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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Бранислав Недимовић, Миленко Ђурђевић, Александар Вучић, Братислав Богатић и Предраг Вуковић

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО ИНДУСТРИЈУ МЕСА СРЕМ ШИД

Сигуран пласман
говеђег меса у Турску

• Председник Вучић изјавио је да је поносан што Срем Шид након 17 година сте
чаја поново ради и нада се да ће у наредних пет година сточни фонд у Србији да
се врати на два милиона грла стоке, као што је то било 1989. године
• Срем Шид је, након дугогодишњег стечаја, успешно приватизован 25. априла
ове године као конзорцијум фирми Агропапук из Кукујеваца и Индустрије меса
Ђурђевић из Пећинаца

П

рошлог четвртка, 9. августа,
председник Александар Вучић,
са министром пољопривреде,
водопривреде и шумарства Брани
славом Недимовићем, обишао је у
Шиду погоне недавно приватизова
не Индрустрије меса Срем Шид. Са
њима је ову фабрику обишао и пред
седник општине Шид Предраг Вуко
вић, као и купци говеђег меса из Тур
ске.
Срем Шид је, након дугогодишњег
стечаја, успешно приватизован 25.
априла ове године као конзорцијум
фирми Агропапук из Кукујеваца и
Индустрије меса Ђурђевић из Пећи
наца.
Нови власници Срем Шида у ову
фабрику уложили су два милиона

евра и запослили 130 радника, а у
првих месец дана рада у Турску су
извезли количину говеђег меса вред
ну више од милиона евра. Са отвара
њем ове фабрике и почетком извоза
говеђег меса у Турску, његова цена
скочила је за око 30 одсто, а компа
није, чланице конзорцијума, значај
ни су произвођачи меса у Србији са
годишњим обртом капитала од око 80
милиона евра.
Председник Вучић изјавио је да је
поносан што Срем Шид након 17 годи
на стечаја поново ради и нада се да
ће у наредних пет година сточни фонд
у Србији да се врати на два милиона
грла стоке, као што је то било 1989.
године.
– Данас имамо око милион грла.

Уговори са Турском су огромна шан
са. Ове године ћемо да испоручимо
5.000 тона говеђег меса у Турску –
рекао је Вучић и додао да је план да у
наредном периоду  Србија са Турском
добије квоту о извозу 10.000 тона
говеђег меса. Такође, председник је
изјавио да ће министарство пољопри
вреде у наредном буџету предвидети
више субвенција за товна говеда и
музне краве.
Александар Вучић, између осталог,
изјавио је и даља улагања у путну
инфраструктуру у овом делу земље,
што је од изузетног значаја за развој
индустрије, као и за њено неометано
функционисање.
Наставак на страни 4.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Нисмо добили
званичан одговор на
питање зашто неко у
Шиду сматра да није
достојно звати
новинаре приликом
гостовања
председника Вучића.
А можда у ствари
нема никаквих тајни?
Можда су људи из
Београда рачунали на
пословичну лењост
ПР службе у Шиду, па
су решили да ствар
преузму у своје
руке, на челу са
колегиницом
Маријом Јандрић.
Има и оних који тврде
да Вучић није
задовољан „неким
стварима“ у Шиду,
пошто је недавно
смењен и други
повереник са места
првог човека шидског
СНС-а. А тамо где
газда није задовољан
не жели да ствар
препусти
неподношљивој
лакоћи ошљарења
ПР службе

Pi{e:
Vladimir ]osi}

Н

Чему служе
ПР службе

овинари су навикли да им се сва
шта дешава на терену, па је једна
глупост (да ли је у питању наме
ра, или је у питању чисти ошљарлук,
тешко је рећи, али пре личи на ово дру
го), прошла готово незапажено. Као
што су медији већ објавили. Председ
ник Александар Вучић је „изненада“
радно посетио Месну индустрију „Срем“
у Шиду, чиме је на посебан начин дао
признање министру пољопривреде
Браниславу Недимовићу, који је недав
но уговорио повећање квоте извоза
јунећег меса за Турску. Био је ту свако
ко треба да буде у таквој прилици,
углавном звани, јер се незван на овакве
приредбе не иде. Нису звани једино
новинари. Који су били на броју, јер
журналисти су ти чудан сој људи; бану
и непозвани, информишу се о догађају
са разних страна. А ту су и тзв. ПР слу
жбе, осим кад нису.
Хоћу да кажем да од читаве те нови
нарске булументе, није било никога ко
је за догађај сазнао од служби које раде
ПР послове за председника Општине
Шид. Како? Новинарске везе раде по
инерцији, али је чудно да нико из Шида
није сматрао за сходно да на догађај
позове представнике локалних медија.
Наравно, постоји читава армија службе
них новинара која прати рад Председ
ника. Такви се на специјалан начин оба
вештавају о догађајима. Али, постоје и
они локални медији, који очекују да им
главни извор информисања буде ПР
служба локалне средине. Колико знамо,
ПР стручњаци нису специјалисти за
пиљарске послове, као што се (ретко
додуше) поједини и понашају.
Председник Вучић је више пута бора
вио као гост у Срему и новинари су
увек о томе уредно били информисани
од стране ПР служби. Никад се то није
сводило на оно, „сврати ако чујеш...“ и
слично. Не долази председник сваки
дан у госте једној општини, да би се
службе за ПР понашале „као да нису
код куће“
Посебно ме је збунило кад сам на
терену видео Марију Јандрић, ПР Гра

да Сремска Митровица? Колегиница
Јандрић је „покрила догађај“ по свим
правилима професије, што се у Шиду
не дешава баш често. Многи се још
увек сећају какве су проблеме имали
новинари радећи свој посао у време
када је председница Општине Шид
била Наташа Цвјетковић. Многи су се
осећали као нижеразредни грађани
„другог реда“, тако да је било понекад
„срамота“ представљати се као носи
лац „часне професије новинар“. Мисли
ли смо да је то време прошло?
Шид, што је још најзанимљивије има
двоје запослених у области ПР радова.
Једна, Слађана Зечевић, дугогодишња
је новинарка која сигурно не би сама
смислила такав гаф. Она једноставно
није никога обавестила, јер јој није
речено да треба. Њена колегиница
Јована Лакић, прецизније. Она каже да
су јој из кабинета председника Вучића
рекли да ће они организовати позива
ње. Мада каже и да њима није било
забрањено да јаве „својим“ новинари
ма. Као рецимо кад се прави „чобански
ручак, обичан“ у Бачинцима или кад
другаричин муж прави некакву приват
ну промоцију материјала за товну пра
сад.
исмо добили званичан одговор на
питање зашто неко у Шиду сма
тра да није достојно звати нови
наре приликом гостовања председника
Вучића. А можда у ствари нема ника
квих тајни? Можда су људи из Београда
рачунали на пословичну лењост ПР
службе у Шиду, па су решили да ствар
преузму у своје руке, на челу са колеги
ницом Маријом Јандрић. Има и оних
који тврде да Вучић није задовољан
„неким стварима“ у Шиду, пошто је
недавно смењен и други повереник са
места првог човека шидског СНС-а. А
тамо где газда није задовољан не жели
да ствар препусти неподношљивој
лакоћи ошљарења ПР службе.
Ко пита зашто, нека се сети да је
Александар Вучић био својевремено
министар за информисање. У време
Слободана Милошевића.

Н
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Обилазак погона Срем Шида

Са 2. стране
Према речима Миленка Ђурђевића,
власника Индустрије меса Ђурђевић,
добри односи са Турском као и помоћ
државе у обезбеђењу сигурног извоза,
били су иницијална каписла за покре
тање производње у Срем Шиду.
– Председник Вучић и министар

Недимовић су нам помогли у обезбе
ђењу тржишта. Проширењем тржишта
на Турску повећавају се капацитети и у
месној индустрији, али и у сточарству
– рекао је Миленко Ђурђевић.
Братислав Богатић, власника агро
папука изјавио је да су планови Срем
Шида пре свега везани за повећање
обима производње.

ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ:

Ветар у леђа
– Ово је веома важан дан за Шид и
мене лично. Месна индустрија Срем
Шид је после 17-18 година неизве
сности почела да ради. Конзорцијум
Ђурђевић-Богатић запошљава 130
радника и то је значајна ствар. Веру
јем да ће ова ивестиција бити успе
шна, јер она значи и интензивнији
развој сточарства у нашем крају. Ја
се, овом приликом, захваљујем пред
седнику Александру Вучићи и мини
стру Браниславу Недимовићу – рекао
је председник општине Шид Предраг
Вуковић.
Он је додао да је посета Алексан
дра Вучића Шиду ветар у леђа за
целу шидску општину.
– Индустријска зона је у изградњи,
очекујемо да ће у априлу следеће

године бити у функцији. Такође, нада
мо се озбиљним инвеститорима и
већем броју нових радних места –
рекао је Вуковић.

Председник Вучић
и министар Недимовић
су нам помогли у
обезбеђењу тржишта.
Проширењем тржишта
на Турску повећавају
се капацитети и у
месној индустрији,
али и у сточарству,
рекао је Миленко
Ђурђевић
– Планирамо да обрађујемо 300
говеда дневно. Морамо доћи на 50 до
60 тона дневно. Замолили смо пред
седника и министра Недимовића да
подигну субвенције и дају сточарима
ветар у леђа, да имају бољу рачуницу.
Ми смо цену јунади подигли са два
евра на 2,40. Већ се код произвођача
стоке осети да имају воље за рад и
повећање броја грла – рекао је Брати
слав Богатић.
Џелал Нас из Турске, који по тендеру
откупљује говеђе месо из Срем Шида
изјавио је да је задовољан сарадњом
са Србијом, као и квалитетом откупље
ног меса, упркос високим критеријуми
ма који морају бити задовољени.
Н. Милошевић
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Почела изградња
терена за мали фудбал

Радови у току

У

среду, 8. августа, иза Градског
базена, у оквиру Пословно-спорт
ског центра „Пинки“
у Срем
ској Митровици, почели су радови на
изградњи отвореног терена за мини-пич
фудбал. Почетне радове на припреми
земљишта обишао је начелник Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину Мирослав Јокић.
– Идеја за изградњу терена за мали
фудбал потиче од идеје локалне само
управе да направи врло садржајан
мултифункционални
комплекс
око
Пословно-спортског центра „Пинки“.
Реализација ове идеје почела је изград
њом базена, једног терена за мали
фудбал, тениског терена, а тренутно
се изводе радови на планирању земљи
шта, где ће у наредних 60 дана бити
постављен терен за мали фудбал са
најквалитетнијом вештачком травом, по

највишим светским стандардима. Овде
ће моћи да се играју не само рекреатив
не, него и утакмице такмичарског карак
тера – рекао је Јокић и додао да је за
изградњу овог терена из локалне само
управе издвојено 18 милиона динара, у
сарадњи са Министарством трговине,
туризма и телекомуникација.
– Ради се, као што сам рекао, о јед
ном од најсавременијих терена за мали
фудбал на овим просторима, са травом
FIFA Pro квалитета. Терен ће, поред
јавне расвете и ограде, поседовати и
трибине. У оквиру базена биће искори
шћен простор за свлачионице и купати
ла, тако да ће сви они који користе овај
терен, наши грађани, имати комплетан
угођај, односно, све што је неопход
но да се на један врло леп начин баве
спортом – закључује Мирослав Јокић.
Н. Милошевић

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Лето са књигом
Библиотека „Глигорије Возаровић“ у Срем
ској Митровици као један од основних зада
така има популаризацију књиге и читања. С
тим у вези, током летњег периода, организу
је се акција под називом Лето са књигом.
Наиме, с обзиром на то да су грађани по
питању читања веома активни током перио
да годишњих одмора и да се у том периоду
чита много више, Библиотека је осмислила
начин да се то и забележи. Ради се о фотоконкурсу, приликом ког је потребно направи
ти фотографију у jpg. формату са годишњег
одмора, летовања, излета, а чији обавезан
мотив је књига, и послати је на мејл адресу
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ (adminfb@
bgvsm.org.rs).
Конкурс је отворен до краја септембра,
када ће се од најбољих фотографија напра
вити изложба, а аутори најлепше три биће
награђени. 
Н. М.

