ци је из наслед ног 
пра ва, шта у слу ча ју раз во да 
бра ка, која су пра ва ван брач-
них супру жни ка и деце, шта 
чини ти у слу ча ју наси ља у 
поро ди ци и на послу. 

– Све то гра ђа ни могу 
сазна ти пре ко огла сне табле, 
а теме су обра ђе не на при сту-
па чан и разу мљив начин. Кан-
це ла ри ја за бес плат ну прав-
ну помоћ ради сва ки дан од 
9 до 13 часо ва  и  нала зи на 
првом спра ту згра де Општин-
ске упра ве Ириг – каже Ана 

Бог да но вић, дипло ми ра на 
прав ни ца са поло же ним пра-
во суд ним испи том која пру жа 
бес плат ну прав ну помоћ.

Она дода је да кри те ри ју ма 
нема, одно сно да ће сва кој 
стран ци која се обра ти бити 
пру же на прав на помоћ без 
ика кве накна де. 

Кан це ла ри ја пру жа бес-
плат ну прав ну помоћ у раз ли-
чи тим обла сти ма пра ва, а то 
зна чи   дава ње општих прав-
них инфор ма ци ја, усме них 
прав них саве та као и писа ње 
одре ђе них под не са ка као што 
су  тужбе или жал бе,  али не и 
на услу ге засту па ња. 

- За пру жа ње бес плат не 
прав не помо ћи обра ћа нам  се 

углав ном соци јал но угро же но  
ста нов ни штво које не може 
на дру ги начин да реши сво-
је прав не про бле ме. Тако ђе, 
и  лица избе гла из Хрват ске и 
БИХ  а која су  наста ње на на 
тери то ри ји ири шке општи не. 
Потре бе ста нов ни штва које се 
обра ћа за бес плат ну прав ну 
помоћ су раз ли чи те и  тичу се 
разних обла сти пра ва. Јавља-
ју се пита ња из поро дич них 
одно са, пен зиј ско-инва лид-
ског оси гу ра ња, издр жа ва-
ња,извр ше ња... Стран ка ма се 
пру жа како усме на тако и 
писме на прав на помоћ  или 
се упу ћу ју  на одго ва ра ју ће 
над ле жне слу жбе. Углав ном 
се тра жи  писме на прав на 
помоћ,  одно сно писа ње раз-
ли чи тих тужби, жал би, изја ва, 
мол би и при го во ра. Тра же и 
саве те који  се тичу пра ва из 
ван брач них зајед ни ца,оства-
ри ва ње пра ва из  пен зиј ско 
инва лид ског оси гу ра ња, про-
ме на пода та ка у доку мен ти-
ма или уго во ра о дожи вот ном 
издр жа ва њу . Избе гла лица  
се обра ћа ју за  савет и инфор-
ма ци је о евен ту ал ним новим 
про јек ти ма као и за инфор-
ма ци је  веза но за про ши ре-
ње реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма  – рекла је за наше 
нови не Ана Бог да но вић. 

С. Џ.

ИРИГ

Сти пен ди ја за
Јован ку Ста но је вић
Јован ка Ста но је вић, мату рант ки ња 

ири шке ССШ „Бори слав Михај-
ло вић Михиз“ нала зи се међу 25 

ђака гене ра ци је, за које су ИТ Ака де-
ми ја и Кра љев ска фон да ци ја обез бе-
ди ли бес плат но шко ло ва ње за буду ће 
ИТ струч ња ке.

Наи ме, Ком па ни ја ЛИНК гру па, у 
сарад њи са Фон да ци јом пре сто ло на-
след ни ка Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа 
за обра зо ва ње и кул ту ру, ода бра ла је 
25 мату ра на та, који су и ђаци гене ра-
ци је, из Срби је и Репу бли ке Срп ске, 
који ће бити награ ђе ни бес плат ним 
шко ло ва њем на ИТ Ака де ми ји.

Ова вест о доде ли финан сиј ске 
подр шке за шко ло ва ње је обја вље на 
29. јуна, када је одр жан све ча ни при-
јем мату ра на та на Белом дво ру у Бео-
гра ду. 

Сви заин те ре со ва ни за ово бес плат-

но јед но го ди шње шко ло ва ње могли 
су посла ти сво је при ја ве и моти ва ци-
о на писма до 15. јула, а у моти ва ци о-
ном писму су тре ба ли да опи шу, шта 
би желе ли да раде и на који начин да 
иско ри сте награ ду за уса вр ша ва ње 
и напре до ва ње. Међу они ма који су 
дона то ре успе ли да убе де, да ће на 
нај бо љи начин иско ри сти ти ову награ-
ду нашла се тако и мла да Ири жан ка 
Јован ка Ста но је вић.

ИТ Ака де ми ју ће буду ћи пола зни-
ци моћи да поха ђа ју онлајн, помо ћу 
нај са вре ме ни је плат фор ме за уче ње 
на даљи ну, а сама ака де ми ја ради по 
зва нич ном овла шће њу испит ног оде-
ље ња Кем бриџ уни вер зи те та.

Иза бра ним уче ни ци ма сти пен ди је 
ће бити уру че не на све ча ном при је му 
у Белом дво ру, 5. сеп тем бра. 

Одмах после доде ле сти пен ди ја, 

уче ни ци ће сами иза бра ти одсек и про-
грам које желе да завр ше. 

Како сазна је мо од Јован ке Ста но-
је вић, ова успе шна уче ни ца је упи са-
ла Факул тет тех нич ких нау ка у Новом 
Саду, смер поштан ски сао бра ћај и 
теле ко му ни ка ци је и захва љу ју ћи 
добрим резул та ти ма на при јем ном 
испи ту, нала зи се на ранг листи за 
буџет.  С. Џ.

Јован ка Ста но је вић

Про је кат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Ириг.
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После 280 годи на мана стир Пет ко-
ви ца на Фру шкој гори зажи вео је 
пре деце ни ју и по, и то упор нор шу 

и хра бро шћу тада шње мона хи ње, а 
сада шње игу ма ни је Анто ни не, која је 
удах ну ла живот овом мана сти ру, који је 
данас међу нај леп шим бисе ри ма фру-
шко гор ја. Уда љен све га три кило ме та ра 
од мана сти ра Шиша то вац код Срем ске 
Митро ви це, овај мана стир све више бро-
ји ходо ча сни ке, који дола зе да ужи ва ју у 
лепо та ма и миру који може да се нађе у 
овом ком плек су.

Кад је одлу чи ла да дође у Пет ко ви цу, 
мона хи ња Анто ни на зна ла је да обно ва 
неће ићи лако у мана сти ру у коме годи-
на ма нико није бора вио. Али је реши ла 
да издр жи у заби ти, без пута, стру је, 
мана стир ског кона ка, без игде иче га, где 
сама мора поче ти од ниче га. 

– Било је то 7. јуна 2001. годи не. Секли 
су ми маче том шибље како би се про би-
ли до мана сти ра. Ушла сам у пра зну 
мана стир ску цркву, а из ње су прх ну ле 
пти це, не знам у том тре нут ку ко је више 
био изне на ђен, да ли ја или оне што ме 
виде. Насту пио је тајац, а та тиши на 
дала ми је мало про сто ра да осе тим 
цркву, тек онда сам схва ти ла да ову све-
ти њу тре ба спа си ти и очу ва ти од даљег 
про па да ња – при се ћа се тих дана за М 
нови не, игу ма ни ја мана сти ра заду жби не 
Јеле не Шти ља но вић, удо ви це деспо та 
Сте фа на Шти ља но ви ћа, сагра ђе ног у 
првој четвр ти ни шесна е стог века.

За само две годи не мати Анто ни на 
успе ла је да асфа ти ра пут до мана сти ра 

у дужи ни од два кило ме тра, уве де стру ју 
у њега, оспо со би конак за живот како не 
би више мора ла да спа ва на самом 
душе ку, а све то вре ме није била сама, 
већ јој је нај ве ћа подр шка у тој само ћи 
била њена мај ка.

– Прве годи не, чим сам из мана сти ра 
Грге тег пре шла у Пет ко ви цу, после пар 
месе ци дола зи моја мај ка из Швед ске, 
где је ради ла. Кад је виде ла у какву сам 
дивљи ну дошла, запре па сти ла се. Моли-
ла ме је да се вра тим али сам јој рекла 
да не идем никуд, да је Пет ко ви ца баш 
оно што сам желе ла и да је она про на-
шла мене, а не ја њу. Оти шла је раз о ча-
ра на мојом непо слу шно шћу – пре при ча-
ва игу ма ни ја дога ђај од пре 17 годи на у 
ново са гра ђе ној мана стир ској трпе за риј-
ској тера си, чију тиши ну на час пре ки да ју 
цвр ку ти пти ца.

Само месец и по дана касни је, пред 

непо сто је ћом капи јом мана сти ра стао је 
так си, а из њега је иза шла Анто ни ни на 
мај ка, а кћер ка је одмах доче ка ла пору-
ком:

– Не отка зуј так си, ја се не вра ћам! 
Међу тим, каже она мени ни ја не идем од 
тебе. Данас је она сестра Мела ни ја и 
има 87 годи на, нажа лост већ седам годи-
на није покрет на јер је има ла можда ни 
удар, али ми је била нај ве ћа подр шка 
свих ових годи на – кроз сету гово ри 
Анто ни на.

У мана сти ру је тре нут но 11 мона хи ња 
и две иску ше ни це, сагра ђен је нови 
конак са кели ја ма за мона хи ње, у сре ди-
шњем делу је црква посве ће на Све тој 
Пет ки, у којој се нала зи кивот са чести-
цом од руке ове све ти тељ ке. Када је 
Анто ни на сти гла на цркви није било вра-
та, про зо ра, бакар ни олу ци су били 
покра де ни. За 18 годи на, коли ко је мона-
хи ња Анто ни на игу ма ни ја, мана стир је 
пре по ро ђен и постао је место где људи 
редов но дола зе на моли тву али и на 
излет, а мно ги свра те и да поне су воду 
са изво ра Све те Пет ке за коју кажу да је 
леко ви та.

Ман стир има свој риб њак на 40 ари 
земљи шта, заса ђе них 6.000 чоко та вино-
ве лозе, на 1,2 хек та ра, од чега про из во-
де и сво је вино. Како каже Анто ни на 
живе од сво јих при хо да.

– Више нисмо саме, ради мо и гра ди-
мо, напре ду је мо, не жалим се, а и Богу је 
мило да ова све ти ња живи свој живот и 
слу жи добрим људи ма – на растан ку 
рече игу ма ни ја. С. Костић

Ова све ти ња, више пута је кроз веко-
ве стра да ла, али је и обна вља на.

– Мана стир је сва шта пре ту рио. 
После Дру гог свет ског рата слу жио је 
чоба ни ма да скло не ста до од кише, 
али, сазна ла сам и да је био пар ти зан-
ска бол ни ца за вре ме про бо ја Срем-
ског фрон та, да су овде лече ни рање-
ни ци – нагла ша ва мати Анто ни на.