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Мирослав Јокић

Подела плавих канти
ЈКП Комуналије и Еко–пројект тим
организовали су акцију поделе пла
вих канти од 120 литара за сепараци
ју пет амбалаже, папира и картона у
насељу Алеја у Сремској Митровици.
Поред 1.000 домаћинстава која су
била обухваћена системом примарне
сепарације отпада у предходном
периоду, овим пројектом нових 130
индивидуалних домаћинстава ће
имати прилику да врши одвајање
рециклабилног материјала и на тај
начин учествује у постизању циља
пројекта – смањење количине отпада
који се одлаже на депонију.
Улице обухваћене пројектом: Јова
на Цвијића, Десанке Максимовић,
Сремских диверзаната, Милоша М.
Ђурића и Ћуковац.
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ИЗГРАДЊА НОВОГ ТРГА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Знак захвалности
страним инвеститорима

К

рајем прошле недеље,
10. августа, почели
су радови на изград
њи Трга инвеститора на
Румској малти у Сремској
Митровици, чиме је митро
вачка локална самоупра
ва одлучила да искаже
захвалност свим страним
инвеститорима који су у њу
улагали.
Радове је обишао начел
ник Градске управе за
опште и заједничке послове
и имовину Мирослав Јокић,
који је том приликом изја
вио да се нада да ће се овај
трг даље ширити.
– Град Сремска Митро
вица, као знак захвалности
инвеститорима који су у њу
дошли, дошао је на иде
ју да изгради један парк,
односно трг, који ће бити
посвећен њима, како бисмо
им показали да неизмерно
ценимо то што су упосли
ли становнике нашег града
и утицали на то да данас
Митровица изгледа како
изгледа, развија се и поста
је један модеран центар
у овом делу наше земље.
Трг инвеститора обухвати

Радови на Румској малти

ће парк, који ће поседовати
сав неопходан мобилијар
у смислу клупа, зелени
ла, јарбола на које ће бити
постављене заставе зема
ља свих инвеститора који
су дошли у Сремску Митро
вицу, као и јавна расвета.
Парк ће бити својеврсна
атракција у којој ће ужива

ти сви они који буду желе
ли да га посете и пролазили
овим делом нашег града.
Наша жеља је да се овај
парк шири, што значи да у
будућности очекујемо још
инвеститора, који ће да
помогну да наш град буде
још савременији, бољи и
да се још брже развија –

ГРАДСКА ПЛАЖА

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

У четвртак 9. августа, на
градској плажи у Сремској
Митровици, удавио се Д. С.
(1941. годиште). Према све
дочењу очевидаца Д. С. је
ушао у реку, потонуо и није
више испливао. Полиција је

Јавно комунално предузе
ће „Комуналије“ Сремска
Митровица обавештава гра
ђане о резултатима анализе
савске воде, коју је извршио
Завод за јавно здравље
Сремска Митровица. Анали
за савске воде је извршена
дана 01.08. 2018. године и
то на тачкама узорковања :
Мала плажа, почетак пла
же, Богаз, Диспанзер.
Узорковањем и анализом
физичко-хемијских и микро
биолошких параметара сав
ска вода на наведеним
локалитетима:
одговара захтевима Уред
бе о граничним вредности
ма загађујућих материја у
површинским водама и под
земним водама и седименту
и роковима за њихово
достизање.
Препоруке за здравствено

Удавио се у Сави

позвана око 11 сати. Рониоци
жандармерије су трагали за
телом и пронашли га око 17
часова у близини места на
ком се Д. С. и утопио. Потвр
да о смрти је издата, тако да
обдукција није вршена.

рекао је Јокић и додао да
је укупна вредност радова
око осам милион
 а динара,
од чега је половину обезбе
дило Министарство држав
не управе и локалне само
управе, а остатак локална
самоуправа. Предвиђени
рок за завршетак радова је
30 дана.
Н. Милошевић

Резултати анализе савске воде
безбедно купање: избегава
ти роњење, гњурање, прска
ње, скакање и гледање у
води, приликом уласка у
воду постепено се расхла
дити, обавезно се туширати
чистом водом са тушева
након изласка из савске
воде, вршити надзор над
купањем мале деце ( у пли
ћаку је вода најзагађенија),
после кише и олује не купа
ти се 2-3 дана, забранити
приступ домаћим животи
њама.
Молимо све суграђане да
се у току боравка на плажи
придржавају правила забра
не игре с лоптом у води и
пешчаном делу плаже обе
леженом знаковима забра
не, како не би ометали
одмор и рекреацију посети
лаца Градске плаже у Срем
ској Митровици.
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Лепо време измамило купаче

Г

радска плажа у Срем
ској Митров иц и до
недавно готово да је
била потпуно празна. Током
претходна два месеца,
потрефио се тек понеки дан
без падавина, а Митровчани
који су навикли да лето про
воде на Брионима време су
проводили у својим кућама.
Последњих неколико годи
на већ смо се и навикли на
сумануте временске прили
ке и климу која се несумњи
во променила. Тако, ове
године, права летња сезона
почела је у августу. Врели
талас који нас је задесио
протекле недеље, напокон
је Сремцима пружио прили
ку да искористе ово мало
лета што нам је остало и
своје слободно време про
веду на реци.
Према речима др Ане
Мандић, дежурног лекара на
Градској плажи, број посети
лаца у августу значајно се
повећао у односу на прет
ходна два месеца, а самим
тим и број интервенција.
– У јуну и јулу није било
пуно купача на плажи, а
сада у августу су људи поче
ли да долазе, тако да је у
последњем периоду било и
највише интервенција. Укуп
но је било око сто интервен
ција током целе сезоне.
Углавном су то били уједи
инсеката, посекотине, хипо
тензија и хипертензија, као и

Др Ана Мандић

можда понек а сунчаница.
Купача има и младих и ста
ријих. Деца се углавном
повређују, то су најчешће
посекотине, а што се тиче
хипотензије и хипертензије
долазе нам углавном стари
је особе. Ипак, могу да
кажем да се наша старија
популација добро држи и
чува, што значи да слушају
савете лекара – рекла је др
Ана Мандић.
Никола Клинцов, кога смо
затек ли на митровачким
Брионима, ове године је тек
неколико пута био на плажи.
– До сада је стално пада
ла киша. Песак је био мокар,
а и вода је била хладна, па
сам ове године слабо ишао
на плажу. Ако један дан буде
лепо време, сутра одмах
падне киша. Сада ових неко

Никола Клинцов

лико дана треба искористи
ти, јер ко зна колико дуго ће
нас још послужити време –
каже Никола.
Душан Комазец, пензио
нер из Нове Пазове, слаже
се са тим да сваки сунчани
дан ове године треба макси
мално искористити и каже
да му није тешко да допутује
у Митровицу како би уживао
на Сави.
– Овог лета ко има пара,
њему је лепо. Ко нема,
тешко. Ко може себи да при
ушти одлазак на море, може,
а ко не може, овде може да
му буде супер, ако време
послужи. Овде је све ствар
но лепо уређено, има много
садржаја, безбедно је по
свим питањима јер постоје и
спасиоци, амбуланта, поли
ција. Баш у Новој Пазови

Душан Комазец

причам људима, ако не могу
на море, могу и са малом
децом лепо овде да дођу,
имају где и да се играју.
Наспеш пет литара нафте и
ту си. Не плаћа се ни улаз,
што је заиста лепо. Плажа је
чиста, вода је исправна,
једино што буде некад мало
замућена од песка, али то је
нормално – каже Душан
Комазец.
Са нашим саговорницима
можемо се само сложити и
закључити да је митровачка
плажа током ових врелих
августовских дана савршено
место за одмор и рекреац
 и
ју, а они који су у овом пери
оду на годишњим одморима
сада имају прилику да их
проведу на најлепши могући
начин.
Н. Милошевић
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УСКОРО ИЗГРАДЊА НАДВОЖЊАКА НА ПРУЖНОМ
ПРЕЛАЗУ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ

Надвожњак (не)руши
куће код пруге

В

ећ дужи низ година прича се о
томе да ће на пружном прелазу
у Старој Пазови, између Старе
Пазове и Голубинаца, бити постављен
надвожњак. Регионални пут РумаСта
ра Пазова на том мeсту пресеца међу
народну пругу БеоградБудимпешта и
због интезивног железничког саобраћа
ја рампа је више спуштена него подиг
нута, што изазива нервозу код возача
који свакодневно путују тим путем. У
току је израда државног пројекта, који
води Саобраћајни институт ЦИП, али
још увек није познатo када ће радови
почети и шта ће то значити за станов
нике.
И док се возачи радују, становнике на
крају улице Ћирила и Методија у Ста
рој Пазови у близини пружног прелаза
првобитно је узнемирила информација
о томе да ће се градити надвожњак и да
се планом предвиђа рушење њихових
кућа. Кажу да последњих годину дана
живе у неизвесности и да су прошле
године чак потписали одређене изјаве
да пристају да им куће буду откупљене
и срушене. Истичу да су пристали на то
јер у току градње надвожњака то не би
било место за живот.
– Упознали су нас са тиме да ће бити
делимичне експропријације земљишта
и кућа – каже Владислав Форгач, вла
сник једне од кућа близу пружног пре
лаза – али, пошто није могуће рушити
пола куће логично је да би откупили
целу кућу. Ми смо се сагласили.
Многи ставновници тог дела Старе
Пазове су видели прилику да тако про
мене место становања које би изград
њом надвожњака по њиховим речима
било проблематично за живот:
Ми смо на то пристали – каже још
један од комшија – Јер кад овде дође
до радова, доћи ће дизалице, багери,
материјал, тешке машине… Замислите
ви тај живот? Па, то ће нам све куће
растрести.

Дарко Исаиловић

Међутим, експропријације земљи
шта неће бити, бар не у најављеном
обиму, каже Директор ЈП Урбанизам
Дарко Исаиловић.
– Првобитно је постојао пројекат
који је створио забуну и бојазан да ће
се рушити околне куће. Пројектант има
свој тим за експропријацију земљишта
који је радио у сарадњи са општинским
службама за имовинскоправне посло
ве где су утврдили да могу да изведу
саму грађевину и без рушења околних
објеката.
Изградња надвожњака је пројекат
који је радио Саобраћајни институт
ЦИП у виду просторног плана подручја
посебне намене, јер се у овом случа
ју државни пут укршта са међународ
ном железничком пругом, што не може
да буде на терену и зато је потребна
денивелација у виду надвожњака и
пропратних саобраћајница.
Према последњим информацијама
којима располажу у општини и преду
зећу Урбанизам, неће бити екпропри
јације постојећих објеката, већ ће се

Владислав Форгач

пројекат задржати у коридору постоје
ће улице Ћирила и Методија.
– Надвожњак ће учинити да сав
саобраћај прелази преко железнич
ке пруге – каже Исаиловић за РТВ
Стара Пазова и додаје да ће испод
надвожњака бити формиране серви
сне саобраћајнице које ће опслужити
попречне улице.
Ипак, и ова ситуација забрињава
грађане, јер како кажу, нису довољно
обавештени шта их чека.
– Мени конкретно предстоје неки
радови на кући – каже становник ове
улице Владислав Форгач – Везане су
ми руке, да ли да улажем или да не
улажем?“
С обзиром на то, да је у питању
државни пројекат, који има своју дина
мику извођења, очекује се да ће како
Општина, тако и сви учесници у овом
процесу бити о свему благовреме
но обавештени, јер за сада још није
познато када би радови требало да
почну.
З. Кожик
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БАНОВАЧКА БУЋКА

Сом од 16 килограма

ђића у Старој Пазови. Ова манифестација
на једном месту окупиће све домаће произ
вођаче и госте из Србије и региона који се
својим производима издвајају по квалитету.
Своје специјалитете изложиће произвођачи
месних и млечних производа, удружења
жена, пољопривредна газдинства, винари
је, произвођачи меда, џемова, ракије,
посластичари, бомбонџије. Посетиоци ће
моћи да дегустирају традиционалне специ
јалитете овог поднебља и да уживају у
богатом културно – уметничком програму.
Другог дана манифестације, од 21 час одр
жаће се концерт Секе Алексић.
З. К.
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док је покрајина издвојила додатних 7,5
милиона динара.
С. С.