Од бол ни це
до шта ле

Заси ја ла после
три века само ва ња

МАНА СТИР ПЕТ КО ВИ ЦА КОД ШИША ТОВ ЦА

Мана стир Пет ко ви ца Игу ма ни ја Анто ни на
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Досто јан ство Пише:
Дра га на Попов

Да ли сте досто јан стве ни? Води те ли 
рачу на о свом досто јан ству? Кад 
сте зада њи пут заи ста били досто-

јан стве ни? Зна те ли шта ова реч зна-
чи? Али, ствар но. Досто јан стве но ћемо 
про ћи кроз ову при чу. Коли ко пута сте 
се запи та ли да ли сте досто јан стве но 
посту пи ли у некој ситу а ци ји? Досто јан-
стве ност се дефи ни ше као израз који се 
кори сти на под руч ју мора ла, а који озна-
ча ва пра во на пошто ва ње и етич ки однос 
од рође ња. Е, ајмо онда редом. Где се 
рађа мо? Мислим на про стор у коме 
дола зи мо на овај свет. Дру штве не мре-
же пуне су фото гра фи ја из разно ра зних 
бол ни ца, поро ди ли шта која изгле да ју 
као из доба Мари је Тере зи је. Досто јан-
стве но? Онда расту деца и брзо сти жу 
за неке гру пе у јасли ца ма, врти ћи ма. 
Тешко доћи до места у тим уста но ва-
ма. Тада досто јан стве но тра жи мо везе 
како би децу упи са ли, а да то буде што 
без бол ни је. И тако носи мо то сво је пра-
во она ко пре ба че но пре ко раме на, упо-
тре би мо га пре ма потре би, а тре ба ло би 
да буде негде дубо ко у нама и са нама 
у сва кој ситу а ци ји. После сле ди трка за 
упис у шко лу, факул тет, посао. И мисли-

те да све то ради те са дозом досто јан-
ства? Па, то пра во вам гаран ту је држа-
ва. Онда се суо чи те са суро вом реал-
но шћу. Досто јан ство је кате го ри ја која 
пола ко посу ста је и неста је. Нарав но, 
сем у неком вер бал ном дија ло гу. „Буди 
досто јан ствен“ поста је фло ску ла коло-
кви јал ног гово ра. Пошто смо сви једин ке 
за себе и сам дожи вљај досто јан ства је 
раз ли чит. Дакле, досто јан ство је резул-
тат лич ног пои ма ња и схва та ња, тако да 
поје ди не осо бе, несхва та ју ћи усло ве у 
дру штву у којем живе , могу бити пот пу но 
уве ре не да им је досто јан ство угро же но, 
иако дру штво у ком живе не сма тра тако. 
Кажу да је досто јан ство сва ком чове ку 
уро ђе но и не може се изгу би ти. Да ли? 
Сви смо били у ситу а ци ји да смо за неког 
због одре ђе ног поступ ка рекли да нема 
ни трун ке досто јан ства. Како бити досто-
јан ствен у дугом реду испред шал те ра у 
пошти, где су огра ди ли про стор за стран-
ке? Испред вас њих десет, а исто толи-
ко и иза вас. Поме ра се ред пола ко, ви 
скру ше но чека те, огра ни че ни сте про сто-
ром и кад сте се при бли жи ли они обја ве, 
пау за! Како досто јан стве но на то опсо-
ва ти? У неким ситу а ци ја ма досто јан ство 

може пре ћи у над ме ност. Тан ка је лини ја 
изме ђу ове две кате го ри је. Мно ги за себе 
кажу да су изгу би ли досто јан ство и пита-
ју се како да га повра те. Неки опет сма-
тра ју ако се ису ви ше дају дру гим људи ма 
да су ову осо би ну изгу би ли. Велик број 
људи избе га ва да раде неке посло ве, 
јер им је тоисподдостојанства .Сва ки 
посао се може поште но и досто јан стве-
но ради ти. Изгу би ли смо се у трци за 
оства ри ва ње какве-такве егзи стен ци је, 
пои ма ња нових тех но ло ги ја, сва ко днев-
них оба ве за и она ко, на кана пу, за собом 
вуче мо наше досто јан ство. Можда га у 
неком тре нут ку и упо тре би мо, а до тада, 
рве мо се  са број ним про бле ми ма, слу-
ша мо вести, чита мо табло ид не нови не 
од 20 дина ра (па, шта јеф ти не су), кли-
ма мо гла вом како раз у ме мо све свет ске 
еко ном ске про бле ме ( наши и нису тако 
вели ки), а досто јан ство? Па, ту је негде, 
уко ли ко га нисмо забо ра ви ли на пија ци, 
где смо се досто јан стве но упу шта ли у 
раз го вор о цена ма воћа ове годи не, про-
бле ми ма мали на ра, купи на ра и поли ти-
ча ра. Да ли овом тек сту недо ста је нешто 
од досто јан ства? То оста вљам Вама који 
ово сад чита те да про це ни те! 

ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: МИЛИ ВОЈ МАУ КО ВИЋ

Први стрип из Шида
Мили вој Мау ко вић је 

син Хри сти фо ра Мау-
ко ви ћа и Ката ри не, 

рође не Фори шко вић. Тачан 
датум рође ња и смр ти Мили-
во ја Мау ко ви ћа су позна ти, 
захва љу ју ћи про то ко ли ма 
крште них и умр лих, хра ма 
Све тог оца Нико ла ја у Шиду. 
Рођен је 1. сеп тем бра 1851. 
годи не, а крштен 3. сеп-
тем бра, када му је кум био 
Лазар Грчић, шид ски трго вац 
и стриц чуве ног ново сад ског 
про фе со ра Јова на Грчи ћа. 
У Мин хе ну је поха ђао сли-
кар ску ака де ми ју, али  након 
оду зи ма ња сти пен ди је, ипак 
је није завр шио. По поврат-
ку у Шид, отва ра прву књи-
жа ру и посве ћу је се сли ка њу 
шаљи вих црте жа и кари ка-
ту ра које обја вљу је у листо-
ви ма Шаљиви астроном, 
Жижак,Стармали. Мили вој 
Мау ко вић је у Новом Саду 
1879. годи не покре нуо лист 
Шаљиви астроном, чији је 
само један број иза шао. У 
том првом и једи ном бро ју, 
обја вљу је крат ки стрип. У 
Шиду 1881. годи не покре ће 
лист Ђаволан, који ће бити 

први шаљи ви илу стро ва-
ни лист. Лист је иза шао у 
само неко ли ко бро је ва, јер 
је Мили вој пре ми нуо у сво-
јој 41. годи ни. Сара ђи вао 
је са Јова ном Јова но ви ћем 
Зма јем и њего ве илу стра ци-
је су сим бол Зма је вих песа-
ма: Материна маза, Дору
чак,  Бако,бакостарабако. 
Бавио се поли тич ком кари-
ка ту ром и дру штве ном сати-
ром и брзо је сте као попу-
лар ност. Пре ма неким наво-
ди ма, Мау ко ви ће ви црте жи 
су углав ном упе ре ни про-
тив каћи пер ки и помо дар ки, 
које су се пове ле за беч ком 
модом, одла зе на бало ве 
под маска ма и на кар та-
ње. Жене су нај че шће биле 
пред ста вље не у хаљи на ма 
укра ше ним кар та ма за игра-
ње, а мушкар ци са кеце ља-
ма и метлом у руци. Мили вој 
Мау ко вић је био први срп ски 
про фе си о нал ни илу стра тор. 
Мно ги га сма тра ју и пре те-
чом срп ског стри па. Умро је 
23. децем бра 1881. годи не 
од тубер ку ло зе и сахра њен 
на шид ском гро бљу.

Д. Попов
Мили вој Мау ко вић
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АТЛЕ ТИ КА

Дру ги Рум ски 
полу ма ра тон

Про шле годи не је Савез спор-
то ва рум ске општи не, по први 
пут,  под покро ви тељ ством 
локал не само у пра ве орга ни-
зо вао Рум ски полу ма ра тон са 
наме ром да ова спорт ска мани-
фе ста ци ја поста не још јед на 
тра ди ци ја Руме.

Ове годи не дру ги Рум ски 
полу ма ра тон ће бити одр жан 25. 
авгу ста тако да још има вре ме-
на за све заин те ре со ва не спор-
ти сте, али и рекре а тив це, да се 
при ја ве.

Глав на полу ма ра тон ска трка 
у дужи ни 21,1 кило ме тар почи-
ње у 17 часо ва, а биће, као и 
про шле годи не, орга ни зо ван 
пра те ћи про грам. То су ДДОР 
Трка задо вољ ства у дужи ни од  
седам кило ме тра,  пузе ћа Нео н 
Бам би ни трка за децу мла ђу од 
две годи не, а полу ма ра тон ску 
ста зу од 21 кило ме тар пред став-
ни ци фир ми моћи ће да савла-
да ју по шта фет ном систе му: три 
пута по седам кило ме та ра. 

– Уче шће на ово го ди шњем 
полу ма ра то ну су потвр ди ли 
Дар ко Жива но вић, Нема ња 
Церо вац, Кри сти јан Сто шић,  
побед ник ово го ди шњег Бео град-
ског мара то на, Тео до ра Симо-
вић, Харис Ајда ре вић, а про мо-
тер трке је Анђел ко Ристи че вић,  
олим пи јац из Рија, члан АК „Пар-
ти зан“. Ове годи не тра са ће, 
јед ним делом бити изме ње на у 
одно су на про шло го ди шњу, како 
се не би затва рао пут ка Врд-
ни ку – каже Алек сан дар Бун да-
ло, пред сед ник Орга ни за ци о ног 
одбо ра Рум ског полу ма ра то на.

Уче сни ци полу ма ра тон ске 
трке ће бити чипо ва ни а обез-
бе ђен је и такав систем мере-
ња вре ме на  и резул та та који ће 
бити одмах доступ ни на онлајн 
сер ви си ма. За  побед ни ке у 
жен ској и мушкој кон ку рен ци-
ји је пред ви ђе на награ да од по 
30.000 дина ра. Нов ча не награ-
де доби ће и пето ро прво пла си-
ра них так ми ча ра, као и нај бр жи 
Румља нин и Румљан ка. После 
напор ног так ми че ња, за све 
уче сни ке орга ни за тор при пре-
ма про вод на рум ском базе ну, а 
сутра дан у пре по днев ним сати-
ма и тре нинг при ја тељ ства у 
изле ти шту Бор ко вац. 

Под се ти мо, први Рум ски  
полу ма ра тон  је одр жан про шле 
годи не 26. авгу ста уз уче шће око  
400 уче сни ка, док је трку завр-
ши ло око 300 так ми ча ра. Нај бо-
љи у мушкој кон ку рен ци ји био је 
Кени јац Саму ел Наи беи Кипли-
мо  који тре ни ра са Оли ве ром 
Јеф тић. У жен ској кон ку рен ци ји 
нај бо ља је била упра во Оли ве-
ра Јеф тић, наша нај по зна ти ја  
мара тон ка,  која је била и про-
мо тер ка првог Рум ског полу ма-
ра то на.

 С. Џ.

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Пут у Евро пу

Три срп ска фуд бал ска тима су про шла 
у тре ћи круг ква ли фи ка ци ја за европ-
ска так ми че ња. Ако про лаз Зве зде и 

Пар ти за на није изне на ђе ње, под виг Спа р-
та ка из Субо ти це сва ка ко јесте. Нишли је су 
се нада ле чуду у реван шу про тив Изра е ла-
ца али је Мака би ипак био пре ве лик зало-
гај. У сва ком слу ча ју, лепе вести за срп ски 
фуд бал.

Црве на Зве зда је још јед ном пока за ла да 
успех из про шле сезо не није слу ча јан. 
Изга зи ли су Литван це и у гости ма, а Спа р-
так из Трна ве је сле де ћи. У вре ме док се 
овај број буде штам пао игра ће се први меч 
у Бео гра ду. Тре нер Вла дан Мило је вић ради 
одли чан посао у Зве зди. Конач но да се у 
нашем фуд ба лу поја вио млад струч њак 
који схва та да се утак ми це не доби ја ју за 
кафан ским сто ло ви ма и пра зном при чом. 
Мислим да је сви ма већ мука од разних 
леген ди, бар до ва или како их већ зову, који 
су са сво јим схва та њи ма и мето да ма рада 
оста ли у про шлом веку. Мило је вић је први 
тре нер на овим про сто ри ма који на кон фе-
рен ци ја ма за штам пу при ча о пре тр ча ним 
кило ме три ма и так ти ци. Огро ман помак за 
наш фуд бал. Зве зда конач но личи на еки пу.

Пар ти зан се напа тио са дру гом еки пом из 
Литва ни је, нека квим Тра ка и ем. После 
мини мал ца у Бео гра ду, оди гра ли су нере-
ше но у гости ма и про шли даље. Дале ко је 
то од лепо те, муче ње је било гле да ти то 
нешто што тре ба да се зове фуд бал. Без 
иде је, кон цеп ци је, Пар ти зан је, што би се 
рекло, нагузове про шао литван ске ама те-
ре. Нај де бљи крај је изву као тре нер Миро-
слав Ђукић, који је дан после тек ме добио 
педа лу од пре по ште ног руко вод ства на 
челу са Вуче лом. Јеби га, тре не ри вазда 
фасу ју кад је раја неза до вољ на. На Ђуки но 
место је сти гао Бата Мир ко вић, после роле 
у струч ном шта бу Љуби ше Тум ба ко ви ћа у 
црно гор ској репре зен та ци ји. Млад тре нер, 
напа љен сигур но, виде ће мо шта може да 
ура ди. Оно што је чиње ни ца је, да Пар ти-
зан и када не игра добро, нека ко про ла зи и 

има какав-такав кон ти ну и тет у европ ским 
так ми че њи ма. Сле де ћи ривал је дан ски 
Нор дсје ланд, еки па која је сигур но ква ли-
тет ни ја и озбиљ ни ја од Литва на ца.