ЦСР СТАРА ПАЗОВА

Летовање
за угрожене

ИЛИНДАНСКИ ДАНИ

Турнир у шаху
Најтежи сом овогодишње бућке у Банов
цима тежак је 16,65 килограма, и улов је
екипе коју чини такмичарски двојац риболо
ваца из Шапца и Текије, а појединачни
победник Бановачке бућке је Бранислав
Станковић из Новог Сада. Највише рибе,
укупно 22 килограма сома, уловио је Бата
Иштван из Кањиже. Догађај је окупио 16
екипа, и међународног је карактера уз уку
пан фонд награда од 1.000 евра.
Дрвена бућка би се могла описати као
палица. Звук који настаје приликом бућка
ња је нешто слично звуку који добијемо
када се отвара шампањац. Риболов бућка
њем почиње тако што бућком удара по
површини воде, чиме се постиже да сви
сомови из околине крену у правцу чамца из
којега се бућка. 
Љ. Ј.

ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИЛМОВА

Филм о митовима
Центар за културу Стара Пазова наста
вља са пројекцијама документарних фил
мова о митовима са Џозефом Кембелом.
Аутор филмова говори о томе како мит
може имати функцију протонауке, потврђи
вања и подршке социјалном поретку, али
такође и педагошку функцију. Кроз серијал
такође можемо сазнати и како наука тумачи
мит. Пројекције се одвијају сваке среде на
платоу испред позоришта у Старој Пазови.
З. К.

ТУРИЗАМ

Гастро Срем

Туристичко гастрономска манифестација
Гастро Срем, одржаће се у суботу и неде
љу 1. и 2. септембра на Тргу Зорана Ђин

Дванаести Илиндански турнир, уједно и
појединачно првенство Војводине у убрза
ном шаху, одржано је у Старој Пазови.
Домаћин, старопазовачко Јединство, клуб
је са историјским резултатима у шаху, изја
вио је за М новине Боровац Слободан,
шахиста ШК Јединство. Турнир је окупио 40
мајстора у шаху широм Војводине. Пропо
зиције су јасно утврђене, а победник је
уједно и овогодишњи првак Војводине у
убрзаном шаху. Ово је уједно и последњи
догађај у оквиру Илинданских дана, славе у
Старој Пазови. Наградни фонд такмичења
је 60 хиљада динара, распоређен на 10
редовних награда, а прва награда износи
10.000 динара. Организатор је шаховски
клуб Јединство уз покровитељство старо
пазовачке општине.

Љ. Ј.

Укупно 44 деце из хранитељских и соци
јално угрожених породица старопазовачке
општине узраста од седам до 14 година,
боравило је десет дана у одмаралишту
Црвеног крста Србије у Баошићима. Ово је
друга година за редом како Центар за соци
јални рад Стара Пазова у сарадњи са
Црвеним крстом уз подршку локалне само
управе организује летовање за оне којима
је помоћ неопх одна и који без ове акције то
себи не би могли да приуште. У одмарали
шту Црвеног крста Србије ће током летње
сезоне на опоравку бити укупно 1.679 деце
из угрожених категорија друштва.
Љ. Ј.

ПОСАО

Кувари најтраженији

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Регресирање
трошкова
До 2. новембра ученици средњих школа
и студенти са пребивалиштем, односно
боравиштем на територији општине Стара
Пазова који су уписали средњу школу или
факултет чији је оснивач држава или покра
јина могу остварити право на регресирање
трошкова превоза путем пријављивања на
конкурс који спроводи Одељење за дру
штвене делатности општине Стара Пазова.
Пријаве се подносе непосредно на писар
ници у згради општине сваког радног дана
од 7.30 до 15 часова или слањем на адре
су: Општинска управа Стара Пазова, Све
тосавска 11, 22300 Стара Пазова.
Пријава се може пронаћи на званичном
сајту општине. Подсећамо, за ове намене
општина је издвојила 36 милиона динара,

Тражимо кувара је један од најчешћих
огласа на који можете наићи у Старој Пазо
ви. Чак осам ресторана има расписан стал
ни конкурс за пријем кувара, али како кажу,
слабо ко се одазива на понуду радног
места. Домаћа статистика запошљавања
каже да се већ годинама кувари котирају
као професија са којом се људи лако запо
шљавању, те је све већи број курсева у
понуди, а на евиденцији Националне слу
жбе за запошљавање, у Срему је укупно
141 незапослено лице са струком кувара у
трогодишњем или четворогодишњем сте
пену образовања, од тога 58 лица млађих
од 30 година, док је укупно 99 незапослених
кувара у Срему са радним искуством.
Љ. Ј.

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

ОДРЖАН 15. ЈУБИЛАРНИ СРЕМ ФОЛК ФЕСТ

Четири дана најбољег
светског фолклора

Ј

убиларни 15. Срем фолк фест, у
организацији Центра за културу
Сирмиумарт, одржан је и ове годи
не од 11. до 14. августа у Сремској
Митровици. Фестивал је суботње вече
ри, 11. августа, почео дефилеом фол
клорних ансамбала улицама града,
улицом Краља Петра I, преко Трга
Ћире Милекића, све до обновљеног
Житног трга, где је званично и отворен.
Овогодишњи Срем фолк фест,
испред локалне самоуп
 раве која је и
његов покровитељ од самог оснивања,
својим обраћањем присутнима званич
но је отворио председник Скупштине
Града Томислав Јанковић, а, према
његовим речима, овај фестивал је
јединствена прилика да се као град и
држава свету представимо у најбољем
могућем светлу.
– Деценију и по Град Сремска Митро
вица је покровитељ највећег фестива
ла фолклора не само на простору Сре
ма и Србије, већ и читавог Балкана.
Ове године се представило тринаест
земаља. Ово је фестивал игре, песме,
пријатељства, боја и свега онога што
доносе ансамбли из Европе, а ове

године ту су и представници из Јужне
Америке. Срем фолк фест је велики
догађај, јер су наши суграђани у прили
ци да упознају културу далеких зема
ља, али и да се као град и земља лепо
представимо и да лепа слика о Србији

Петар Самарџић

оде у свет –рекао је Јанковић.
Срем фолк фест отворен је насту
пом дечијег хора Сирмиумарта и насту
пом митровачког Фолклорног ансам
бла „Бранко Радичевић“, који је уједно
и домаћин фестивала, а читав дожи

Томислав Јанковић
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вљај употпуњен је и импонзантним
ватрометом.
Милана Достанић, чланица ансам
бла домаћина, сваке године жељно
ишчекује овај фестивал.
– Пет година сам у првом ансамблу и
много сам пропутовала. Фестивал би
требао и још дуже да траје, да нас
посети што више људи из што више
земаља. Туристички, ово је феноме
нално, јер је Сремска Митровица
стварно богата и има много тога да
понуди. Једва сам чекала овај део
лета – рекла је Милана Достанић.
Највећу атракцију на овогодишњем
фестивалу фолклора представљали
су фолклорни ансамбли из Колумбије
и Костарике, који су ове године први
пут у Србији. Својим перформансом
током дефилеа, као и наступима у
фолклорном делу фестивала, ови
ансамбли освојили су срца домаће
публике.
Едвин Ендоша из Колумбије није
крио одушевљење фестивалом. Како
каже, пријатно је изненађен љубазно
шћу и гостопримством на које је наи
шао у Сремској Митровици, а сам
фестивал на њега је оставио веома
леп утисак.
Према речима директора Срем фолк
феста Петра Самарџића, најважније је
да су гости задовољни, а коментари
позитивни.
– Са собом су понели лепо време и
добро расположење. Ове године се
фестивал одвија у једном потпуно дру
гачијем амбијенту. Били смо на слат
ким мукама све ове дане током при
према, али успели смо да одолимо том
изазову и припремимо сцену која је по
узору на европске фестивале фолкло
ра – рекао је Петар Самарџић.
У разговору са Самарџићем, присе
тили смо се и тога како је фестивал
изгледао у периоду свог оснивања и
покушали да закључимо на који начин
се Срем фолк фест одржао и растао
свих ових година.
– Фестивал је почео да се одржава
2004. године, са свега шест-седам
ансамбала, од чега четири из Сремске
Митровице. Све до 2015. године стал
но смо се трудили да повећавамо број
ансамбала и учесника, да уводимо
новине и пратимо како ствари функци
онишу на другим фестивалима. Од
2015. године постали смо чланица
CIOFF-а, глобалне институције органи
затора фестивала фолклора. Тиме
нам се обезбеђују квалитетни ансам
бли, њихов сигуран долазак, и да све
што радимо радимо на врхунском
нивоу, као и оцењивање. Имамо обаве
зу да оценимо сваког учесника према
дисциплини, односу према организато
ру, са уметничке стране, а и они оце
њују нас. На светском нивоу веома смо
добро позиционирани, а из године у
годину стално нам се повећава број
пријава – рекао је Петар Самарџић,
додајући да неки ансамбли Сремску
Митровицу посећују и више пута.

Детаљ са дефилеа

Грчка

Костарика

Колумбија
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Србија

Међу бројним фестивалима који су
се у Сремској Митровици одржавали
само у покушају, Срем фолк фест
успео је да се избори за своју позицију
и опстане већ деценију и по. Према
речима директора Петра Самарџића,
за то су заслужни људи који су овај
фестивал основали и који сваке године
учествују у његовој организацији.
– Фестивал је опстао због љубави и
ентузијазма свих људи који су ангажо

Едвин Ендоша са пратиљом

вани. Уметнички директор Драган Ђор
ђевић је човек који је овај фестивал
основао и поклонио свему томе велику
љубав. Наравно, заслужни су и људи
из Сирмиумарта, који су овом фестива
лу посвећени 15 година, а веома важна
је и публика, јер је Срем фолк фест
изузетно посећен. То значи да је овај
фестивал успео да их заинтересује.
Ове године, захваљујући пројекту
реконструкције Житног трга само 1.000
људи може да седи и прати фестивал,

Пријем код градоначелника

Са пријема

У понедељак, 13. августа, градона
челник Владимир Санадер у Град
ској кући организовао је пријем пред
ставник а фолклорних ансамбала
који су ове године учествовали на
Срем фолк фесту.
Пожелевши
гостима добродошлицу, градоначел
ник је истакао да Сремска Митрови
ца има богату историју и традицију и
да је свету позната још од постојања
Римског царства.
– Налазимо се на темељима Сир
мијума, што нашем граду даје вели
ки значај у историји цивилизације

15. AVGUST 2018.

овог регион
 а. Као град, желимо да
будемо добри домаћини свима они
ма који долазе у Сремску Митровицу
и са нама деле своје културно насле
ђе. Овај наш фестивал својим дола
ском учинили сте импонзантним и
показали да сте заиста одлични
играчи и певачи. Мислим да је публи
ка уживала – рекао је Владимир
Санадер у свом обраћању представ
ницима фолклорних ансамбала и
пожелео да им време проведено у
Сремској Митровици остане у лепом
сећању.

а ту је и место за још неколико хиљада
посетилаца који стоје са стране – рекао
је Самарџић.
Према његовим речима, захваљују
ћи Срем фолк фесту Сремска Митро
вица је постала препознатљива у свету
и овај фестивал представља један од
њених симбола.
– Ни Београд ни Нови Сад који су
много већи од Митровице немају
фестивал оваквог карактера. Са тури
стичке стране овај фестивал је такође
веома важан. Пре свега, сваке године
нас посети око 600 људи из других
земаља, који у слободно време, поред
тога што се упознају са нашом култу
ром и традицијом, упознају се и са зна
менитостима Сремске Митровице.
Факултативно им се организују посете
Засавици, фрушкогорским манастири
ма. Сваке године ансамбли имају орга
низоване и туристичке туре, а ми им
обезбеђујемо све што им је неопходно
– каже Петар Самарџић и додаје да су
једини проблеми везани за организа
цију фестивала, са којима се ипак
излази на крај, смештајни капацитети
који су у Митровици због непостојања
хотела оскудни. О овом проблему до
сада смо већ говорили у разговору са
директорком Туристичке организације
Града Светланом Сабо.
Град Сремска Митровица од самог
оснивања препознао је значај Срем
фолк феста и од тада је био и остао
његов покровитељ. Према Самарџиће
вим речима, поред помоћи Града,
Министарства културе и информиса
ња, од великог значаја за опстанак и
одржавање овог фестивала су и њего
ви спонзори, као и медијски партнери.
Дан након Срем фолк феста, сада
већ традицион
 ално, одржава се и Там
бурица фест Од бегеша до прима, на
којем се ове године публици предста
вља девет тамбурашких банди из чита
ве Војводине, као и једна банда из
Хрватске.
Немања Милошевић
Фото: Владимир Цуцанић
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РАДОВИ У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ

Затворена за саобраћај
до краја августа

Р

адови на реконструкцији дела
Главне улице започели су 11.
јуна и теку предвиђеном динами
ком, а према плану требало би да се
окончају у првој половини децембра.
Због поменутих радова, од 8. авгу
ста део Главне улице, од Железничке
до Трга ослобођења, код Великог пар
ка биће затворен за саобраћај.
Механизација ангажована на рекон
струкцији Главне улице прелази на
другу страну и изводиће радове на
тротоару и паркинзима и то у делу
улице од ОШ „Змај Јова Јовановић“ до
семафора на Градском тргу.
Због ових радова биће сужен коло
воз, те је неопх одно затворити тај део
Главне улице за саобраћај, а према
планираној динамици радова улица ће
бити затворена за саобраћај до краја
августа.
С. Џ.

Део Главне улице затворен за саобраћај

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА

Подела грађевинског материјала

У

говори о додели јед
нократне бесповратне
помоћи у грађевинском
материјалу, ради побољша
ња услова становања избе
глих лица, потписани су 10.
августа у Градској кући, а
потпис на уговоре, сем оних
који су помоћ добили, ста
вила је и Марија Стојчевић,
заменица председника рум
ске општине.
Уговорoм је пет избеглич
ких породица добило гра
ђевински материјал који су
навели да им је потребан, а

реч је о суми од 480.000 до
550.000 динара.
Марица Крстић из Никина
ца је добила помоћ у грађе
винском материјалу у мак
сималном износу од 550.000
динара.
Марица је избегла из
Босне 1991. године, а годи
ну дана касније се населила
у Никинце, где и данас живи
са породицом.
– Захвална сам на овој
помоћи, која ми пуно значи
јер имам троје деце, сина и
две кћерке и сви иду у школу.

Добитници помоћи у грађевинском материјалу

Ово је први пут да добијам
неку помоћ. Ја не радим, у
породици само супруг ради,
зато нам је ова помоћ толи
ко важна. Имамо кућу која је
прилично стара, тако да ми
је најважније било да попра
вимо кров и урадимо изо
лацију куће – рекла нам је
Марица Крстић.
Марија Стојчевић је иста
кла, да локална самоуправа
наставља сарадњу са Коме
саријатом за избеглице и
миграције.
– У протеклом периоду

смо реализовали бројне про
јекте од значаја за грађане
са избегличким статусом.
Куповане су сеоске куће
са окућницом, грађевински
материјал, монтажне куће, а
спроведен је и низ пројеката
који су имали за циљ економ
ско оснаживање избеглих и
интерно расељених лица.
Овај пут се ради о помоћи у
грађевинском материјалу за
пет породица и верујем да ће
им ова помоћ добро доћи, да
унапреде услове становања
и тако подигну квалитет свог
живота. Вредност помоћи
је укупно 2.626.000 динара,
а локална самоуп
 рава има
учешће од десет процена
та. Морам да кажем да ће
румска општина и у наред
ном периоду наставити да
издваја средства за подршку
пројектима
Комесаријата
за избеглице и миграције –
истакла је Марија Стојчевић.
Помоћ у грађевинском
материјалу су добили Миро
слав Мартиновић из Руме,
Мирослав Бурсаћ из Хрт
коваца, Марица Крстић из
Никинаца, Саша Бојчић из
Руме и Љуба Дракулић из
Кленка.
С. Џ.
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Чувари културне баштине

Ј

една од области деловања Град
ске библиотеке „Атанасије Стој
ковић“ у Руми је и издавачка
делатност, која је установљена још
осамдесетих година прошлог века,
али је била спорадична, будући да су
се тада постављали знатно оштрији
критеријуми за штампање књиге, док
сада о сопственом трошку, може да је
штампа свако ко је вољан да у то уло
жи свој новац.
– Од 2007. године ми смо одлуком
Управног одбора установили да годи
шње штампамо до шест наслова.
Некада је то и више, а пре две годи
не смо имали издатих чак 11 наслова.
У принципу, у оквиру наше издавачке
делатности се објави шест до седам
наслова, тако је било прошле годи
не, а план је сличан и за ову. До сада
смо објавили четири наслова, пета је
ових дана угледала светло дана, а то
је књига Ђоке Филиповића Приче о
љубави свакојакој – говори за наше
новине директор Жељко Стојановић.
Он најављује и скорашњи излазак
књиге Тајне Сокиног огледала, Коса
не Марков која је победница конкурса
„Атанасије Стојковић“ из 2017. године
за први роман.
– За нас је ова књига важна, жели
мо да изађе пре Сајма књига, да је
покажемо и тамо. До краја године нам
остају још две књиге, једна сатирична
ће садржати афоризме, док је друга
највероватније, репринт једног давно
заборављеног текста. Наиме, у Зави
чајном музеју смо нашли текст који
је једна студенткиња писала о Миле
ни Миладиновић, супрузи др Жарка
Миладиновића. Реч је о дипломском

Жељко Стојановић

раду о овој познатој Румљанки, који је
написан 1972. године. Ауторка је свој
рад поклонила покојном Богдану Раја
ковцу и он се сада налази у Музеју.
Текст је препун података о овој жени,
коју многи не знају. То није нешто вели
ко, али би та монографија била значај
на за нашу завичајну збирку, поготово
што је Милена Миладиновић у поли
тичким активностима подржавала свог
супруга, а ми ове године обележава
мо велики јубилеј - век од доношења
одлуке о присаједињењу Срема Срби
ји, која је донета управо у Руми, у кући
Миладиновића – истиче Жељко Стоја
новић.
Директор Стојановић каже да ову
издавачку активност у значајном изно

су прати локална самоуправа и без те
подршке не би се могла реализовати
у поменутом обиму, а план је да тако
буде и убудуће.
– Ми нисмо комерцијални издава
чи, тако да некад штампамо књиге које
велики издавачи не би, јер немају про
фит. Ми не морамо о томе да водимо
рачуна, ако се то тиче завичаја, али
на квалитет ипак пазимо. Штампамо
ауторе углавном из Руме и Срема,
сем за конкурс „Атанасије Стојковић“,
али то је наш конкурс па је опет веза
но за нашу средину. Дакле, било да су
аутори завичајни писци или се пише о
нашем крају, посебно о нашој општи
ни. Библиотека има ту делатност да
помогне завичајним писцима, који не
би могли да штампају у великим изда
вачким кућама – каже Жељко Стојано
вић.
Када је реч о конкурсу „Атанасије
Стојковић“, он је у току и траје до краја
септембра, а неки радови су већ при
стигли. Стојановић каже да се нада да
ће пристићи десетак радова, а потом
ће жири у децембру прогласити ового
дишњег победника.
– Награда подразумева штампање
тог првог романа. Ми углавном, доби
јамо радове аутора који су се већ опро
бали у писању песама, драма или есе
ја, а потом се опредељују и за форму
романа. Добијамо доста добре насло
ве, тако да смо 2015. године објави
ли чак три књиге високог квалитета
– додаје директор Жељко Стојановић.
Током јуна и јула Градска библиоте
ка је из откупа Министарства културе
добила још 683 наслова и тако пове
ћала свој библиотечки фонд.
С. Џ.

ПК БОРКОВАЦ - РУМА

Злато за Јелену Радосављевић

И

после летње паузе, када је реч о Војвођан
ској трекинг лиги, чланови Планинарског
клуба Борковац, наставили су са успешним
учешћем у овом такмичењу чији је организатор
Планинарски савез Војводине.
Пето коло овогодишњег циклуса такмичења
одржано је 5.августа у Специјалном резервату
Горње Подунавље.
Старт и циљ је био у селу Купусина код Апати
на. Учествовало је девет чланова ПК Борковац на
стази дугој 42 километра.
Јелена Радосављевић из ПК Борковац, која је
и актуелна шампионка Војвођанске трекинг лиге,
освојила је златну медаљу у апсолутној женској
конкуренцији.
После петог кола Војвођанске трекинг лиге,
румски планинарски клуб заузима друго место у
генералном пласману, у конкуренцији преко 70
клубова из Војводине и Србије, са малим заостат
ком за водећом екипом новосадског ПК Железни
чар.
С. Џ.

Румски планинари и даље успешни
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ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА

Награде за квалитетан рад

О

пштинска управа у
Руми увела је и орга
низовала свој рад у
складу са критеријумима
стандарда ИСО 9001 као и
сертификатом 14001 што
свакако утиче на квалитет
рада у Општинској управи, за
шта су у протеклих пар годи
на добијена и одговарајућа
признања.
– Процес управљања ква
литетом у Општинској упра
ви је нешто о чему ми води
мо рачуна, практично од како
смо преузели власт и већ
2015. године је уведен сер
тификат ИСО 9001/2008. То
је тада био важећи сертифи
кат који је подразумевао низ
формалних радњи и адми
нистративних правила, који
су неопходни да их одређени
орган управе или било која
организација, привредна на
пример, испуњава, а што има
за циљ да побољша рад саме
организације. Конкретно, у
нашем случају, да Општин
ска управа као први сервис
грађана ради брзо, ефикасно
и на високом нивоу посло
ве из своје надлежности и
да грађани буду задовољни.
Већ од 2015. године, када

Душан Љубишић

је добијен сертификат, има
ли смо конкретне резултате
који су потврђени и награ
дама које смо до сада доби
ли – говори за наше новине
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе.
Тако је Општинска управа
добила награду за једну од
најеф
 икаснијих управа када
је реч о издавању грађевин
ских дозвола, што потврђује
и број инвеститора и објека
та који су изграђени у румској
општини.
Добијена је и награда за
једну од најбољих управа у

смислу привлачења страних
инвестиција, односно Оде
љење за локални економ
ски развој је добило награ
ду НАЛЕД-а, да је румска
општина један од лидера у
привлачењу страних инве
стиција.
Такође, од повереника за
информације од јавног зна
чаја, прошле године је доби
јена награду за најбољи
информатор о раду на нивоу
локалних самоуправа, што је
свакако последица добијања
сертификата и доброг рада
запослених.

Последња ресертификаци
ја је била пре два месеца и
потврђено је да ће сертифи
кат бити обновљен, тачније
да ће бити извршена тран
зиција на нови сертификат
ИСО 9001/2015, то је нешто
савременији сертификат који
је прилагођен савременој
пракси, а неки критеријуми
су пооштрени.
– Очекујемо да тај сер
тификат и званично доби
јемо у наредних месец-два.
Такође, потврђен нам је и
сертификат заштите живот
не средине 14001/2015 што
потврђује да локална самоу
права води бригу о заштити
животне средине. Ту се, пре
свега, мисли на правилно
одлагање електронске опре
ме и отпада, да то буде на
прописан начин прикупље
но и одложено и код нас се
у Општинској управи ради
управо тако. Ми у последње
време заиста немамо пуно
притужби на рад Општин
ске управе, мада, наравно,
увек има нешто што се може
још побољшати – закључује
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе у Руми.
С. Џ.

РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Изложба слика и дечија представа

З

аписи са Метеора је
назив самосталне изло
жбе слика Владе Њара
дија, која је 7. августа отворе
на у Завичајном музеју у Руми,
у оквиру Културног лета, а сви
који су заинтересовани могу је
погледати у наредних месец
дана.
Поклопило се да је управо
ова румска 55. самостална
изложба аутора, која предста
вља радове, настале прили
ком његовог боравка на Мете
орима 2013. године, али и у
његовом атељеу до данас.
Владо Њаради је иста
као, да је приликом боравка
на Метеорима настао велики
број цртежа, скица, акварела,
фотографија и видео-записа,
а на основу њих су потом, у
његовом атељеу, настајале
и слике, које су приказане на
изложби.