Спа р так из Субо ти це је напра вио нај ве ће 
изне на ђе ње. Ели ми ни са ли су Спар ту из 
Пра га. Руку на срце, у томе су им доста 
помо гли сами Чеси који су личи ли на све, 
само не на еки пу у том дво ме чу. После 
очај не прве утак ми це, Спар та је у реван шу 
била боља и успе ла је да надок на ди два 
гола зао стат ка. А онда је на сце ну сту пио 
наш Урош Рада ко вић, инсај дер у чешким 
редо ви ма, који је напра вио несхва тљив 
пенал. Субо ти ча ни дају гол и оси гу ра ва ју 
про лаз у сле де ћу рун ду. Било је тешко бити 
нави јач Спар те те вече ри. И док тре нер у 
неве ри ци гле да како неки тамо тим из неке 
тамо Субо ти це иде ка исто риј ском успе ху, 
неза до вољ ни нави ја чи упа да ју у терен и 
пре ки да ју меч. Морам при зна ти да ми је 
све то дело ва ло као нека сце на из Бени 
Хила. Ови тако зва ни нави ја чи сто је збу ње-
но, не зна ју ни зашто су упа ли. Један од 
њих, схва тив ши ваљ да да га гле да пола 
све та пре ко малих екра на, брже-боље 
навла чи маји цу пре ко гла ве. Лице нарав но 
оста је откри ве но. Урне бе сно. Сле де ћи пут, 
када буду хте ли да пра ве сра ња, нека се 
обра те нашим струч ња ци ма за помоћ саве-
то дав ног карак те ра. Субо ти ча ни иду на 
дан ски Бронд би, овог пута игра ју на Зве-
зди ном ста ди о ну, јер је госпо да из УЕФЕ 
про це ни ла да Вошин ста ди он не задо во-
ља ва кри те ри ју ме. Толи ко о нашем ути ца ју 
у фуд бал ској Евро пи.

И на кра ју, нишки Рад нич ки је испао од 
Мака би ја. Не може се рећи да није оче ки-
ва но. Бори ли су се, нису изгу би ли на свом 
тере ну и ути сак је да се нису обру ка ли. 
Сла ба уте ха за Мера кли је али шта да се 
ради. Ако ће им бити лак ше, нека се освр ну 
у ком ши лук и сете се да је Ата лан та ресе-
то ва ла ФК Сара је во на фабрич ка поде ша-
ва ња. Осам кома да је завр ши ло у мре жи 
несрет них Сарај ли ја. Мало ли је?  
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Јед на при ча из Хесне Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Буле вар Кон стан ти на Вели ког, 
глав на ули ца митро вач ког насе-
ља Хесна,у антич ко доба нај зна-

чај ни ја маги стра ла цар ства, која је 
пове зи ва ла Рим, пре ко Акви ле је, Емо-
не, Сисци је, Циба ле, Сир ми ју ма, 
Сингидунумa и  Наи су са, са Кон стан-
ти но по љем, све до чи о дугој тра ди ци ји 
гра да на Сави, изра же ној у кон ти ну и-
те ту њего вих, од дав ни на тра си ра них 
пут них пра ва ца. Пре десе так годи на 
ова витал на пут на тра са је рекон стру-
и са на и доби ја изглед савре ме ног 
буле ва ра, модер не тран зит не сао бра-
ћај ни це Срем ске Митро ви це, достој не 
новог име на које је поне ла.

Насе ље је доби ло име по немач ким 
досе ље ни ци ма из места Ober ro den, у 
покра ји ни Хесен и дуго је носи ло име 
Хесен дорф  или  Хесен ско село. Из 
љуба ви пре ма род ном зави ча ју, досе-
ље ни ци су нови крај назва ли Хесен, 
што је вре ме ном пре ра сло у име 
Хесна.

Прво орга ни зо ва но досе ља ва ње 
Нема ца у Срем, пра ти рефор ма цари-
це Мари је Тере зи је, у циљу јача ња 
вој но-гра ни чар ских насе ља.  Дру ги 
талас досе ља ва ња, на стра те шкој 
лини ји сре ди шњег дела Сре ма, од 
Зему на до Ерде ви ка, био је у првој 
поло ви ни 19. века, а у Митро ви цу 
дола зи осам поро ди ца током 1828-29.

годи не. Насе ли ли су се у гра ни чар-
ском делу гра да, где им је доде ље на 
земља, за град њу кућа поред пута за 
Лаћа рак. Досе ље ни ци су поред занат-
ског уме ћа били и добри земљо рад ни-
ци. Насе ља која су гра ди ли има ла су 
план ски карак тер, широ ке ули це са 
кана ли ма и куће од чвр шћих мате ри ја-
ла. Мар љи вим радом уве ћа ва ли су 
сте че ни капи тал и купо ва ли пла це ве у 
дру гим дело ви ма гра да и земљу у око-
ли ни. Са собом су доне ли начин живо-
та, нове оби ча је и што је од посеб ног 
зна ча ја за раз вој гра да, нове зана те, 
али и еле мен те сред њо е вроп ске архи-
тек ту ре. Заса ди ли су дудо ве у делу 
насе ља које се и данас зове Дуда раи 
први отпо че ли про из вод њу сви ле не 
бубе. Осно ва ли су сви ла ру на месту 
фабри ке наме шта ја, што је био поче-
так инду стри ја ли за ци је насе ља. Ста ра 
пре ди о ни ца сви ле вре ме ном ће пре-
ра сти у веће пред у зе ће - Митро вач ка 
сви ло гој стве на поста ја. У Хесни ће се 
фор ми ра ти и прва инду стриј ска зона 
гра да, која захва та јужну стра ну ули це, 
пре ма при о бал ном делу реке Саве, а 
зна ча јан допри нос у њеном раз во ју 
дали су и немач ки досе ље ни ци.

У цен трал ном делу Буле ва ра, 
наспрам игра ли шта  ФК Рад нич ки, 
нала зи се љуп ко зда ње, у реду швап-
ских кућа, које је нека да при па да ло 

поро ди ци Мај кснер. Мај кснер је био 
земљо по сед ник, који је имао вели ко 
има ње у Хесни  (са обо ри ма за сви ње 
и дру гу сто ку, чар да ком, буна ром) и 
доста земље у око ли ни. Део пла ца са 
буна ром, после рата, дола зи у посед 
Петра Тати ћа и супру ге Вере (рође не 
Ловрић), која пре но си нека сазна ња о 
поро ди ци Мај кснер. Сва ко днев но су 
се пре за ла и по чети ри пара коња, кад 
се ишло у поље, на Глац пре ма Јар ку, 
где су има ли земљу.

У дана шње вре ме откри ве ни су тра-
го ви лук су зне касно ан тич ке виле, која 
се нала зи на бив шем има њу Петра 
Гла ца по коме су еко но ми ја, читав 
крај, као и архе о ло шки про је кат доби-
ли име. Међу на род ни аустра лиј ско 
-срп ски тим, у скло пу пето го ди шњег 
про јек та, врши истра жи ва ње лока ли-
те та-лук су зне виле, за коју се прет по-
ста вља, због богат ства гра ђе вин ског 
мате ри ја ла (мер мер допре мљен из 
Грч ке, Егип та, Мале Ази је) и њеног 
про сти ра ња на повр ши ни од чак шест 
хек та ра, (што је утвр ђе но гео фи зич-
ким мето да ма 2014.годи не), да је реч о 
пала ти цара Мак си ми ја на (286-305.г.), 
који је рођен на про сто ру дана шњег 
Сре ма. У току доса да шњих дво го ди-
шњих истра жи ва ња, откри ве но је 
више под них моза и ка, фраг ме на та 
фре са ка са фло рал ним моти ви ма, 
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дело ва скулп ту ра, зидо ва и при ла зних 
путе ва. Пре ма рим ским писа ним изво-
ри ма о вла да ри ма, Ауре ли ја Вик то ра,
De Caesaribus, наво ди се да је цар 
поди гао пала ту неда ле ко од Сир ми ју-
ма, где су њего ви роди те љи живе ли и 
ради ли као над ни ча ри, што је дало 
осно ва за прет по став ку да је ново от-
кри ве на вила, чети ри кило ме тра уда-
ље на од гра да, упра во пала та цара 
Мак си ми ја на Хер ку ли ја. 

Поро дич ну кућу Мај кснер је сагра-
дио са супру гом Аном, као мираз ћер-
ки једи ни ци Ката ри ни, која се уда ла за 
Вик то ра Ване ка, шумар ског инже ње-
ра. Вик тор је био син гра ђе вин ског 
пред у зи ма ча Мате, који је поред поро-
дич не куће у Ниској ули ци на Сави, 
гра ђе не 1933. годи не зидао и цркву у 
Мачван ској Митро ви ци. Црква је сагра-
ђе на 1938.  годи не,  кти тор је био трго-
вац Нико ла Мар ко вић, који је за сво ју 
заду жби ну, посве ће ну Све том Нико ла-
ју, изнај мио мај сто ре из Сре ма. Ване-
ко ви су чешког поре кла, а један огра-
нак поро ди це живео је у Бије љи ни, где 
су има ли млин, код села Попо во. Из 
ста ре штам пе сазна је мо вест, да је на 
јед ном од так ми че ња - пуца њу у нишан 
-  првог митро вач ког стре љач ког дру-
штва, осно ва ног у Хесни 1893. годи не 
дру го место, осво јио један од Ване ко-
вих, Лео полд.

Кућа је зида на у пери о ду од 1914-
1928. годи не, а град њу је, при вре ме но 
пре ки нуо Први свет ски рат. При ме на 
изо ла ци је од тер-папи ра, која ће се 
план ски при ме њи ва ти тек пола века 
касни је, наво ди на закљу чак да је гра-
ди тељ, веро ват но био неко са стра не, 
или је био добро оба ве штен о савре-
ме ним ино ва ци ја ма на пољу град ње. 
Била је то пре сти жна кућа у кра ју, која 
и данас спа да у јед ну од леп ших гра-
ђе ви на Хесне.  Још пре рата има ла је 
теле фон ску лини ју, коју су Мај ксне ро-
ви уве ли међу први ма у гра ду. Склад-
них и одме ре них обли ка пле ни лепо-
том при ме ње не архи тек тон ске пла сти-
ке у духу нео ре не сан се. Ови еле мен ти 
су видљи ви у пила стри ма са коринт-
ским капи те ли ма и орна мен ти ма 
шкољ ке у луч ним заба ти ма изнад про-
зо ра осло ње них на полу сту бо ве. У 
пот кров ном вен цу нала зи се кла сич на 
про фи ла ци ја са назу бље ним еле мен-
ти ма. Као касни при мер при ме не нео-
ре не сан сних еле ме на та чува тра ди ци-
ју ака де ми зма, који је цве тао у архи-
тек ту ри прет ход ног пери о да. Кућа 
посе ду је дво ри шно кри ло са карак те-
ри стич ним заста кље ним тре мом, а 
уну тра шњост оби лу је сеце сиј ским 
еле мен ти ма у обра ди сто ла ри је и 
деко ра тив ним каље вим пећи ма.

Вик тор је пре да вао у Шумар ској 
шко ли у Сом бо ру, пре него шо је 
постао дирек тор митро вач ког Митро
шпера. Са Ката ри ном је имао тро је 
деце Вла ди сла ва, Зден ку и Анту на, 
који је знат но мла ђи, рођен после 
рата. Антун је сту ди рао еко но ми ју у 
Осје ку, где је упо знао Миле ну и Мила-
на Бућан. У току послед њег рата мења 

кућу са поро ди цом Бућан из Осје ка, 
која дола зи у Митро ви цу. Милан, инже-
њер орга ни за ци је је радио у Славон
скојбанци, као шеф одсе ка за финан-
си је. Син Љуби ша, гра ђе вин ски инже-
њер, запо шља ва се у Хидросрему на 
гео дет ским посло ви ма, а супру га Гор-
да на, са Вишом уго сти тељ ском, пре-
да је у Еко ном ској шко ли 9.мај прак-
тич ну наста ву кувар ства. Зате кли су 
кућу у запу ште ном ста њу, била је ско-
ро чита ву деце ни ју пот пу но пра зна, 
зидо ви поче ли да про па да ју, па су 
гуље ни и поно во мал те ри са ни. У тре-
му мења ју сто ла ри ју и раде глав ну 
фаса ду, а у међу вре ме ну је ура ђе на 
рекон струк ци ја кро ва, про ме ње не гре-
ди це и цреп. Иако је тра жи ла пуно 
ула га ња и тру да, кућа је поно во спо ји-
ла расу ту поро ди цу са разних стра на. 
Мила но ва ћер ка Алек сан дра, уда ла се 
у истој ули ци, па је поро ди ца поно во 
на оку пу после свих рат них нево ља 
кроз које су про шли.

Ушо ре не ули це, дрво ре ди дудо ва и 
први арте ски бунар у гра ду, од којих 
Црве на чесма и данас слу жи као 
одред ни ца глав не рас кр сни це кра ја, 
само су неки од пре по зна тљи вих сим-
бо ла насе ља у запад ном делу гра да. 
Црве на чесма, изгра ђе на изме ђу два 
свет ска рата, спа да међу три нај ста ри-
је у гра ду, поред оних код Зеле не пија-
це и Трој ствана Тргу Све тог Дими три-
ја и била је глав ни снаб де вач воде у 
овом делу гра да, пре уво ђе ња град-
ског водо во да (1961/62).

Хазер, Хорунг, Вога нер, Кер, Вимер, 
само су нека од име на немач ких поро-
ди ца које су живе ле у Хесни. Вре ме-
ном су се изме ша ли са дома ћим ста-
нов ни штвом, које су зате кли на Вој ној 
гра ни ци Аустро у гар ског цар ства. 
Живе ли су мир но изме ђу себе, пазе ћи 
јед ни на дру ге у рат ним вихо ри ма. 
Срби су шти ти ли Нем це од гра ни ча ра, 
а у Дру гом свет ском рату Нем ци сво је 
ком ши је, те нико од Срба у Хесни није 
стра дао. Ипак, кра јем рата, пред про-
до ром Црве не арми је, али и после 
осло бо ђе ња, мора ли су напу сти ти 
сво је домо ве и расе ли ти се по Аустри-
ји, Немач кој и Аме ри ци. 

После рата, још дуго су ста ре куће 
Хесне, мака дам ски пут, Црве на чесма, 
игра ли ште Рад нич ки, чуве на посла-
сти чар ни ца на ћошку Шаћир,(у Кузми-
ће вој кући, опста ла чети ри деце ни је 
до деве де се тих), кафа на СтараХесна 
(у бив шој Штран цо вој кући), пре во-
знич ко пред у зе ће Митротранс (данас 
Доншпед) чини ле пре по зна тљив амби-
јент јед не од град ских жила куцавица. 
Ули ца, коју пре се ца инду стриј ска пру-
га Дрв ног ком би на та на ула зу у Лаћа-
рак, која је више пута мења ла сво је 
име од Посав ске, Цара Душа на, 29. 
новем бра,до дана шњег нази ва Буле-
вар Кон стан ти на Вели ког, али је и 
даље сачу ва ла ста ри назив Хесна, 
који су јој дали немач ки досе ље ни ци.

У сле де ћем бро ју:
Кућа Бајић  (Паро хиј ски дом)

У цен трал ном делу 
Буле ва ра, наспрам 

игра ли шта 
ФК Рад нич ки, нала зи 

се љуп ко зда ње, у 
реду швап ских кућа, 

које је нека да
при па да ло поро ди ци 
Мај кснер. Мај кснер је 
био земљо по сед ник, 
који је имао вели ко 

има ње у Хесни
(са обо ри ма за сви ње 

и дру гу сто ку,
чар да ком, буна ром)

и доста земље
у око ли ни

После рата, још дуго 
су ста ре куће Хесне, 

мака дам ски пут,
Црве на чесма,

игра ли ште Рад нич ки, 
чуве на

посла сти чар ни ца
на ћошку Шаћир,

(у Кузми ће вој кући, 
опста ла чети ри

деце ни је до
деве де се тих), кафа на 

СтараХесна
(у бив шој Штран цо вој 

кући), пре во знич ко 
пред у зе ће

Митротранс
(данас Доншпед)

чини ле пре по зна тљив 
амби јент јед не

од град ских жила 
куцавица
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ОВАН: Нажа лост, 
пре ви ше се упли ће те 
у јед ну нео бич ну 
ситу а ци ју или у ства-

ри које не позна је те довољ но. 
Сво јим исхи тре ним поступ ци ма 
инди рект но ири ти ра те сарад ни-
ке, послов на ситу а ци ја може да 
иском пли ку је мимо ваше воље 
или ути ца ја. Нема потре бе да 
иску ша ва те нечи ју емо тив ну 
накло ност. Аван ту ри стич ки пори-
ви могу да вас наве ду на лоше 
реше ње.  

БИК: У сусре ту са 
сарад ни ци ма инси-
сти ра те на сво јим 
наме ра ма и има те 

добру послов ну про це ну. Важно 
је да веру је те у сво је спо соб но-
сти и да оправ да те нечи је пове-
ре ње. Пока жи те довољ но слу ха 
за нове послов не иде је. Раду је 
вас нечи ја емо тив на пажња, осе-
ћа те се пре див но када вас пра ти 
љубав ни под сти цај. Нала зи те се 
у сјај ној пси хо – физич кој фор ми. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не 
допа да вам се нечи ја 
уло га у послов ним 
сусре ти ма, али не 

тре ба да се опте ре ћу је те про це-
ном туђих спо соб но сти и вред но-
сти. Буди те про ми шље ни и саче-
кај те да исти на испли ва на повр-
ши ну. Сачу вај те пози ти ван став о 
послов ној сарад њи. Вама недо-
ста је стр пље ње, а вашем парт-
не ру хра брост да се суо чи са 
зајед нич ким про бле мом. 

РАК: Делу је те забри-
ну то у оче ки ва њу да 
неко одго во ри на ваш 
позив и послов ну 

пону ду. Наслу ћу је те нега ти ван 
одго вор или мањи губи так. Тра-
жи те зао би ла зно реше ње како 
бисте сачу ва ли сво ју послов ну 
пози ци ју. Парт нер се суви ше 
осла ња на вашу добру вољу, што 
вас додат но опте ре ће ње. Ништа 
не може да се при ве де кра ју на 
добар начин без вашег уче шћа.   
  

ЛАВ: Послов ни про-
пуст који сте учи ни ли 
не пред ста вља пре-
се дан, да бисте због 

тога при хва ти ли нечи је казне не 
мере и оштру ноту. Потру ди те се 
да ваши сарад ни ци при хва те 
реал не обја шње ња и посто је ће 
окол но сти које ути чу на зајед нич-
ки успех. Поку ша ва те да одло жи-
те један сусрет, али то је само 
при вре ме но реше ње. 

ДЕВИ ЦА: При хва ти-
те мишље ње већи не 
о неким спор ним 
дога ђа ји ма. Нема 

потре бе да оспо ра ва те нечи ји 
ути цај или да се издва ја те из гру-
пе сарад ни ка. Кре а тив ни ји усло-
ви пру жа ју могућ ност за боље 
послов но изра жа ва ње. Парт нер 
има замер ку на ваше пона ша ње. 
Обра ти те пажњу на изго во ре не 
речи, посеб но на пору ку која се 
кри је изме ђу редо ва.   

ВАГА: Суви ше сте 
поно сни да про го во-
ри те о сво јим про бле-
ми ма, не жели те да 

се суо чи те са послов ним неу-
спе хом. Ипак, сва ка ситу а ци ја 
делу је кори сно. Осло бо ди те се 
погре шних нави ка и при хва ти те 
нечи је речи као добар путо каз. 
Суви ше тем пе ра мент но реа гу је-
те у ситу а ци ја ма за које ваша 
око ли на или воље на осо ба има 
дру га чи је виђе ње и реше ње.   

ШКОР ПИ ЈА: Делу је-
те несмо тре но и 
дозво ља ва те неком 
да раз от кри је ваше 

послов не наме ре. Сва ком се 
деша ва ома шка. Због лоших 
про це на, осе ћа те изве сну 
помет њу и поја ча ну тен зи ју у 
сусре ту са послов ним парт не ри-
ма. Сре ћа је потен ци јал но на 
вашој стра ни, посто ји осо ба која 
вам покла ња искре на осе ћа ња. 
Важно је да напра ви те добар 
избор. 

СТРЕ ЛАЦ: Узне ми-
ре ни сте због нових 
послов них дога ђа ја и 
делу је те кон фу зно, 

тако да ваша обја шње ња пред 
сарад ни ци ма сву че неу бе дљи-
во. Нема раз ло га да ризи ку је те, 
при хва ти те неку скром ни ју пону-
ду. Потреб но је да поми ри те 
сво је мисли и осе ћа ња, али и да 
сачу ва те лич но досто јан ство 
пред осо бом која вас добро 
позна је. 

ЈАРАЦ: Вели ке 
амби ци је или потре-
ба за при ку пља њем 
мате ри јал них резул-

та та не тре ба да вас наве ду на 
погре шно пона ша ње у дру штву 
послов них парт не ра. Пажљи ви-
је ана ли зи рај те сво је сарад ни ке 
и пору ке које доби ја те. Важно је 
да сачу ва те емо тив ну бли скост 
са јед ном дра гом осо бом. 
Зашти ти те оне које воли те од 
непо сред них узбу ђе ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Има те 
ути сак да трпи те 
лоше ути ца је и не 
жели те да при хва ти-

те раз ли чи та пра ви ла која вас 
огра ни ча ва ју у послов ном изра-
жа ва њу. Нема потре бе да тро-
ши те сво ју енер ги ју на спо ред не 
ситу а ци је или у рас пра ви са 
сарад ни ци ма, ново иску ство 
делу је поуч но. При кри ва њем 
исти не оста вља те лош ути сак 
на воље ну осо бу. 

РИБЕ: Импро ви за ци-
ја у послов ним пре го-
во ри ма пред ста вља 
потен ци јал ни ризик и 

отва ра нова пита ња од зајед-
нич ког инте ре са. Нечи је иде је 
зву че врло инте ре сант но док се 
слу ша ју, међу тим у прак си је 
теже оства ри ти све што се зами-
сли. Про ме ни те сво ју так ти ку 
пред воље ном осо бом, уза луд 
при кри ва те неза до вољ ство. 

VREMEPLOV
8. ав густ

1963. У спек та ку лар ној “Ве ли кој 
пљач ки во за”, гру па кри ми на ла-
ца упа ла у по штан ски воз из ме-
ђу Гла зго ва и Лон до на и опљач-
ка ла 2,6 ми ли о на фун ти. Свих 
15 уче сни ка „пљач ке сто ле ћа” 
ухап ше но је и 1964. осу ђе но на 
25 до 30 го ди на за тво ра. Је дан 
од глав них ак те ра, Ро ни Бигс, 
ус пео је да по бег не из за тво ра и 
са пле ном от пу ту је у Бра зил, 
где је жи вео до ма ја 2001, ка да 
се сам пре дао Ско тланд јар ду.

9. ав густ
1945. Аме рич ке ва зду шне сна ге 
ба ци ле су на Ја пан и дру гу 
атом ску бом бу. Та да је те шко 
ра зо рен На га са ки, тр го вач ка и 
рат на лу ка Ја па на, са око по ла 
ми ли о на ста нов ни ка. Бом ба је 
екс пло ди ра ла на 600 ме та ра 
из над гра да и би ла је не што 
сна жни ја од оне ба че не на 
Хи ро ши му. 

10. ав густ
1675. По на ло гу кра ља Чар лса 
II, по ло жен је ка мен те ме љац 
Кра љев ске  оп сер ва то ри је у 
ју жном лон дон ском пред гра ђу 
Гри нич. За да так оп сер ва то ри је 
био је да из у ча ва њем по ло жа ја 
зве зда по ма же на ви га ци ји. 
Пр ви кра љев ски астро ном био 
је Џон Флем стид. 

11. ав густ
1919. Умро аме рич ки ин ду стри-
ја лац шкот ског по ре кла Ен дру 
Кар не ги. Ве ли ко бо гат ство уло-
жио у до бро твор не свр хе, нај че-
шће у осни ва ње јав них би бли о-
те ка у САД и Ве ли кој Бри та ни ји. 
Кар не ги је ва за ду жби на 1926. 
при ло жи ла 100.000 до ла ра за 
из град њу Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке у Бе о гра ду

12. ав густ
1914. По че ла Цер ска бит ка, 
за вр ше на 20. ав гу ста по бе дом 
срп ске над аустро у гар ском вој-
ском. То је би ла пр ва срп ска и 
пр ва са ве знич ка по бе да у 
Пр вом свет ском ра ту. 
2000. У Ба рен цо вом мо ру по то-
ну ла ру ска ну кле ар на под мор-
ни ца “Курск”, по сле две екс пло-
зи је узро ко ва не ква ром. По ги ну-
ло свих 118 чла но ва по са де

13. ав густ
1961. По че ла из град ња Бер лин-
ског зи да
1998. Швај цар ске бан ке и 
је вреј ске гру пе по сти гли спо ра-
зум ко јим је пред ви ђе на су ма од 
ми ли јар ду и 250 ми ли о на до ла-
ра ком пен за ци је за жр тве хо ло-
ка у ста у Дру гом свет ском ра ту.