Он је подсетио да је први пут
излагао у Руми давне 1991.
године, на Јесењем салону
који се више и не организује,
а прва самостална изложба у
Руми му је била пре 17 годи
на. Такође, био је и учесник
Ликовне колоније Борковац

коју организује Завичајни
музеј Рума.
Владо Њаради је после
отварања изложбе директорки
Завичајног музеја Бранисла
ви Коњевић, уручио на поклон
мапу графика Карпатски
мит, а једна таква се налази

Отварање изложбе Владе Њарадија
Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује се уз финансијску подршку Општине Рума.

и у сталној колекцији Галерије
Матице српске у Новом Саду.
Њаради је урадио десет
таквих мапа са по 12 графика.
У отварању изложбе је уче
ствовала и Гордана Јовић,
песникиња из Новог Сада,
која је прочитала своје две
песме.
Културно лето је наставље
но луткарском представом за
децу Бонтон – то је мој тон,
Позоришног студија „Нада“ из
Руме, која је одиграна у пре
пуном великом холу Културног
центра, 10. августа.
Бонтон за почетнике је
прича о лепом понашању, о
Мишки Бомбонишки и њеној
ученици Џини, која никако да
научи правила лепог понаша
ња. Режију потписује Санела
Милошевић, а играју Ивана
Панчић и Санела Милошевић.
С. Џ.
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ШИД

Бесплатна школа пливања

С

портски савез Општи
не Шид учествовао је
на конкурсу Покра
јинског секретаријата за
спорт и омладину, са про
јектом Бесплатна школа
пливања. Пројекат је пре
познат као добар и за те
намене Општини Шид је
усмерен део средстава. На
шидским базенима Посеј
дон, почела је бесплатна
обук а пливања, за децу
узраста од осам до 12 годи
на, како за децу из Шида,
тако и за децу из села шид
ске општине, за које је
обезбеђен бесплатан пре
воз. Шидски базен прошле
недеље 7. августа, посети
ли су секретар Спортског
савеза Општине Шид Бран
ко Новак овић и члан
Општинског већа Милош
Милошевић:
– Поред Покрајинског
секретаријата за спорт и
омладину, средства за бес
платну школу пливања
обезбедили су и Општина
Шид и Спортски савез
Општине Шид. Поред њих,
у пројекту учествује и Цен
тар за развој Срема, који је
обезбедио волонтере за
пратњу деце, као и Устано
ва за физичку културу и

рекреа ц ију
Парт из ан,
истакао је Бранко Новако
вић.
Бесплатну школу плива
ња, тренутно похађа преко
100 деце из целе шидске
општине. Свакодневно, на
шидским базенима у траја
њу од три сата, деца поде
љена у групама, уз помоћ
стручних лица, имају могућ
ност да науче више стило
ва пливања:
– Свако дете има свој
начин рада и напредовања.
Немамо превише времена,
али зато је фокус макси

мално усмерен на свако
дете. Велик број деце је већ
научио да плива. Задовољ
ни смо и имамо доста пози
тивних реакција од стране
родитеља. Нас троје, сва
кодневно радимо са децом,
а у рад су укључени и
волонтери, који проводе
време са њима када они
нису у води, ради њихове
сигурности – рекао је
Милош Милошевић.
Бесплатна школа плива
ња, трајаће до почетк а
школске године 1. септем
бра.

Бранко Новаковић

ОГАР

Санација бунара на изворишту

Н

а последњој седници Скупшти
не општине Пећинци ребалансом
општинског буџета опредељена су
средства за две значајне инвестиције у
Огару - санацију хидротехничке и елек
троопреме на изворишту месног водо
вода вредну 4,8 милион
 а и бушење још
једног бунара за напајање месног водо
вода у овом насељу вредно 4,2 милиона
динара.
Одборник у Скупштини општине Пећин
ци и члан Савета Месне заједнице Огар
Милан Алексић каже да су ове две инве
стиције изузетно значајне, јер Огар има
све веће проблеме са водоснабдевањем.
– Проблем посебно долази до изража
ја у летњем периоду, када се повећава
потрошња воде. У Огару су постојала два
бунара, али је један пропескарио и сада
водоснабдевање целог насеља зависи
од једног изворишта воде. Поред тога,
инсталације на том једином изворишту
су старе преко тридесет година, у њихо
во одржавање деценијама није озбиљ
није улагано и све чешће се кваре, што

Милан Алексић

само додатно угрожава водоснабдевање.
Већ комплетном санацијом хидротехнич
ке и електроопреме на постојећем изво
ришту смањиће се могућност кварова
на инсталацијама и обезбедити уредније
водоснабдевање, а бушењем још једног
бунара у потпуности ће бити задовољене
потребе Огара за пијаћом водом, рекао
нам је Алексић.

У овом тренутку по један бунар имају
пет насеља у пећиначкој општини – Огар,
Прхово, Обреж, Брестач и Сибач, а стра
тешко опредељење пећиначке локалне
самоуп
 раве је да у сваком од 15 насе
ља обезбеди најмање два изворишта за
месне водоводне мреже, чиме ће значај
но бити унапређен квалитет водоснабде
вања.

15. AVGUST 2018.
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Станови за младе стручњаке

У

току следеће године почеће
изградња 60 станова намење
них младим стручним кадровима
у Инђији. Стамбени објекат биће сме
штен у близини Храма цара Констан
тина и царице Јелене у том сремском
граду, а како би поменута локација
могла да се користи у ове сврхе, у току
је и измена плана детаљне регулације.
Како је истакао председник Општине
Инђија Владимир Гак, у првој фази ће
бити изграђена једна стамбена зграда
са 60 стамбених јединица.
-Ти станови донеће бенефите нашој
општини. Најпре ћемо решити стам
бене потребе најбољих кадрова које
Инђија има, када говоримо о људима
до 40 година. Они ће допринети разво
ју наше општине, како кроз знање тако
и кроз ангажовање у многим посло
вима. Ово је начин да им се локал
на самоуправа одужи рекао је Гак и
додао:
- Убеђен сам да ће овај пионирски
пројекат пресликати многе локалне
самоуправе у Србији и региону и да
ћемо на овај начин зауставити одлазак
младих у иностранство. Велики број
држава у окружењу има проблем одла
ска кадрова, без обзира да ли су чла
нице Европске уније или не. Очекује
мо да ће пројекат показати дугорочне
резултате, јер не да само нећемо има

Локација код храма на којој ће се градити стамбена зграда

ти одлив становника, већ очекујемо
озбиљан прилив новог становништва.
Председник Општине је напоменуо
да се ради и на измени урбанистич
ког плана локације код Храма цара
Константина и царице Јелене, како би
се створили сви неопх одни услови за
почетак изградње стамбеног објекта.
- Реч је о делу блока у Инђији са
општинским парцелама у коме је једи
но изграђен објекат цркве Светог цара
Константина и царице Јелене. Према
постојећем Плану детаљне регулаци
је, на предметној локацији планиран

ГРАДСКА ПИЈАЦА

је комплекс предшколске установе,
комплекс основне школе, као и зона
центра у смислу секундарних градских
садржаја, док уопште није предвиђено
становање- истакао је Гак и додао:
- У склопу измењеног Плана детаљ
не регулације биће задржан комплекс
намењен за изградњу предшколске
установе и комплекс верског објекта,
док ће се укинути део намењен за
изградњу објекта основне школе из
разлога што Инђија због постајања
три основне школе нема потреба за
изградњом још једне.
М. Ђ.

НОВИ СЛАНКАМЕН

Монтажна гаража Изградња школске ограде

П

остављањем монтажне гараже на паркин
гу Градске пијаце у Инђији, ускоро ће бити
решен проблем недостатка паркинг места
у центру града. Према речима Владимира Гака,
председника Општине, монтажна гаража имаће
један или два спрата што ће у потпуности задо
вољити тренутне потребе за паркинг местима у
самом језгру града.
– При крају је израда идејног решења, а након
тога кренуће се са радовима. Имамо довољно
простора да на постојећој локацији поставимо
гаражу са лакшом конструкцијом и на тај начин
добијемо велики број паркинг места– истакао је
Гак.
– Такође, у непосредној близини пијаце има
мо изградњу објекта Лидл, где ће бити изграђе
но неколико стотина бесплатних паркинг места,
тако да ћемо ово питање у потпуности решити
– рекао је председник и нагласио да ће јавности
ускоро бити представљен главни пројекат Град
ске пијаце, чија се реконструкција очекује врло
брзо.
Гак је навео да су грађанима на располагању
тренутно 482 паркинг места, уз јасно назначена
места за особе са инвалидитетом. Највећи број
паркинг места налази се у самом центру града,
а пре неколико година изграђен је паркинг код
Дома здравља, где је возачима чак омогућено
бесплатно паркирање.
М. Ђ.

Радови на изградњи ограде око школе у Новом Сланкамену

У

току су радови на изградњи
ограде око објекта Основне
школе „Др Ђорђе Натоше
вић“ у Новом Сланкамену. Радови
се изводе у циљу повећања без
бедности, а иницијатори су управа
школе и представници месне
заједнице, док је финансијер
Општина Инђија.
– Радови су почели пре 15-так
дана и напредују предвиђеним
планом. Реч је о огради, која ће
бити изграђена око школског

објекта, те ћемо на тај начин доби
ти и лепши изглед школе, али и
већу безбедност ђака у Сланкаме
ну– рекао је Драган Кривошија,
председник МЗ Нови Сланкамен и
истиче да ће радови бити заврше
ни до почетка школске године.
Како је Кривошија рекао, услови
за постављање ограде стекли су
се захваљујући радовима на
рушењу старе куће, која се нала
зила уз ову образовну установу.
М. Ђ.
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ОШ „Петар Кочић“ некад и сад

15. AVGUST 2018.

Два и по века школства у Инђији

О

сновна школа „Петар
Кочић“ у Инђији,
основана је давне
1760. године и најстарија је
у Срему. Први учитељ у тој
образовној установи, старој
више од два и по века, био
је Исак Арсенијевић (Ада
мовић). Стара школа нала
зила се преко пута садашње
зграде. Била је то мала кућа
која је имала две собе, у јед
ној је била школа, а у другој
учитељев стан. У то време
ова образовна установа
звала се Српска школа.
1847. године стара школ
ска зграда је порушена, и
озидана је нова, у којој се и
данас налази радионица за
праксу Техничке школе. У то
време улаз у зграду био је
са улице, из оба правца, са
десетак степеника. Улазило
се у предворје из којега су,

на сваку страну водила вра
та у учионице, а ходник се
налазио на средини. У сва
кој учионици била су по два
разреда: у једној, први и
други, а у другој, трећи и
четврти. Настава се изводи
ла пет дана недељно, а
четвртак је био нерадан
дан. Распуст је трајао од 1.
јула до 31. августа.
Због повећаног броја ђака
из године у годину, 1926.
године јавила се потреба за
изградњом нове, веће школ
ске зграде, што је и учиње
но на месту данашње шко
ле, која је почела са радом
11. јануара 1937. године. У
то време носила је име
Државна народна школа „
Краљ Петар I“.
Садашња зграда изграђе
на је 1938. године када је
опет променила назив, овог

Светлана Пешут

Школски часопис
Учен иц и ОШ „Петар
Кочић“ веома су активни у
свим сегментима. Поред
тога што се успешно баве
спортом и бележе запажене
резултате, један број њих
укључен је у рад новинар
ске секције, коју води учите
љица Светлана Милојевић.
Мали новинари вредно раде

на темама које се касније
објављују у часопису „Школ
ски свет“. Часопис је досту
пан на огласној табли или у
електронској форми на зва
ничном школском сајту. Како
је истакла директорица шко
ле, Светлана Пешут, школ
ски часопис је недавно
доживео своје издање.