14. ав густ
1457. Гу тен бер го ва штам па ри ја 
у Мајн цу из да ла је пр ву штам-
па ну књи гу у бо ји. “Мајн ци шки 
псал тир” био је штам пан у цр ве-
ној и цр ној бо ји. 
1945. Ја пан је при хва тио са ве-
знич ке зах те ве за без у слов ну 
ка пи ту ла ци ју, чи ме је окон чан 
Дру ги свет ски рат. Ка пи ту ла ци ја 
је пот пи са на 2. сеп тем бра на 
аме рич ком бој ном бро ду “Ми су-
ри” у То киј ском за ли ву. 

HOROSKOP

Сре да, 8. август (26. јул) 
Пре по доб но муч. Пара ске ва 
– Пет ка; Св. Сава Тре ћи Архи е-
пи скоп срп ски

Четвр так, 9. август (27. јул) 
Св. вели ко му че ник Пан те леј-
мон; Св. Кли мент Охрид ски

Петак, 10. август (28. јул) 
Св. апо сто ли и ђако ни Ника-
нор, Про хор, Тимон и Пар мен

Субо та, 11. август (29. јул) 
Све ти муче ник Кали ник; Све та 
муче ни ца Сера фи ма

Неде ља, 12. август (30. јул) 
Пре по доб на мати Анге ли на 
Срп ска

Поне де љак, 13. август (31. јул) 
Св. муче ник Евдо ким; Св. 
муче ни ца Јули та (Госпо јин ске 
покла де)

Уто рак, 14. (1) август 
Изно ше ње Часног Крста – Св. 
муч. Мака ве ји (Поч. поста) 

Crkveni
kalendar

• Бра ни ће мо наш успра
ван став! Ако тре ба и 
зале ћи ћемо!
• Мућак је поли тич ки 
актив но јаје.
• Да би био виђен човек 
нико не сме да те види 
док радиш оно што 
радиш.

Реш џиге ри ца
Састој ци: око 500 гра ма џиге-

ри це мало бра шна 2-3 чена белог 
лука со свеж пер шу нов лист уље.

При пре ма: Џиге ри цу оце ди ти 
од мле ка на папир ном убру су, не 
соли ти пре прже ња да не би била 
твр да. Затим је ува ља ти у бра шно 
и пржи ти на загре ја ном уљу, на 
уме ре ној тем пе ра ту ри. Води ти 
рачу на да се не пржи суви ше дуго 
јер ће и у том слу ча ју бити сува и 
твр да. Тре ба ло би да у сре ди ни 
буде дели мич но прже на, помало 
руме на. Прже ну џиге ри цу изва ди-
ти у посу ду за сер ви ра ње, сва ко 
пар че посо ли ти, по жељи посу ти 
са мало насец ка ног белог лука 
или пре ли ти при пре мље ном 
мари на дом од першуна и уља.
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Досе ља ва ње сло вач ких 
поро ди ца у Шид
Насу прот пода ци ма из попи са 

ста нов ни штва Шида из 1722. 
годи не, пода ци који су про на ђе-

ни у књи га ма са почет ка девет на е стог 
века, тач ни је из 1812. годид не, све-
до че о томе да је већ 1810. годи не у 
Шиду било наста ње но нај ма ње десет 
сло вач ких поро ди ца.   

Ови пода ци о сло вач ким поро ди ца-
ма, који су про на ђе ни у Попи су поре-
ских обве зни ка у Шиду за 1812. годи-
ну пред ста вља ју ист со риј ску гра ђу 
на осно ву које би тре ба ло извр ши ти 
детаљ ни ја истра жи ва ња, како би се 
утврд ди ла исти на и чиње ни це у сми-
слу потвр де да су Сло вач ке поро ди це 
у Шиду наста ње не већ од, веро ват но 
нај ка сни је 1810. годи не. Пре ма овим 
доку мен ти ма то су сле де ће поро ди це:  

Јошка (Јозеф) Јара бек и Јер ко 
(Јар ко) Јара бек – њихо ви потом ци 
су током про шла два века ста нов ни ци 
Шида и Сота. Веро ват но су досе ли ли 
из Селен че. 

Aндрија Баран – при па дао је имућ-
ни јим поро ди ца ма. Ако је имао пото-
ма ка, они су веро ват но касни је некуд 
пре се ли ли пошто се то пре зи ме касни-

је у Шиду не спо ми ње. 
Jaнко Вар га – Вар га је пре зи ме, које 

се у исто ри ји поја вљу је као пре зи ме 
већег бро ја Русин ских поро ди ца , али 
и Сло вач ких поро ди ца.

Jaнко Ходак и Мишко Ходак – Већ 
два века при пад ни ци поро ди це Ходак 
су при сут ни у Шиду а тако је и данас.

Jaнко Бод нар – Пре зи ме Бод нар 
данас не посто ји у Шиду, али је реги-
стро ва а но у ви3е рани јих попи са ста-
нов ни штва. 

Maтијас Маје ра – При пад ни ци поро-
ди це Мајер и данас живе у Шиду.

Jaнко  Hoрнак Хор ни ак – у про шло-
сти је у Шиду живе ло више поро ди ца 
Хор ни ак све до дру ге поло ви не два де-
се тог века када се послед ња поро ди ца 
Хор ни ак исе ли ла у Аустра ли ју. 

Jaнко Забор ски  Забор ски – Пре-
зи ме Забор ски је тако ђе реги стро ва-
но као пре зи ме сло вач ких поро ди ца 
у Шиду али и као пре зи ме у дру гим 
насе љи ма Бач ке и Бана та. 

Joз еф Поточ ник – Реги стро ван је 
као обу ћар и као један од осни ва ча 
зана та лиј ског цеха у Шиду.

Joхан Маје ра – Јохан (или Јан) је 

Sťaho va nie Slo venských 
rodín do Šídu
V pro ti kla de s údaj mi zo súpisu 

obyvateľstva Šídu z roku 1722 
údaje v knihách zo zači at ku 19. 

sto ro čia, pre snej šie z roku 1812, sved čia 
o tom, že už roku 1810 v Šíde bolo 
minimálne 10 slo venských rodín. Tie to 
údaje o slo venských rodinách, ktoré sme 
odha li li v zozna me Popisporeskihobve
znikauŠiduza1812.godinu (2) pred-
sta vujú histo rický materiál, na základe 
ktorého by sa mohli vykonať podrob nej-
šie výskumy, aby sa zisti la prav da a fakty 
v zmysle potvr de nia, že sa slo venské 
rodiny do Šídu prisťaho va li už od, 
najneskôr roku 1810. Podľa toh to doku-
men tu ide o rodiny: 

Još ka (Jozef) Jara bek a Jer ko (Jar
ko) Jara bek, - ich potom ko via sú počas 
predchádzajúcich dvoch storočí obyvate-
lia Šídu a  Sotu. Iste pochádzajú zo 
Selen če. 

Andri ja Baran  patril k zámožnejším 
rodinám. Ak aj mal potom kov, títo sa 
neskôr nie kam presťaho va li, lebo sa toto 
pri e zvi sko neskôr v Šíde nespomína.

Jan ko Var ga  Var ga je pri e zvi sko, 

ktoré sa v dejinách javí ako pri e zvi sko 
väčšieho poč tu rusínskych, ale aj slo-
venských rodín.

Jan ko Hodak a Miš ko Hodak  Počas 
minulých dvoch storočí príslušníci rodiny 
Hoda ko vej sú prítomní v Šíde, a tak aj 
dnes.

Jan ko Bod nar  Pri e zvi sko Bod nar 
dnes nee xi stu je v Šíde, ale sa regi stro-
va lo počas via cerých súpisov 
obyvateľstva.

Mati jas Majer  Príslušníci rodiny 
Maje ro vej aj dnes žijú v Šíde.

Jan ko Hornak Hor ni ak  V tom čase 
v Šíde žilo via ce ro rodín s pri e zvi skom 
Hor ni ak až do dru hej polo vi ce 20. sto ro-
čia, keď sa posledná Hor ni a ko va rodi na 
odsťaho va la do Austrálie. 

Jan ko ZaborskiZáborský  Pri e zvi-
sko Záborský sa zazna me na lo ako pri e-
zvi sko slo venských rodín v Šíde, ako aj 
v iných osídleniach v Báčke a Banáte.

Jozef Potoč nik  Zae vi do vaný je ako 
obuvník a jeden zo zakla da teľov 
remeselníckeho cec hu v Šíde

Johan Majer  Johan (ale bo Ján) je 

jeden z troch zapísaných povrazníkov v 
Šíde a zakla da teľ remeselníckeho cec-
hu.

Jozef Kre mer  Povrazník v Šíde a 
tak ti ež jeden zo zakla da teľov 
remeselníckeho cec hu

Jozef Baj za  Bol kolár v Šíde roku 
1817 a tak ti ež jeden zo zakla da teľov 
remeselníckeho cec hu.

August Kozi ak - je tajomná osob-
nosť, ktorá sa v Šíde zja vi la roku 1847 a 
tu v Šíde otvo ri la prvú a jed nu z 
dovtedajších 4 lekární v Sri e me

Chybný by bol názor, že sa presťaho-
va nie rodín kona lo iba v jed nom sme re. 
Mnohé rodiny sa len po nie koľkých 
rokoch strávených v novom prostredí 
vra cajú do starého kra ja ale bo sa 
presťahujú do nového pro stre dia, v kto-
rom už žijú Slováci ale bo do pro stre dia s 
iným národnostným zložením. 
Zaznamenávajú sa spätné migrácie do 
Hlo žian, Piv ni ce, Selen če, Kysáča ale bo 
presťaho va nie do prostredí, v ktorých 
žijú Slováci, akými sú Kova či ca, Padi na, 
Stará Pazo va, Erdevík a iné. 

Ана и Марија Червенак 1938. године

ПРИПРЕМИО: Станислав Ступавски
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један од тро ји це упи са ник ужа ра у 
Шиду и тако ђе је осни вач зана тлиј-
ског цеха.

Joз еф Кре ме ер – Ужар у Шиду 
тако ђе осни вач зана тлиј ског цеха.

Joз еф Бај за – Био је колар у 
Шиду 1817. годи не и тако ђе је био 
један од осни ва ча цеха.

Auгуст Козјак – је тајан стве-
на осо ба, која се у Шиду поја ви ла 
1847. годи не и ту отво ри ла прву, а 
јед ну од посто је ће чети ри апо те ке 
у Сре му. 

Погре шно би било мишље ње да 
је пре се ља ва ње текло само у јед-
ном сме ру.Мно ге поро ди це се после 
неко ли ко годи на про бо ра вље них у 
новој сре ди ни вра ћа ју у ста ри крај 
или пак одла зе у дру ге сре ди не у 
који ма живе Сло ва ци или у дру гее 
сре ди не са друк чи јом наци о нал ном 
струк ту ром. Забе ле же не су поврат-
не мигра ци је у Гло жан, Пив ни це, 
Селен чу, Кисач или пак у сре ди не 
са дра у гим наци о нал ним саста вом 
какве су Кова чи ца, Пади на, Ста ра 
Пазо ва, Ерде вик и дру ге.  

Из зва нич них пода та ка не може-
мо са сигур но шћу да утвр ди мо 
ода кле су прве Сло вач ке поро ди-
це досе ли ле у Шид али пре ма њихо вој 
засту пље но сти у дру гим сре ди на ма, 
може мо рећи да су се досе ља ва ли из: 
Селен че и Гло жа на. Касни је се досе-
ља ва ју из Лали ћа, Бач ког Петров ца, 
Пив ни ца, Киса ча и дру гих места. Више 
поро ди ца је досе ли ло и из мно гих кра-
је ва Сло вач ке, Мађар ске и Руму ни је.  

Пода ци о томе где су досе ли ле прве 
сло вач ке поро ди це у Шид не посто-
је али се пре ма сачу ва ним при ча-
ма може рећи да је то било у ста ри је 
дело ве тада шњег Шида: Цркве ни шор, 
Вели ки шор, Џигу ра, Доњи шор али 
исто тако и у зана тлиј ску ули цу (ули-
ца Све тог Са ве од Шиди не до цен тра 

Шида). Током годи на досе ља ва ле 
су нове словч ке еван ге лич ке поро-
ди це. Касни је насе ља ва ју леву 
стра ну пото ка Шиди на у око ли ни 
дана шње сло вач ке цркве и сло-
вач ког дома.