Сређени паркети у неколико учионица

M NOVINE

15. AVGUST 2018.

Електронски дневници
Школа „Петар Кочић“ прва
је и, за сада, једина основна
школа на територији општи
не Инђија, која је укључена у
пилот пројек ат ресорног
Министарства- Електронски
дневници. Како истиче Све
тлана Пешут, директорица
школе, цео колектив је про
шао одређену обуку и њихо
ве реакције су, до сада,
позитивне.
– Једва чекамо да проје
кат у потпуности заживи, јер
ми тренутно водимо елек
тронски и дневник у папир
ној форми. Сваки наставник
има свој налог и шифру. Раз
редни старешина има увид у
комп лет ан
елект ронс ки
дневн ик,
а
предм етн и
наставник, искључиво у оце
не из свог предмета, тако да
не може нека оцена из дру
гог предмета да утиче на

субјект ивн о оцењ ивањ е.
Педагошка служба такође,
има свој налог и они могу
посебно да контролишу
извештаје наставничког осо
бља – истиче Пешут и дода
је, да је школа у потпуности
технички опремљена захва
љујући набавци довољног
броја
лапт оп-рачун ар а,
интерактивних табли и опре
ме за рачунарски кабинет.
– Морам посебно истаћи,
да имамо велику подршку и
од родитеља наших ђака,
који су неретко донатори,
али и од Општине Инђије.
Директорица школе под
сећа да је у пилот-пројекат
Елект ронс ки
дневн иц и
укључено укупно 200 школа,
поред њих и две средње
школе из Инђије, Гимназија
и СШ „Др Ђорђе Натоше
вић“.

пута у Државна основна
школа, са српскохрватским
наставним језиком. Избија
њем Другог светског рата,
школа се сели у старе про
сторије и добија назив
Хрватска пучка школа, коју
су похађали ученици и пра
вославне и католичке веро
исповести. У новој школској
згради почиње са радом
Грађанска школа. После
Другог светског рата долази
до пораста броја становни
ка у Инђији, што је захтева
ло отварање две основне
школе. У школској згради
тада се налазила Прва
непотпуна државна реална
гимназија и то све до 1949.
године. После тог периода
постаје Осмогодишња шко
ла.
До 1960. године није био
обичај да се школама дају

имена познатих људи. Шко
ла се у периоду од 1950.
године до 1960. године зва
ла Основна школа број
један. Из записника са сед
нице Наставничког већа,
одржане 18. марта 1960.
сазнајемо, да школа добија
садашње име ОШ „Петар
Кочић“, на предлог тада
шњег директора Његован
Милована. Тада је одлуче
но да Дан школе буде 22.
март, дан када је Петар
Кочић одржао говор на
Сабору у Сарајеву, где је
јавн о
иступ ио
прот ив
аустро-угарске власти и
стао на страну потлаченог
босанског сељака.
Године 1965. дозидана је
зграда уз постојећу, у прав
цу зграде општине. Убрзо је
дограђен и део у смеру
Милетићеве улице. Дана
шњи изглед школа је доби
ла 1971/1972. године, када
су дограђени сви потребни
кабинети и сала за физичко
васпитање.
Данас Основна школа
„Петар Кочић“ броји 37 оде
љења, међу којима су и
подручна, у згради помену
те образовне установе у
насељеном месту Љуково.
Настава се изводи у две
смене и школа је у потпуно
сти опремљена свим неоп
ходним помагалима за
несметан у
реал из ац ију
наставе. 
М. Ђ.
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Више купача

Градски базен у Инђији

Л

епо време привукло
је и много више купа
ча на Градски базен у
односу на јун и јул. Према
речима надлежних, само у
претходних неколико дана
омиљено инђијско купали
ште посетило је преко 4.000
купача.
– Коначно смо дочекали
право лето, јер знате да је
јул био катастрофалан, али
пре десетак дана ситуаци
ја се побољшала и могу са
задовољством да кажем да
је прошли викенд било пре
ко 3.000 посетилаца, што
је изузетно добро. Такође,
сваког радног дана бележи
мо око 1.000 посета и нада
мо се да ће се тај тренд
наставити – истиче Илија
Трбовић, директор Установе
Спортски центар Инђија, под
чијом је надлежношћу Град
ски базен.
С обзиром да су прва
два летња месеца пратиле
лоше временске прилике,
како каже Трбовић, посто
ји могућност да ове године
купалишна сезона буде про
дужена до половине септем
бра.
– Код нас је традиција
да се са почетком школске
године сезона затвара, али
због лошег времена у јулу
и наших купача, који имају
сезонске и месечне карте, у

договору са председником
општине, планирамо да про
дужимо сезону купања до
16. септембра, уколико нам
временске прилике то буду
дозволиле – каже директор
Трбовић и подсећа да су у
овој и прошлој години, извр
шени одређени радови који
су допринели бољим усло
вима за купаче.
– Прве године смо ура
дили такозвану прву фазу
радова, која је подразуме
вала реновирање спољног
оквира базена и поставља
ње два тобогана. Ове године
смо почели са радовима који
се тичу уређења ширег про
стора око базена, травња
ка и урадили смо један леп
плато на којем смо постави
ли лежаљке. Ти радови нису
завршени, јер настављамо
са њима одмах након завр
шетка ове сезоне – каже
Трбовић и додаје да је ове
године изграђен и хидрома
сажни базен површине 35
квадрата који је оправдао
сва очекивања посетилаца.
– Сваког дана добијамо
похвале од наших посети
лаца, због хидромасажног
базена. Могу за крај да пору
чим да ћемо и даље радити
на томе, да они буду задо
вољни и да базен задовољи
све њихове потребе.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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ДЕВЕТА РЕГАТА МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ

Заштита природе на првом месту

С

унцем окупана река Сава обез
бедила је идеалне услове да
по девети пут заплови купин
ска регата у част српске деспотице
Ангелине Бранковић у народу запам
ћене као Света Мајка Ангелина, која
је са синовима Ђорђем и Јованом,
након пада Смедерева, од 1486. до
1502. године столовала у последњој
престоници српске средњовековне
државе – тврђави Купиник на ободу
данашњег Купинова.
Регата Мајке Ангелине, коју под
покровитељством пећиначке локалне
самоуп
 раве организује Туристичк а
организација општине Пећинци, једи
на је регата која захваљујући природ
ном меандру реке Саве има старт и
циљ у истом месту – Купинову. Рега
таши су и овога пута кренули са
Пландишта на 25 километара дуго
путовање реком Савом по ободу Спе
цијалног резервата природе Обедска
бара, а у поподневним часовима при
стали су на ушћу канала Вок у реку
Саву.
Манифестацију је у суботу 11. авгу
ста свечано отворио председник
општине Пећинци Жељко Трбовић,
који је том приликом нагласио да
Регата ове године има посебно изра
жену еколошку црту.
– Нећемо се само дружити и заба
вљати, већ ћемо са Регате Мајке

Молитва за добру пловидбу

Ангелине послати и јасну поруку да
ову предивну природу, реку Саву и
Специјални резерват природе Обед
ска бара, морамо заштитити од
даљег загађивања. Јасну поруку да
ова генерација нема право да уништи
ово богом дано природно богатство и
да има обавезу да га сачува за гене
рације које долазе, изјавио је Трбо
вић.
Туристичка организација поделила
је свим учесницима туристичку мапу
реке Саве и едукативни материјал о
Сави, а организован је и Еко квиз за
све учеснике Регате.

– Стављајући акценат на подизање
свести учесника Регате, али и шире
јавности, о значају очувања реке
Саве, ове године смо увели нови
садржај. У питању је Еко квиз у којем
могу да учествују сви учесници дана
шње манифестације, а одговори на
постављена питања могу се пронаћи
у брошури коју смо припремили и
поделили им на старту Регате. Нарав
но, и овога пута промовишемо тури
стичке потенцијале наше општине, а
посебно Купинова које обилује кул
турно-историјским споменицима, од
најстаријег православног храма у

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Загушење канализационе мреже

П

ећиначко Јавно комунално пред
узеће Водовод и канализација, у
чијој је надлежности одржавање
канализационе и водоводне мреже кон
стантно се суочава са проблемима око
санирања појединих загушених канали
зационих отвора које изазивају несаве
сни појединци. Како нам је рекао технички
директор ЈКП Водовода и канализације
Миомир Стефановић поједини корисни
ци канализационе мреже у Шимановци
ма и Пећинцима у канализацион
 е отво
ре бацају разни отпад и тиме стварају не
само проблеме радницима овог преду
зећа, него и себи и својим суграђанима,
јер долази до изливања канализационог
отпада који се излива на местима где
настане загушење, при чему се угрожава
животна средина у самом насељу.
– Недавно је на пећиначком шеталишту
дошло до загушења црпне станице, због
тога што су канализацион
 е пумпе пову
кле тканину и разни тврди отпад који су
несавесни појединци бацали у канализа
ционе отворе. То не само да ствара вели
ки проблем нашим радницима и значајан
трошак нашој фирми, него долази и до
подизања нивоа канализационог отпада.

Трудимо се да на време интервенишемо
како не би дошло до прегоревања пумпе
– рекао је Стефановић и још једном упо
зорио грађане да у канализационе отво
ре не бацају недозвољен отпад јер тиме
нарушавају сопствену безбедност.
Радници Јавног комуналног предузећа
Водовод и канализација приликом сана
ција пумпи сусрећу се са разним недозво
љеним отпадом попут пластике, платна,
угља, пуцвалта, пластичних кеса, вате,

Загушење црпне станице на шеталишту

жица, чак и лименки које је забрањено
бацати у канализацију. Посебно велику
штету и еколошку катастрофу могу иза
звати разна уља, као што је прерађено
уље, антифриз, млечне киселине, масно
ће животињског порекла и грађевински
материјал који могу доћи до пећиначког
пречистача, који у процесу пречишћа
вања канализационог муља не користи
хемикалије и на најбољи начин чува
животну средину.
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Пловидба Савом

Војводини, цркве Светог Луке и цркве
Мајке Ангелине, преко Етно куће
породице Путник која датира из осам
наестог века, до последње престони
це српске средњовековне државе
тврђаве Купиник, рекла је директорка
пећиначке Туристичке организације
Љубица Бошковић и подсетила да је
овогодишњу Регату Мајке Ангелине
подржало и Министарство трговине,
туризма и телекомуникација.
Молитву за добру пловидбу очитао
је купински месни парох јереј Предраг
Михајловић, а током петосатне пло
видбе учесници су имали прилику да

уживају у дружењу и природним лепо
тама реке Саве и приобаља. На циљу
су извучени добитници награда у еко
квизу. Награђени су: Вукица Север,
Миленко Крижан, Јован Петровић,
Валентина Лозић и Милица Живко
вић. Награде, ручак или вечеру по
избору добитник а, обезбедили су
ресторани из Купинова – сплав Сав
ски мир, Бонафидес Купиник и Шанац,
а два комплета мајица као утешне
награде обезбедио је организатор
манифестације Туристичка организа
ција општине Пећинци.
– Еко квиз је одлична идеја. Важно

– Биолошки пречистач у Пећинцима
један је од најсавременијих у Србији.
Сам процес пречишћавања је потпуно
биолошки, а крајњи продукти процеса
су техничка вода и хумус. Захваљују
ћи брзом реаговању наших радника на
местима загушења црпних станица, као
и самих пумпи, до пречистача не може
доћи тврди отпад, али зато течни може
направити велику штету на построје
њу где је биолошко третирање отпада.
Течне матерје, као што су разна уља и
масноће униште бактерије које се нала
зе у ерационим базенима и долази до
велике штете, јер је потребно заменити
око 800 кубика ерационог материјала са
бактеријама, затим следи поновно раз
множавање бактерија за које је потребно
некад и више од две недеље, како би се
створила довољна количина бактерија
која може да врши функцију прераде –
упозорио је Стефановић.
Технички директор још једном је под
сетио грађане да је забрањено бацати
у канализационе отворе недозвољене
материјале и упутио је апел физичким
и правним лицима, корисницима кана
лизационе мреже, да у канализацију не
бацају чврсти отпад, јер тиме са једне
стране повећавају трошкове одржавања
канализационе мреже, а са друге, због
изливања канализацион
 ог отпада на
местима где настане загушење, наруша
вају животну средину у самим насељима.

БАЗЕНИ ПЕЋИНЦИ

је да сви схватимо да највећи инте
рес да сачувамо реку Саву од загађе
ња имамо ми који овде живимо и који
на Саву редовно долазимо. Због
вредних награда, које је обезбедио
организатор, вредело је прочитати
поучну брошуру коју смо добили на
старту. Надам се да смо сви запамти
ли понешто од онога што је у брошу
ри писали и да ћемо се убудуће у
складу са тим и понашати, изјавила
је добитница једне од награда Вукица
Север.
На циљу је све госте дочекао ручак,
традиционални сремски паприкаш.