Ту на кра ју ули це Мичу ри но ве 
било је и ста ро сло вач ко гро бље 
све до 1906. годи не када је пре-
се ље но на дана шњу лока а ци-
ју. Касни је су у овај део Шида на 
левој оба ли Шиди не у Марин це, 
Жаб ња ру и на Леди не досе ли ле 
број не сло вач ке поро ди це тако да 
је овај део Шида касни је назван 
Сло вач ки крај. То су дана шње 
ули це: Маса ри ко ва, коју су зва ли 
Жаб ња ра, пошто је ту било пуно 
жаба а током лета чуло се непре-
та но њихо во кре ке та ње. Огње на 
При це, Нико ле Вла шког, Васе Ста-
ји ћа, Ђуре Дани чи ћа, Цан ка ре ва, 
Тол сто је ва, и Сав ска. Затим део 
ули це Све тог Саве од ули це Нико-
ле Вла шког пре ма Гибар цу, Саве 
Шума но ви ћа. Мати је Гуп ца, Иве 
Лоле Риба ра, Мичу ри но ва и Мак-
си ма Гор ког. 

У Сло вач ком кра ју су касни је 
изгра ди ли и Сло вач ку еван ге лич-

ку цркву, затим Сло вач ку ште ди о ни цу 
а касни је Сло вач ку бан ку. Ту је има ла 
сво је про сто ри је и Сло вач ка Сељач ка 
рад на задру га Јед но та и изгра ђен је и 
Сло вач ки дом. Данас је ту и игра ли ште 
фуд бал ског клу ба Јед но та а дана шњи 
Сло вач ки парк је некад био Општин ска 
башта.

Podľa údajov zo zozna mu nemo žno 
zistiť, ska diaľ sa prisťaho va li prvé rodiny 
šídskych Slovákov, ale podľa ich 
prítomnosti v rôznych slo venských pro-
stre di ach mohlo by sa pove dať, že sa 
prisťaho va li zo Selen če a Hlo žian. 
Neskôr sa prisťaho va li aj Laliťania, 
Petrov ča nia, Piv ni ča nia, Kysáčania. 
Viac rodín prichádza zo všetkých kra jov 
Slo ven ska, potom Maďarska a Rumun-
ska. 

Údaje o tom, kam sa prisťaho va li prvé 
slo venské rodiny v Šíde, nee xi stujú, ale 
sa z rozprávaní starších dá uza vrieť, že 
ide o star šie časti Šídu: Cir kevný šor, 
Veľký šor, Dži gu ra, Dolný šor, ale isto tak 
aj o Remeselnícku uli cu, (Uli cu svätého 
Savu od Šidiny v cen tre mesta).V pri e-
be hu času prisťaho va li sa aj nové rodiny 
Slovákov eva nje li kov a čoraz väčší 
počet sa prisťaho val z dru hej strany 
poto ka Šidi na v okolí dnešného slo-
venského kosto la a Slo venského domu. 
Tu na kon ci dneš nej Uli ce Miču ri no vej 
bol aj Eva nje lický slo venský cintorín až 
do roku 1906. Časom sa v časti Šídu 
vedľa samej Šidiny a na jej ľavom bre hu 
prisťaho val veľký počet Slovákov. Staré 
časti Šídu:Marin ce, Žabňaru, Paži te 
pome no va li Slo venský kraj. Sú to 
dnešné uli ce: Masarykova, ktorú skôr 
nazývali Žab nja ra, lebo tu aj v lete na 
uli ci a v záhradách boli bariny a bažiny, 
z ktorých bolo stále počuť škre kot žiab; 

Ognje na Pri cu, Niko lu Vlašského, Vasu 
Sta ji ća, Ðuru Dani či ća, Can ka ro va, 
Tolstého, Uli ca svätého Savu, Savu 
Šuma no vi ća, Mate ja Gub ca, Ivu Lola 
Riba ra, Miču ri no va a Maxi ma Gorkého.

V Slo ven skom kra ji neskôr vysta va li 

slo venský eva nje lický kostol, Slo venskú 
ban ku, Sedli ac ke pra covné druž stvo 
Jed no ta, Slo venský dom a terén a 
objekty FK Jed no ta. Bývalá obecná 
záhrada časom získala pome no va nie 
Slo venský park.

Коларови 1910. године

Томанове снаје са децом 1908. године Вичекове девојке 1927. године
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Сло ва ци у Вишњи ће ву
Исто риј ски пода ци о настан ку насе

ља – поми ње се још 1275. Годи не под 
нази вом Gerek me zey као вла сте лин ср во 
гро фа Сар од Шарен гра да. Било је то 
вре ме вла да ви не Кра ља Уро ша 1. (сина 
Сте фа на прво вен ча ног и уну ка Сте фа на 
Нема ње) и њего вог сина Дра гу ти на (Кра-
ља Срем ског)који су од Угар ског Кра ља 
Беле 3. Доби ли Срем под сво ју упра ву од 
1276. До 1282. годи не. Про до ром Тура ка 
у Срем и зау зи ма њем села Моро вић 
1538. годи не селу Грк се у исто ри ји губи 
сва ки траг. Ново поми ња ње села Грк у 
исто ри ји дати ра у 1735. годи ни. То је вре-
ме када Аустро јом вла да Цари ца Мари ја 
Тере зи ја и која нај ви ше допри но си ства-
ра њу Вој не кра ји не , оддно сно утвр ђи ва-
њу гра ни це Цар ства пре ме Тур ској. По 
овим пода ци ма село Грк при па да Вој ној 
Кра ји ни. 

Данас, када гово ри мо о ста нов ни штву 
Вишњи ће ва и о њего вом наци о нал ном 
саста ву може мо кон ста то ва ти да се он 
ни данас није мно го изме нио. Ста нов ни-
штво је вели ком већи ном срп ске наци о-
нал но сти и пра во слав не веро и спо ве сти 
док су две мало број ни је наци о нал не 
зајед ни це Сло ва ци, који су еван ге лич ке 
веро и спо ве сти и Роми.

Прве сло ва ач ке поро ди це наста ни ле 
су се у Грку 1894. годи не. Ова мо су се 
досе ли ле из Пив ни ца. У књи зи Сло вач ка 
еван ге лич ка хри шћан ска црква из 1930. 
годи не, коју је напи сао еван ге лич ки 
бискуп Адам Вереш, шид ски и грчан ски 
поп Јан Лац ко пише ова ко: У Грку ста ну ју 
Сло ва ци еван ге ли ци од 1894-95 годи не, 
а од 1897. годи не при па да ју мај ци цркви 
у Шиду. Поре клом су Пив ни ча ни као и 
Сољан ци али је вели ка ара зли ка у њихо-

вом мен та ли те ту. Док су се сољан ци и 
поред свог сиро ма штва орга ни зо ва ли и 
реши ли да слу ша ју речи Бож је, дотле 
ови у Грку, иако имућ ни ји, за то нису 
мари ли гово ре ћи да има ју они доста сво-
је беде и без цркве, а ту сво ју беду су 
зали ва ли фла шом и то не пра зном. Слу-
жбе Бож је се и овде одр жа ва ју 4-5 пута 
годи шње али је посе та цркви мини мал-
на. Наи ме мушкар ци и не дола зе у цркву 
можда и зато што не уме ју да чита ју и 

пишу . Нису ишли у шко лу а роди те љи су 
их дали да буду слу ге или их оста вља ли 
код куће да чува ју сви ње. Поје дин ци 
једва да зна ју да пот пи шу сво је име на 
доку мен ти ма.Након дужих напо ра успе-
ли смо да их убе ди мо да купе кућу за 
цркву и јед но зво но. 

Сло вач ке поро ди це насе ли ле су се у 
Вишњи ће во и изгра ди ле сво је куће на 
почет ку села иду ћи од Моро ви ћа и тако 
су ство ри ли Сло вач ки крај у Грку. 

Slováci vo Viš nji će ve
Dedin ka už bola osídlena v roku 1275 

pod názvom „Gerek me zey“. Vlast nil 
ju Gróf Šar od Šaren gra du. V Srb sku 

vtedy pano val Kráľ Uroš 1. (syn Ste va na 
prvo ko ru no vaného a vnuk Ste va na Nema-
nju) a jeho syn Dra gu tin (Kráľ Sri emsky). 
Pod ich správu sa vtedy dostal Sri em ako 
dar Uhorského Kráľa Belu 3. od roku 1276 
po rok 1282. Vtah nu tim Tur kov do Sri e mu a 
obsadením pev no sti a mesteč ka Moro vić v 
roku 1538 mesteč ko Grk sa nespomína v 
dejinách až do roku 1735. Vtedy v Rakúsku 
panu je cisárovná Mária Terézia, ktorá naj vi-
a cej pri spe la k vytvo re niu Vojen skej Kra jiny 
a k upevňovaniu hraníc Rakúska s Turec-
kom. Podľa verejných údajov mesteč ko Grk 
patri lo Vojen skej Kra ji ne.

Keď dnes píšeme o obyvateľstve Viš nji će-
va a jeho národnostnom zložení môžeme 
uza vrieť, že sa ono počas rokov až pod nes 
veľmi neme ni lo. Vo veľkej več ši ne sú to Srbi 
pravoslávneho vie rovyzna nia. Dve poč tom 
men šie národnostné sku pi ni sú Slováci eva-
ni e lic kej a.v. cir kvi a potom Romo via.

Prvé slo venské rodi ni sa v Grku osa di li v 
roku 1894. Prisťaho va li sa sem z Piv ni ce. V 
kni he „Slovenská evanjelická kresťanská 

cir kev“ z roku 1930, kto ru zosta vil eva nje-
lický biskup Adam Vereš, šídsky a grčanský 
farár Ján Lac ko píše tak to:

„V Grku bývajú Slováci eva nje li ci od roku 
1894-95. a od 1897 patria k cir kvi šídskej. 
Pôvodom sú Piv ni ča nia, ako Soľanci, ale 
veľký je rozdiel v men ta li te. Dokiaľ Soľanci 
sa aj pri svo jej chu do be hľade li zri a diť a 
túžili po slo ve Božom, zatiaľ títo v Grku, hoci 
boli majetnejšími, o to nestáli , ale hovo ri li 
„máme my dosť bídy aj bez koste la“ a hľade-
li túto svo ju „bídu“ zahá ňať fľašou - prav da 
nie prázdnou. Služby Božie aj tu bývajú 4-5 
ráz, ale návšteva ich je minimálna. Najmä 
mužskí nec ho dia, možno že pre to, lebo 
neve dia čítať. Do školy nec ho di li, rodi čia ich 
dali slúžiť, ale bo doma pásli svi ne. Niektorí 
ledva že si vie meno podpísať na zmen ku.

Po dlhšom namáhaní poda ri lo sa ich pre-
ho vo riť, že si zakúpili dom pre modli teb ni cu 
a nado bu dli si aj jeden zvon.“

Slo venské rodiny sa usa di li a vybudo va li 
si svo je dom čeky na zači at ku dedinky sme-
rom mesteč ka Moro vić. Vytvo ri li tak „Slo-
venský kraj“ v Grku.

Histo rické údaje neje stvujú o tom, v akom 
poč te sa slo venské rodiny prsťaho va li, ale 

sa môže pret po kla dať, že to netr va lo veľa 
rokov. Skôr by sa mohlo pove dať, že sa sta-
lo v relatívne krátkom čase. Dôkaz toho su i 
slová pána farára Jána Lac ka v spomínanej 
kni he z roku 1930. Zazna me na li, že sa prve 
slo ven ske rodiny do Grku prisťaho va li v roku 
1894. Ďalej píšu, že už v roku 1897 patri li k 
šídskej cir kvi, a potom zase, že sa neskor šie 
pred sa poda ri lo grčan cov pre sved čiť, aby si 
kupi li budo vu pre modli teb ni cu. V roku 1930 
už mali aj modli teb ni cu aj jeden zvon. 
Osídľova nie Grku Slovákmi teda nemo hlo 
trvať dlhšie ako 20 rokov.

Zau ji mavé by bolo zistiť, pre čo sa slo-
venské rodiny osi dli li práve na tom mie ste 
kde su aj dnes. Kto a čo ich na to prinútilo 
ale bo pre čo sa im tu zapáčilo. Sved čia o 
tom iba povi edky, podľa ktorych tu prisťaho-
val com najmeňej hro zi li povodňe.