Школа пливања

П

рилику да бесплатно на
пећиначким базенима не
само науче да пливају,
него и усаврше технике плива
ња и стекну неопходну конди
цију, и ове године имају нај
млађи становници општине
Пећинци као и деца старијег
узраста. Наиме, Спортски
савез Развој спортова и Базе
ни Пећинци у сарадњи са
пећиначком локалном самоу
правом годинама уназад орга
низују бесплатну школу плива
Тренинг најмлађих
ња, коју воде искусни и обуче
ни инструктори, који раде са
децом – од првих корака упознавања са навикавања на воду и ослобађању стра
водом и разбијања страха, преко вежби ха од воде. Велики базен резервисан је
у води до коначног развијања разних за децу пливаче, где током тренинга сти
чу кондицију и усавршавају технике пли
стилова пливања.
Како нам је рекао Иван Стојаковић вања.
Тренинзи се на пећиначким базенима
један од тренера и спасилац на базени
ма у Пећинцима, планиран број тренинга одржавају три пута недељно од 19 часо
ва, а заинтересовани малишани, који се
ће бити одржан.
Деца су као и ранијих година подеље нису пријавили за бесплатну школу пли
на у две групе – пливаче и непливаче. вања на почетку сезоне, могу и даље то
Четири тренера раде са њима, а посебна учинити тако што ће доћи на један од
пажња поклања се најмлађима са којима заказаних тренинга – уторком, четвртком
се у малом базену раде основне вежбе или суботом.
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ВРДНИК

Обележен Дан рудара Србије
Д

ан рудара Србије, 6.
август, обележен је у
Врднику,
полагањем
венаца и одавањем поште
настрадалим
рударима.
Венци су положени на спо
меник, где су сахрањена
четири рудара, који се нала
зи на старом рударском гро
бљу.
Венце су, у име иришке
општине, положили Вла
дислав Илкић, председ
ник СО Ириг и Миодраг
Бебић, заменик председни
ка Општине, делегација МЗ
Врдник, као и запослени у
предузећу РДС - РГП „Врд
ник“, које је наследник дуге
рударске традиције у Врд
нику, будући да је врднички
рудник био једини рудник
мрког угља у Војводини.
– Данас се захваљујемо
свим рударима који су свој
живот дали радећи часно и
поштено овај тежак посао.
Да није било рудника и
рудара, не би имали ни Врд
ник какав је данас, не би
имали Бању, прелепе хоте
ле и богато историјско и кул

Полагање венаца: Представници иришке општине

турно наслеђе. За све што
се данас дешава у Врднику
можемо захвалити руднику
и рударима. Захваљујући
њима, ово је јединствена
мултиетничка средина која
опстаје вековима. Врдник
има заиста невероватну

историју и на нама је да се
потрудимо да све то презен
тујемо бројним посетиоц
 има
и туристима – рекао је Мио
драг Бебић.
Обележавању овог дату
ма су присуствовали и
потомци врдничких рудара,

који су организовали и тра
дицион
 ално дружење на
старој „Соколани“.
Споменик рударима у Врд
нику је потпуно обновљен уз
помоћ локалне самоуправе
као и ЈП „Комуналац“ Ириг.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Нови апарат за анализе крви

У

лабораторији
Дома
здравља Ириг, 9. авгу
ста је почео са радом
нови апарат за биохемијске
анализе крви.
За његову набавку, сред
ства у износу од 1,2 мили
она динара је комплетно
обезбедила иришка општи
на.
Др Биљана Милошевић,
директорка иришког Дома
здравља каже да је у овој
здравственој установи апа
рат за ове анализе инста
лиран пре десет година, а
овлашћени сервисер је наја
вио прошле године да више
нема могућности за даље
поправке.
– Издржали смо са њим
до јула ове године. Обрати
ли смо се за помоћ локалној
самоуправи која је и наш
оснивач, јер даље нисмо
могли да радимо за наше
пацијенте биохемијске ана
лизе. Румски Дом здравља
је примао хитна стања и

преоперативне припреме, а
остали пацијенти су мора
ли да раде приватно или
да сачекају набавку новог
апарата. Врло брзо смо реа
говали и после свега три
недеље, ево данас званич
но почињемо са радом на

новом апарату – рекла је
за наше новине др Биљана
Милошевић.
Шеф лабораторије, меди
цински биохемичар Иван
Опачић, истиче да је реч о
новом, италијанском апара
ту који испуњава све потре

Иван Опачић и др Биљана Милошевић

бе везане за анализе крви.
– Ми у просеку дневно
имамо 30 до 40 пацијената,
а нови апарат је веома ква
литетан и имамо потребну
сервисну подршку. Раније,
са старим апаратом, су нам
се дешавали застоји у раду
лабораторије. Сада смо
комплетно опремљени, за
оно што је нама потребно,
можда би могло да у будућ
ности проширимо број ана
лиза. То ћемо видети крајем
године, зависно од наших
финансијских могућности,
али све основне биохемиј
ске анализе могу да се раде
код нас – каже Иван Опачић.
Он додаје да је набављен
и информацион
 и систем
за пацијенте из Врдника,
тако да убудуће не мора
ју поново долазити у Ириг
по резултате. Истог дана у
поподневним сатима они ће
електронски бити послати у
амбуланту у Врднику.
С. Џ.
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ВРДНИК: ВРТИЋ ВИЛА

У току радови у котларници

У

објекту ДУ Дечија
радост, у врдничкој
Вили, су у току радови
на уградњи инсталација на
биомасу и реконструкција
постојећег система грејања,
тако да ће се, убудуће, за
грејање користити пелет.
Председник
иришке
општине Стеван Казими
ровић је обишао 9. августа
објекат и котларницу, како
би се уверио да ли радови
теку по плану.

Стеван Казимировић: Уградња инсталација на биомасу

– Ми смо од извођа
ча радова тражили да ове
радове заврше до почетка
септембра и нове школске
године, мада је званично
рок за завршетак, крајем
септембра. Раније је у овом
објекту било доста пробле
ма са грејањем и надамо
се да ће од септембра деца
у овом вртићу боравити у
много бољим условима.
Поготово што смо комплет
но реконструисали фасаду,
у складу са потребама енер

гетске ефикасности, тако да
остаје још само сређивање
крова – истиче Стеван Кази
мировић.
За ове радове Покрајин
ски секретаријат за енерге
тику је одобрио око четири
милиона, а иришка општина
1,9 милиона динара.
До ових значајнијих захва
та на фасади и столарији, а
сада и котларници, у вртић
Вила у Врднику није било
већих улагања од отварања
1986. године.
С. Џ.

Чишћење
канала

Радови на путу Врдник –
Јазак, што се тиче асфалти
рања су окончани крајем
јула, али је у току прочишћа
вање и проду бљивање
канала са обе стране пута,
за одвод атмосферских
падавина.
Подсетимо, реч је о делу
пута у дужини 1,7 километа
ра и вредности радова од
20,4 милиона динара.
Средства је обезбедила
Управа за капитална улага
ња Војводине, а извођачи
радова су београдски „Бау
мастер“ и румски „Сремпут“.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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ПУТОВАЊЕ НА КРФ

Награда за најбоље ђаке

Награђени ученици

З

ахваљујући
вишегодишњој
сарадњи са Патријаршијом Срп
ске православне цркве, Општина
Стара Пазова је и ове године најуспеш
није ђаке основних школа наградила
вишедневним путовањем на острво
Крф. Деца из старопазовачке Општи
не, њих деветоро, коју су по остваре
ним резултатима бирала наставничка
већа основних школа, придружиће се
групи од око 40-ак талентованих уче
ника из наше земље, Републике Срп
ске и Црне Горе.
Најбоље међу најбољима, које су
изнедрили наставници основних шко
ла са територије Општине, примио
је са представницима Патријарши
је и актива директора старопазовач
ких школа, уочи осласка на путовање
председник Ђорђе Радиновић, који је
са великим поносом потврдио да ће се
лично залагати да се и наредних, као
и протеклих година, на овакав начин
награђивати рад ученика, залагање
њихових родитеља, као и наставника
који раде на образовању деце.
– Пред нама је још један велики
корак, који ћемо направити заједнички
са Патријаршијом СПЦ, управом гра
да Крфа и другима који пројекат подр
жавају. Жеља нам је да за што више
деце из наше Општине омогућимо да
учествују, да се укључе у пројекат, а
то ћемо постићи нашим доприносом
у изградњи кампа за боравак деце на
Крфу. Први сусрет на ту тему имаћу са
управом града Крфа за мање од месец
дана, када ћу у Грчкој бити гост на зва
ничној државној прослави поводом
обележавања 100 година од пробија

Пред нама је још један
велики корак, који ћемо
направити заједнички
са Патријаршијом СПЦ,
управом града Крфа и
другима који пројекат
подржавају. Жеља нам је
да за што више деце из
наше Општине
омогућимо да се
укључе у пројекат,
а то ћемо постићи
изградњом кампа за
боравак деце на Крфу.
Први сусрет на ту тему
имаћу са управом града
Крфа за мање од месец
дана, када ћу у Грчкој
бити гост на званичној
државној прослави
поводом обележавања
100 година од пробијања
Солунског фронта,
истакао је председник
Ђорђе Радиновић
ња Солунског фронта – истакао је у
свом обраћању ученицима и њиховим
родитељима председник Радиновић.
Награда деци боравком на Крфу има
за циљ да се, оваквим гестом, поша
ље порука да се препознаје залагање
и рад вредних ученика, као позитиван
пример у друштву и међу младима, као
вид улагања у будућност, и у генера

ције које ће ускоро бити важан фактор
друштва у целини. За само неколико
година трајања пројекта број учесника
програма се повећао на више од 350
основношколаца, који деле лепа иску
ства и познанства за цео живот.
Пројекат Стопама наших преда
ка, у оквиру којег се, неколико година
заредом, организује путовање на остр
во Крф, представља јединствени кон
цептуални пројекат са темом историје
српског народа из периода Првог свет
ског рата, током ког је тадашња Србија
изгубила између 1.100.000 и 1.300.000
становника што је чинило готово тре
ћину укупног становништва, или чак 60
одсто мушке популације.
Пројекат, са благословом Патријар
ха Иринеја, реализује званично гласи
ло СПЦ за децу Светосавско звонце.
Идеја је да се деца која су награђена
за свој труд и рад одморе, а у исто
време и науче нешто из историје свог
народа, да учествују у разним предви
ђеним уметничким радионицама, раз
мене знања из различитих области и
тако даље. Предвиђено је да се у току
боравка на Крфу обиђу знаменитости,
историјски споменици и места веза
на за боравак српске војске на Крфу
током Првог светског рата.
Ове године, нова генерација од око
50 најбољих ученика из региона, изме
ђу осталих активности које обухва
та пројекат, припремиће и поставиће
14 нових путоказа широм Крфа, са
информацијама о најважнијим локаци
јама које се везују за српску историју
и тешке моменте кроз које је прошла
српска војска и држава.