Histo rické údaje o prvých slo venských 
rodinách v Grku a ich poč te sme naš li, v Cir-
kev nej kni he Šídu na rok 1896. V zozna me 
cir kevných párov v Šíde a okolí je zapisáne, 
že Grk má 24 eva nje lických cir kevných 
párov so 48 dospelých duší. Tie to údaje sa 
vzťahujú na 1. január 1896. Všetky rodiny sú 
eva nje lického aug sburského vie rovýzna nia. 

Сло вач ка црква у Вишњи ће ву 1952. годи не
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Но посто је исто риј ски пода ци о томе у 
каа квом бро ју су сло ва шке поро ди це 
досе ли ле али се може са сигур но шћу 
рећи да досе ља ва ње није тра ја ло дужи 
пери од. У при лог томе иду и речи Јана 
Лац ка у поме ну тој књи зи из 1930. годи не. 
Напи сао је да су се прве поро ди це досе-
ли ле ова мо 1894. годи не а да већ 1897. 
годи не црква при па да мај ци цркви у 
Шиду. Инте ре сант но би било сазна ти 
зашто су се сло вач ке поро ди це насе ли-
ле баш овде и шта их је на ато при во ле-
ло или нате ра ло. О томе гово ре једи но 
при че пре ма који ма су баш на том месту 
били нај бе збед ни ји и да Босут не може 
да их пла ви. 

Исто риј ске подат ке о првим сло вач ким 
поро ди ца ма нашли смо у цркве ним књи-
га ма сло вач ке еван ге лич ке цркве у Шиду 
из годи не 1896. У спи ску цркве ног паро-
хи ја ла за 1896. годи ну запи са но је да Грк 
има 24 цркве на еван ге лич ка пара или 48 
одра слих душа. Ови пода ци одно се се 
на 1. Јану ар 1896. Годи не. Све сло вач ке 
поро ди це у Грку су еван ге лич ке веро и-
спо ве сти. 

Сле де ће зва нич не пода та а ке има мо у 
запи сни ку визит не коми си је еван ге лич ке 
цркве од 24. јула 1924. годи не. У запи-
сни ку пише да је црква фили ја ла шид ске 
мати це цркве од свог осни ва ња. У 1924. 
годи ни има пла ћен паро хи јал за 100 
одра слих душа. Црква посе ду је и некрет-
ни не а то су: згра да цркве која је у вео ма 
лошем ста њу и има јед но зво но тешко 49 
кило гра ма. Посе ду је гро бље и обра ди ву 
земљу али није наве де но коли ку повр-
ши ну. Ово су ујед но и једи ни пода ци о 
живо ту сло вач ких поро ди ца у Грку у 
првим годи на ма после досе ља ва ња. 

Посто ји народ но пре да ње о досе ља-
ва њу сло вач ких поро ди ца у Грк које се 
пре но си са коле на на коле но. То су ста ри 
грчан ци слу ша ли од сво јих роди те ља и 

пре не ли сво јим потом ци ма. При ча је и 
данас толи ко сли ко ви та и увер љи ва да 
када је слу ља те и сами има те осе ћај да 
сте и сами актер тог дога ђа ја. 

Годи не 1894 су у Пив ни ца ма живе ле 
22 сиро ма а шне сло вач ке поро ди це, које 
су посе до ва ле земљу у делу ата ра који 
се звао пакао. Земља је била пла вље на 
током про ле ћа и зиме а током лета сун це 

био нај че шће уни шти ло усе ве изу зев 
про са. Доја ди ло им је годи на ма јести 
само про со и одлу чи ше да напу сте сво је 
домо ве и потра же бољи живот на дру гом 
месту у новом зави ча ју. На овај корак 
одлу чи ле су се ове 22 поро ди це и као 
сво ју изввид ни цу посла ле су две поро ди-
це али се са сигур но шћу не може навес-

Dal šie histo rické údaje o Slovákoch v 
Grku máme vo vyzit nej zápisnici Slo ven skej 
eva nje lic kej cir kvi v Šíde z 24. júla 1924. Tu 
je zazna me nané, že je evanjelická cir kev z 
Grku filia eva nje lic kej cir kvi v Šíde od zakla-
da nia. V tom roku 1924 cir kev mala pla tené 
párové za 100 duši. Cir kev vlastní aj neh nu-
tel no sti. Sú to budo va modli teb ni ce ktorá je 
vo veľmi mrc ha sta ve s jedným zvo nom, 49 
kilo gra mov ťažkým. Vlast nia aj cintorín a 

zem, ale nie je zazna me nané, kol ko jutár. Z 
tých prvých rokov živo ta a pôsobenia slo-
venskych rodín v Grku su to jediné histo ric-
ke údaje. 

Jestvu je jeden príbeh o prisťahovaní 
prvých slo venských rodín do Grku ktorú 
starším grčáncom rosprávali ich starí a oni 
zase svo jim deťom. Vyrospra va li ju títo aj k 
tej to priľeži to sti. Také pestré rozpra vané 
údaje z minu lo sti a s takou isto tou, akou ich 

vyslo vujú naší spo lu be se dujúci, nútia nás 
uve riť, že to mohla byť iba prav da.

V roku 1894 v Piv ni ci žili slo venské chu-
dobné rodiny, ktoré vlast ni li zem v časti piv-
nického chotára pod názvom Peklo. Bola to 
zem veľmi ohrozená povodňami tak že sa tu 
dari lo pesto vať iba pro so. Takáto situácia z 
roka na rok im už zunu va la, pre to sa roz ho-
dli opu stiť svo je rodinné domy nájsť lepší 
život, vysta vať nové dom čeky a v nich 
zapáľiť nové ohni sko.

Na to sa roz ho dlo 22 rodín. Naj prv ako 
svo jich predchod cov vysla li dve rodiny ale s 
isto tou nemo žno tvr diť i ktoré rodiny to boli. 
Ich cieľ nájprv bol dostať sa do západného 
Sri e mu do dedinky Ada šev ci pri Šíde. Vtedy 
už v tej to časti Sri e mu slo venské rodiny vo 
veľkom poč te osídlľova li v Bin gu li, Erdevíku, 
Šíde, Ľube, Soće a v Malej Vaši ci. 

Osud pred sa chcel inak. Keď sa tie to dve 
rodiny (predpokladá sa, že to boli Uhlárová 
a Bohunková) oci tli v Ada šev ci ach, bola jar 
a rie ka Bosut sa vylia la, tak že sa aj veľká 
časť ada še vaského chotára oci tlo pod 
vodou. Situácia nasto li la otázku, či z jedného 
Pekla sa neu te čie do druhého, či rad šej 
nehľadať iné výcho di sko. Ada šev ča nia im 
pora di li odísť asi 12 kilo me trov južnej šie, do 
dedinky Grk. Tuná jestvu ju časti chotára 
ktoré Bosut nikdy neplaví. Zem je príliš 

Кола ја Павле као ложач код пећи 1905. годи не

Девој ке Сло ва ки ње око 1930. годи не
Ката Хрчек, Зуза Чобр да
и Ана Мокош 1950. годи не
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сти које су то поро ди це биле само се 
прет по ста вља да су то биле поро ди це 
Бохун ка и Ухлар.. Оти шли су са задат-
ком да оду у запад ни Срем у село Ада-
шев це за које су чули да има за купо ви ну 
јеф ти не земље. У то вре ме су већ број не 
сло вач ке поро ди це зиве ле у Бин гу ли, 
Ерде ви ку, Шиду, Љуби, Соту и Малој 
Ваши ци. Међу тим суд би на је хте ла дру-
га чи је. Када су сти гли у Ада шев це, било 
је про ле ће а река Босут се изли ла тако 
да је велик део ада ше вач ког ата ра био 
попла вљен. Ситу а ци ја је пред прет ход-
ни цу постав ви ла зада так да се одлу че 
да ли да из јед ног пакла дођу у дру ги или 
да бољу сре ћу потра же негде даље. 
Ада шев ча ни су их поса ва е то ва ли да оду 
два де се так кило ме та ра јужни је у село 
Грк. Иако је село уз Босут посто ји део 
ата ра који вода ника да не пла ви а земља 
и куће су вео ма јев ти не. Поред ово га ту 
посто ји још јед на погод дност, у шума ма 
има мно го посла и стал но су потреб ни 
рад ни ци па се тако може доста и зара ди-
ти. Прет ход ни ци су се у то и уве ри ли па 
су већ сле де ће годи не 22 поро ди це про-
да ло сво ју имо ви ну у Пив ни ца ма и пре-
се ли ло у Грк. У овом првом тала су досе-
ли ло је у Грк око сто ти ну сло вач ких 
душа. То је била и једи на масов на мигра-
ци ја јер су се после у Грк досе ља ва ле 
сло вач ке поро ди це али само поје ди нач-
но. Досе ља ва ње из дру гих места где 
живе Сло ва ци су била ређа тако да су 
Грчан ци очу ва ли свој извор ни Пив нич ки 
дија лект и данас. Сло вач ки крај данас 
изгле да мно го леп3е и иди лич ни је али 
аси ми ла ци ја чини сво је и у њему је сада 
све мање Сло ва ка. 

Данас са сигур но шћу може мо да твр-
ди мо само то да су прве сло вач ке поро-
ди це у Грку биле сиро ма шне и да им је 
цело куп на имо ви на ста ла у јед на запре-
жна кола или могли да је поне су у јед ном 

ран цу или тор би. О сиро ма штву тада-
шњих поро ди ца сли ко ви то гово ри Михал 
Чобр да ова ко: Не може те ни прет по ста-
ви ти каква је то сиро ти ња била. Да није 
било Босу та и Шума мно ге поро ди це не 
би успе ле ни да пре жи ве. Ако би сте 
којим слу ча јем уста ли неде љом у рано 
јутро виде ли би сте живу реку грча на ца 
који хита ју да у Бога зу, где је увек било 
мно го рибе, и лако је било уло ви ти, док 
су дру ги хита ли у шуму да наку пе гљи ве 
за не дељ ни ручак. За крат ко вре ме ова 
река људи текла је у дру гом сме ру пре ма 
селу са уло вом. Јасно је да су глав ни 
недељ ни руч ко ви били риба, гљи ве и 
пужев ви или по која дивљач. 

Пољо при вре да је била основ но зани-
ма ње ових људи све до седам де се тих 
годи на два де се тог века . Тада поро ди це 
пола ко пре ра ста ју у рад нич ке поро ди це 
јер се бар по један члан поро ди це запо-

шља ва у Шума ри ји или у неком пред у зе-
ћу у бли жој или даљој око ли ни. Тада за 
мно ге пољо при вре да поста је само 
допун ско зани ма ње. 

Све поро ди це које су се досе ли ле у 
Грк у првом тала су досе ља ва ња биле су 
еван ге лич ке веро и спо ве сти. У исто ри ји 
Сло ва ка у овој сре ди ни није забе ле же но 
да су се ова мо досе ли ле или да су живе-
ле сло вач ке поро ди це неке дру ге веро и-
спо вест си. 

Крат ко вре ме по досе ља ва њу Сло ва ка 
у Грк купљен је плац на коме ће бити 
изгра ђе на сло вач ка црква. Веро ват но је 
од купо ви не пла ца до град ње цркве про-
те као при лич но дуг пери од. Нема пода-
та ка о томе када је црква гра ђе на и када 
је завр ше на. Сва ка ко је то било пре 
1924. годи не јер у запи сни ку о инспек ци-
ји из те годи не пише да је цркве на згра да 
у доста лошем ста њу. Годи не 1957. 

lacná a tak isto aj domy. Ale jestvu je ešte 
jed na výhoda. V lesoch je veľa roboty, potre-
bujú robotníkov, tak že sa aj tým spôsobom 
dá dobre zaro biť. 

Pre sved či li ich. Prvé dve slo venské rodiny 
sa tak oci tli v Grku a zístili, že im Ada šev ča-
nia vra ve li prav du. 

Priš li sem, na breh rieky Bosut. Cesta a 
oko lie bolo natoľko vysoko nad vodou v 
Bosu te, že tu ani nemôže ohro ziť dom, 
maje tok a rodi nu. Kúpili tu prvé pozemky a 
vysta va li prvé domy. 

Na budúcu jar 22 slo venských rodín z Piv-
ni ce zobra lo na vozy svoj cel kový maje tok a 
pohlo sa na cestu do Grku. 

Nepo tr va lo dlho a slo venské rodiny si 
vybudo va li domy a vytvo ri li tak Slovenský
krajv Grku. Boli to chu dobné, malé, nízke 
dom čeky polo zemľanky.

V tej to prvej vlne sa do Grku prisťaho va lo 
asi sto slo venskych duší. Neskor šie bolo 
sťaho va nie slo venských rodín ried ka vo. Ale 
sko ro vždy prichádzali iba z Piv ni ci. Sťaho-
va nia slo venských rodín z iných osád boli 
zri ed kavé.

Dnes je Slovenský kraj vo Viš nji će ve v 
idylic kom rúchu. Rodinné domy sú z 
pevného sta vebného materiálu

S isto tou môžeme tvr diť, že to boli chu-
dobné rodiny, kto re celý svoj maje tok pri vi e-
zli na jed nom sedli ac kom voze, na krku 
ale bo v rukách. O chu do be starých Grčan-

cov svedčí aj rozprávanie Mic ha la Čobr du, 
ktorý si na tie časy tak to spomína: „Aká to 
chu do ba bola vy si nemôžete ani pred sta viť. 
Nebyť Bosu ta a lesov istot ne by sme sa 
nemo hli ani vyživiť. Zau ji mavé bolo včasráno 
v nedeľu výjsť na uli cu a poze rať sa na rie ku 
Grčan cov ktorí sa ponáhľali k Boga zu, 
keďže sa tam mohlo ľahko nie čo ulo viť. Ak 
to nebo lo možné v Boga ze, tak v blízkosti 
boli bariny v ktorých bolo rýb nado stač. Ini 
zase ponáhľali do lesa nazbi e rať huby ale bo 
slimáky. Neskor šie táto rie ka ľudí šla v opač-
nom sme re. Predpokladáte, že teda aj 
nedeľný obed Grčan cov bol príliš jed no-
duchý - ryby, huby, slimáky.“

Rolníctvo bolo v pod sta te základným 
zamestnaním slo venských rodín v Grku a vo 
Viš nji će ve od prisťaho va nia po asi sied me 
desaťročie minulého sto ro čia. Potom sa 
rodiny pomaly stávajú „robotnícke“. Vtedy 
aspoň jeden člen domácnosti a dakedy aj 
všet ci dospelí čle no via boli zamestnaní v 
pod ni koch a továrňach. Roľníctvo sa stáva 
iba doplnkovým zamest na nim.

Všetky slo venské rodiny ktoré sa prisťaho-
va li do Grku, boli eva nje li ci aug sburského 
vyzna nia. V cel kových dejinách Slovákov v 
tom to prostredí nebo lo zazna me nané, žeby 
sa sem prisťaho val ale bo tuná žil Slovák 
ale bo Slo ven ka, ine ho vie rovyzna nia okrem 
eva nje lického. 

Krátko po prisťahovaní sa do Grku Slováci 

Принц Алек сан дар Кара ђор ђе вић са супру гом и тро ји цом нај у спе шни јих 
каја ка ша на Кра љев ској рега ти у Вишњи ће ву међу њима је и (први с лева) 
Бра ни слав Хеме ла тада нај у спе шни ји так ми чар из Вишњи ће ва

Бра ћа Јан ко и Сте ва Хеме ле
око 1930. годи не
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Вишњи чев ча ни су сру ши ли ста ру и 
сагра ди ли нову цркве ну згра ду која је до 
кра ја 1958. годи не била и завр ше на. И 
овај пута су дво ји ца мај сто ра зида ра 
била из поро ди це Хеме ла Павле и Сте-
ван а дво ји ца зида ра из поро ди це Хрчек 
Михал и Петар. Зида ри ма су при град њи 
пома га ли Павле Кух та и Јан ко Колар. По 
звр шет ку гра ђе вин ских радо ва рађе но је 
на уре ђе њу енте ри је ра а радо ви су тра-
ја ли целе годи не. Олтар у цркви изра дио 
је Павле Гашпар из Бин гу ле. У цркве ном 
запи сни ку од 29. маја 1960.годи не запи-
са но је да је осве шта ње нове цркве било 
7. јуна 1960. годи не.

Две поро ди це грчан ских Сло ва ка су 
заслу жле да буду овде спо ме ну те. То су 

поро ди це Бохун ка и Ухлар. Оне су биле 
пре ет ход ни ца при ли ком досе ља ва ња 
Сло ва ка из Пив ни ца у Грк и прве су ова-
мо досе ли ле. Нажа лост данас у Вишњи-
ће ву нема Сло ва ка са оввим пре зи ме-
ном. Нји хо ве поро ди це су или изу мр ле 
или отсе ли ле у Аустра ли ју. 

Бохун ка – При ча каже да је поро ди це 
Бохун ка гро фов сска поро ди ца чији су се 
потом ци из нео бја шњи вих раз ло га 
нашли у белом све ту. Њихо ва поро дич на 
има ња нала зи ла су се пре ма овим при-
ча ма у Источ ној Сло вач кој или у запад-
ној Укра ји ни. Да при че нису без осно ва 
дока зу је позив који је Мари ја Терек (кћи 
Миха ла Бохун ке) доби ла 1946. годи не 
као један од живих пото ма ка гро фов ске 

лозе Бохун ка да дође у Руси ју ради оста-
вин ске рас пра ве о поро дич ном има њу. 
При ча даље каже да Мари ју, њен супруг 
Јан ко Терек није пустио да оде у Руси ју 
пла ше ћи се да у оно Ста љи но во вре ме 
не дожи ви непри јат но сти па да се можда 
чак и не вра ти. Тако је ова при ча има ла 
свој епи лог нжа лост без конач ног одго во-
ра. 

Ухлар – Зајед но са поро ди цом Бохун-
ка поро ди ца Ухлар била је нај ста ри ја 
сло вач ка поро ди ца у Грку. Били су прет-
ход ни ца сло ва шким поро ди ца ма које су 
се досе ља ва ле у Грк. Нажа лост ни о овој 
поро ди ци нема ника квих пода та ка сем 
да су били сло вач ка грчан ска поро ди ца.

 При се ти мо се још неких сло вач ких 
пре зи ме на одно сно грчан ских поро ди ца: 
Хеме ла, Чобр да, Кола ја, Жихлад ски, 
Терек, Хрчек, Кух та, Хован, Иршан, Кљу-
чик, Петрањ, Мац ко, Вираг.

Колар – Поро ди ца Колар је почет ком 
два де се тог века била вео ма број на у 
Грку. Адам Колар је био оже њен Паном 
Бохун ка и био је пољо при вред ник. Вен-
ча ли су се још у Пив ни ца ма . Није позна-
то коли ко деце су има ли у сво јим коли ма 
када су досе ља ва ли у Грк али исти на аје 
да им се роди ло 24 деце. Од њих два де-
сет че тво ро одра сло је само пето ро: 
сино ви:Павел, Јозеф и Ондреј и две ћер-
ке.

Наве ди мо још и поро ди це: Мокош, 
Носан, Гашпар, Татли ак, Пален каш, Бар-
тош, Боц ка, Мер ник и дру ге. 

У поре ђе њу са дру гим сре ди на ма и 
дру гим мести ма где живе Сло ва ци, 
њихо ва попу ла ци ја у Грку одно сно у 
Вишњи че ву није била мала. Она је ско ро 
увек бро ја ла око две сто ти не душа. За то 
да се они орга ни зу ју и делу ју у облас сти 
обра зо ва ња и у кул ту ри посто ја ли су 
усло ви али грчан ци то ника да нису иско-
ри сти ли и нису се орга ни зо ва ли.

si kúpili poze mok na kto rom budu sta vať 
kostol. Istot ne od kúpy pozem ku po zači a tok 
sta va nia kosto la uplynulo dosť času. O to 
kedy pre sne Grčan ci zača li sta vať kostol, 
neje stvujú údaje. Iba dátum 24. júla 1924 je 
v zápisnici zazna me naný údaj že v Grku exi-
stu je kostol a je v dosť mrc ha sta ve. 

V roku 1957 Grčan ci zváľali starú budo vu 
kosto la a počas následujúceho roku 1958 
nový kostol bol vybudo vaný. Aj tentokrát 
maj stri murári boli z rodiny Heme lovéj - 
Pavel a jeho brat Šte fan. Ešte dva ja maj stri 
murári, ktorí sta va li kostol, boli - Mic hal 
a Peter, ale z rodi ne Chrč ko vej. Maj strom 
pomáhali okrem iných Pavel Kuc hta a Ján 
Kollár.

Po ukončení prác na budo ve kosto la 
zača li práce na zariadení inter i e ru. 

Oltár robil Pavel Gaš par z Bin gu le.
V zápisnici presbyteriálneho zasad nu tia 

Eva nje lic kej a. v. cir kvi v Šíde zo dňa 29. 
mája 1960 zazna me nané je, že posvi ec ka 
kosto la vo Viš nji će ve bola 7. júna 1960.

Dve rodiny ktoré si zýska li úctu sponúť ich 
v prvych riadkách tej to časti knihy su rodiny 
Bohunková a Uhlárová. Boli tje to dve rodiny 
predchod co via slo venskym rodinám ktoré 
sa v roku 1895 dosta ho va li do Viš nji će va. To 
sú:

Bohun kový  Pro stred nic tvom potom ka 
dcéry starého deda Bohun ku, ktorá bola 
vydatá v rodi ne Tere ko vej zisti li sme, že 
deda Bohun ka boli Mic hal. Ján Terek nam 
vyrospra val nie čo, čo nás ozaj zain tri go va lo. 
V pod sta te to pred sa zostáva iba príbeh bez 
prav di vej odpo ve de. Vraví že su Bohun kov ci 
grofóvská rodi na, ktorých potom ko via sa z 
neznámych príčin roz trúsili po širom sve te. 
Ich rodinné majetky sú vo východ nej časti 
Slo ven ska ale bo v západnej časti Ukra jiny. 
To že ten to príbeh ma svoj základ nasved ču-
je aj pozva nie, ktoré Mária Tereková (dcéra 
Mic ha la Bohun ku) dosta la v roku 1946, ako 
živý poto mak grofóvskej rodi ne Bohun kov-
cov, aby sa zúčast ni la na pozo sta lom konaní 
o majet ku Bohun kov cov v Rusku. Príbeh 
ďalej vraví, že Ján Terek, Máriin man žel, jej 
nedo vo lil isť do Ruska obávajuc sa, že v tom 
Sta li no vom čase by Mária mohla dožiť 
nepríjemnosti a možno by sa ani nevrátila 
domov. To bol epi log príbehu, žiaľbohu, bez 
koneč nej odpo ve de. Uhlárový  Spo lu z 
rodi nou Bohun ko vou rodi na Uhlárova, podľa 
povi e dok, je najstaršá slovenská rodi na v 
Grku. Boli predchod co via slo ven skim rodi-
nam kto re sa neskor šie na ich výzvu 
dosťaho va li do Grku. Žiaľ bohu o tej to rodi ne 
neje stvu ju žiad ne údaje a v poviedkách sa 

zac ho va lo iba toľko že boli prva grčan ska 
slovenská rodi na.

Uveďme ešte nie koľko slo venských 
priezvísk či rodín: Heme lov ci ,Čobr dov ci 
,Kola jov ci ,Žihlad skov ci ,Tere kov ci ,Hrč kov ci 
,Kuc htov ci, CHo va nov ci, Irša nov ci, Kľuči-
kov ci, Petra šov ci, Mac kov ci, Vira gov ci, 
Kola rov ci  Kola rov ci boli v prvej polo vi ci 
dva ci atého sto ro čia počet ni v Grku. Patri li 
med zi naj po čet nej šie slo ven skie rodi ni. 
Adam Kollár bol ože natý Panov Bohun ko-
vou. Bol sedli ak. Zobra li sa ešte v Piv ni ci. 
Nevi e me koľko detí mali vo svo jom voze 
keď sa sťaho va li do Grku ale údaje vra via že 
sa im naro di li 24 (dva cať štyri) deti. Dospe lo 
s nich iba peť, trajá sino via Pavel, Jozef a 
Ondréj a dve dcéri. Potom rodiny Moko šov-
ci, Nosa nov ci, Gaš pa rov ci, Tatli a kov ci, 
Palen ka šov ci, Bar to šov ci, Boc kov ci, Mer ni-
kov ci a inný.

Podľa poč tu duší slovenská komu ni ta v 
Grku, v pri rov na ni z poč tom Slo va kov v 
inních slo venskych osa dach ani nebo la tak 
malá. Vždi ona spo či ta la bli zo dve sto duši. 
Pre ich orga ni zo va nie a pôsobenie v obla sti-
ach kul tu ri a osve to vej čin no sti ako i vo 
vzdelávaní jestvo va li pod mi enky. Grčan ci 
ich pred sa ľem nigdy nevi u ži li a nig di sa 
neo r ga ni zo va li.

Сло вач ка црква данас
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