ДРУШТВО

15. AVGUST 2018.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Качамак

У

протеклих две-три деценије поку
шавамо у свим сферама живота
да се вратимо природи. Знате већ
оне кампање чувајмо природу, храни
мо се здраво (органска храна), озонске
рупе (бацимо све дезодорансе, прска
лице за инсекте) и сачувајмо планету на
којој живимо. Мени се највише допада
онај део о храни. Етно-удружења почи
њу да ничу као печурке после кише (мада
познаваоци ове материје кажу да то није
тачно). Праве се јела, која су устукнула
пред замрзнутим ручковима у виду пица,
поврћа, колача. И гле чуда, ево и качама
ка! Где се крио све ове године? Па, и није
се крио, само смо га одбацили као јело
сиротиње-ето, ми смо сад нешто изнад
тога или мислимо да јесмо. Качамак је
традиционално јело спремљено од куку
рузног брашна. Без везе! Све је лепше од
белог брашна, мислили смо ми. А све то
као последица сиромаштва и жеље да се
једе господски, само ако је од белог бра
шна. Поред тога, наша исхрана се засни
вала на другим намирницама, а волели
смо и да се хвалимо разним ђаконијама
од меса. Кад дођу гости, нарочито из ино
странства, трудили смо се да пред њих

Пише:
Драгана Попов

изнесемо што веће количине меса (по
могућности печено прасе). Некада то није
било тако. Ми са ових простора волимо
добро да поједемо, али нисмо увек били
у прилици. Данас, углавном доручкујемо
у пекарама, неки воле брзу храну, а они
нешто едукованији, посежу за овсеним
пахуљицама. Пре пар векова, исхрана
је била далеко сиромашнија и између
осталог јео се и качамак. Времена су се
променила и ето нама качамака, не само
у кућној варијанти, већ је он и у понуди
многих ресторана, односно кафана. Дође
му то као нека егзотика. Да би стигао са
сиромашне трпезе у луксузне угоститељ
ске објекте, требало му је неколико веко
ва. А, толике генерације су баш одхрање
не на овом јелу. Још док сам била дете,
у мојој породици би се, с времена на
време, правио качамак. Знам да вам је
прва асоцијација само укувано кукурузно
брашно, али није тако. И ја сам у почетку
одбијала то да једем, док ми нису обја
снили да се то једе са златиборским кај
маком, па преливено машћу, која је добро
угрејана. Наравно има и других комбина
ција, ова можда није најздравија, али је
изузетно укусна. Сад се кувари утркују, ко

ће да смисли боље додатке, али верујете
ми, ова комбинација је изворна. Тако се
једе у селима на Златибору. У Срему га
једу са млеком. Ствар укуса, неко и поше
ћери. Али, качамак се вратио на велика
врата, као и кукурузно брашно у разним
видовима. Многи ће у вези качамака да
се позивају на исхрану средњевековних
Срба, али и ови данас знају шта је добро.
Има и оних, који са гнушањем одбијају
да пробају овај специјалитет, тврдећи да
је у Срему увек било пшенице, па нису
имали потребе да једу кукурузно брашно.
Надменост? Не, у питању је одбојност ка
откривању нових ствари или нестварни
страх да је то симбол сиромаштва. Све
у свему качамак је одхранио толике гене
рације, да би данас, ничим изазван, сти
гао на пиједестал гастрономије. Да ли
смо носталгични, радознали или нешто
друго је питању, када тако посежемо за
прошлошћу? Сад је качамак, сутра ће
бити нешто друго. И докле ћемо стићи?
Као народ, волимо да чепркамо по про
шлости. Можда, ускоро откријемо и неке
друге важне ствари, које ће бити везане
рецимо за мудрост, поштење, храброст, а
не само ал` се некад добро јело.

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ШИД У ЛЕТО 1942 . ГОДИНЕ

Лето које се не сме заборавити
Д

руги светски рат оставио
је крваве трагове и на
подручју Шида. Као мул
тиетничка средина са већин
ским православним становни
штвом, Шид је управо пример
ужасног страдања народа. У
односу на број становника,
Шид је дао велики број жрта
ва. Противници нацистичког
и усташког режима, пре све
га Срби, Јевреји и Цигани,
били су посебно прогоњени те
1942. године. Током јуна, орга
низоване су велике рације, у
којима су похапшени Цигани,
током јула Јевреји, а у авгу
сту Срби. Одвођење Цигана
у логор, током јуна месеца
1942. године посебно се одно
си на моловинску породицу
Фамилић. По својим врсним
музичарима била је позната
широм тадашње државе. У
пролеће 1942. године, Цигани
из Шидског котара су насилно
одведени у Моловин, где су
неко време боравили у логору
на отвореном. Нажалост, не
зна се тачан датум одвођења
Цигана у логор (највероватни
је у Јасеновац). Према неким
сећањима, још у Моловину је
формирано девет банди са
примом, виолинама, брачеви

ма и басом, а пролазећи кроз
Шид, прво је ишла група сви
рача са виолинама на челу.
Иза њих су ишле жене и деца.
Укупно њих 97. Усташе, које су
их терале, ишле су тротоаром
са обе стране улице, а Цигани
средином колског пута, кроз
цео Шид све до железничке
станице. Идући тако главном
улицом у Шиду, оркестар је
свирао и певао песму: Седам

десет и два дана на мом срцу
лежи рана, није рана од боле
сти већ од туге и жалости.
Следећег месеца, шидским
улицама прошла је друга
колона. На ред су дошли и
сремски Јевреји, већи број из
Шида, али из Илока и околних
села. Жигосање, пљачкање
и мучење шидских Јевреја,
завршило се рацијом у току
ноћи између 26-ог и 27-ог

Стрељање Срба у Сремској Митровици

јула. Тада је ухапшено 59 осо
ба, старости од два месеца
до деведесет година. Од 97
Јевреја, колико их је живело у
Шиду почетком 1942. године, у
рату је страдало њих 64.
Месец дана после овог
догађаја, уследила је
до
тада највећа рација у Шиду. У
току ноћи, 27-ог и 28-ог авгу
ста ухапшено је 140 Шиђана,
мушкараца, жена и деце. Међу
њима је било сељака, инте
лектуал
 аца, политичке и еко
номске српске елите. После
дводневног мучења, мали
број ухапшених је пуштен, а
121 Шиђанин одведен у Срем
ску Митровицу. Према доступ
ним подацима стрељани су у
два наврата - 30. августа и 2.
септембра. Са самог стреља
ња на сремскомитровачком
гробљу, успео је да побегне
само један Шиђанин - Стеван
Маријан. Препливао је Саву,
избегао усташке метке који су
праштали за њим и пребегао у
Србију. Касније се придружио
партизанима. Шиђани се сва
ке године, са пијететом, сећају
ових догађаја и не дозвоља
вају да жртве сумануте идео
логије буду заборављени.
Д. Попов
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ШИДСКА ТРИБИНА
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Све је више љубитеља коња

И

ове године у оквиру
манифестације Шид
ско културно лето
11. августа на терену ОФК
Раднички у Шиду, одржа
на је седма по реду ревија
парадних запрега Шидска
фијакеријада. Ова спорт
ско-култ урн о-турис тичк а
манифестација, одржава се
у Шиду од 2012. године, са
циљем да се популаризује
коњички спорт. Манифеста
ција је почела дефилеом
парадних коњичких запрега
кроз центар града, а затим
настављена
такмичењем
запрега у проласку кроз
капије у двопрегу, четворо
прегу, петопрегу и вишепре
гу. Судећи по броју учесника,
љубитеља коња и коњичког
спорта, не само из Срема,
него и из свих других места
Србије и регије, може се са
сигурношћу рећи, да је Шид
ска фијакеријада постигла
свој циљ у смислу попула
ризације коњичког спорта.
Организатор фијакеријаде је
Коњички клуб Граничар 2011
из Шида:
Ове године, као и свих
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Илија Котарлић

Јовица Степанић

Овде сам са својим коњем Соко
лом и кобилом Вером, а шпедитер
имам већ десетак година и углав
ном сам у њему превозио лубени
це, пошто се бавим производњом
бостана. Сада ми шпедитер служи
и за бостан и за коње, каже Илија
Котарлић
претходних, манифестаци
ју су финансијски подржали
локална самоуп
 рава Општи
не Шид, Културно-обра
зовни центар, Туристичка
организација Шид, а један
од спонзора је и Индустрија
меса Срем Шид , власника
Миленка Ђурђевића. И ове
године такмичење се одржа
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ва на чуњеве, капије, затим у
двопрегу и четворопрегу, а у
другом делу организовано је
ревијално парадно такмиче
ње. Као и претходних годи
на, за најуспешније учесни
ке такмичења, обезбеђени
су награде и пехари.– Могу
рећи да сам задовољан
одзивом такмичара. Имамо

преко 30 учесника, из Доба
новаца, Чачка, Богатића,
Шапца, Сремске Митрови
це, Руме, Лаћарка, Шашина
ца, Шида и осталих места из
шидске општине, што потвр
ђује да је наша фијакеријада
постала надалеко позната –
истакао је Јовица Степанић
председник коњичког клуба
Граничар 2011.
Илија Котарлић из Кузми
на, по први пут је ове године
учествовао на шидској фија
керијади:
– Драго ми је што се у
Шиду одржава фијакерија
да, што се и ове године оку
пио велики број љубитеља
коња из читавог Срема, али
и шире. Коње волим још од
детињства. Пре годину дана
сам их купио поново, а један
од разлога је управо одржа
вање фијакеријаде у Шиду, с

обзиром да сам претходних
година присуствовао њима
и уверио се да је узгајивача
коња из године у годину све
више. Овде сам са својим
коњем Соколом и кобилом
Вером, а шпедитер имам већ
десетак година и углавном
сам у њему превозио лубе
нице, пошто се бавим про
изводњом бостана. Сада ми
шпедитер служи и за бостан
и за коње – каже Котарлић.
Како каже, сећа се време
на када су се коњи у селу
користили само за рад.
Данас се ситуација проме
нила и срећан је што је све
више љубитеља коња:
– Коње смо некада кори
стили само за рад. Данас
се ситуација променила и
већина нас их гаји првен
ствено из љубави. Ја волим

Прво место
у ревијалном
двопрегу на
капије освојио је
Милош Плавшић
из Коњичког
клуба
Добановачки
серсан из
Добановаца.
Друго место
Никола
Топаловић
из Чачка, а треће
Драган
Трифуновић
из Шапца
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ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Винарске ноћи

За прву даму-кочијаша, прогла
шена је Магдалена Страценски из
Сремске Митровице. Друга је Јова
на Степанић из Шида, а трећепла
сирана је Драгана Радосављевић
из Шапца
све животиње, али коње нај
више. У мом селу има око 25
коња, а постоји и удружење
коњара са којима се редов
но дружим и често, када се
организују неке манифе
стације, продефилујемо са
нашим коњима кроз село –
каже Котарлић.
Фијакеријаду је званично
отворио председник Скуп
штине Општине Шид Вели
мир Ранисављевић, поже
левши свим учесницима
добродошлицу и успехе на
такмичењу.
Прво место у ревијалном
двопрегу на капије осво
јио је Милош Плавшић из
Коњичког клуба Добановач
ки серсан из Добановаца.
Друго место Никола Топало
вић из Чачка, а треће Дра
ган Трифуновић из Шапца. У
ревијалном четворопрегу на
капије, прво место припало
је такође Милошу Плавши
ћу, а друго место освојио је
Никола Топаловић из Чачка.
У ревијалном парадном делу
двопрега, прво место осво
јио је Глас сервис из Срем
ске Митровице, друго Огњен
Радовановић из Богатића,
а треће место Синиша Тео
доровић из Мале Ремете.
У ревијалном четворопрегу,
пехар за прво место осво
јио је такође Никола Топа
ловић, друго Милош Плав
шић, а треће место освојио

је Милош Милинковић из КК
Граничар 2011 из Шида. И у
петопрегу, прво место осво
јио је Милош Плавшић, који
је освојио награду и у пето
прегу, а другопласирани је
Топаловић Никола. За прву
даму-кочијаша, проглаше
на је Магдалена Страцен
ски из Сремске Митровице.
Друга је Јована Степанић из
Шида, а трећепласирана је
Драгана Радосављевић из
Шапца. И деци-кочијашима,
узраста до 15 година, такође
су уручене награде: Милану
Степанићу из Шида и Мар
ку Топаловићу из Чачка.
Награду за углађену запре
гу, добио је Милош Милинко
вић из Шида, а за најуп
 аре
нију запрегу пехар је освојио
Драгиша Маријановић из
Обреновца. Награде су уру
чене и најмлађем возачу,
Магдалени Страценски и
најстаријем возачу, Радету
Живковићу из Кузмина. Нај
лепши пастув био је Сиглави
Бистрица, власника Звонка
Чајкишић из Руме, док је за
најлепшу кобилу Липицу 8,
проглашена кобила власни
ка Огњена Радовановић из
Богатића.
Поред многобројних гости
ју из Шида и околине, фија
керијади су присуствовали
и гости из Русије, учесници
ликовне колоније Видици,
као и љубитељи коња из
суседне Хрватске.

Кристина Радосављевић са сарадницама

И

током претходне неде
ље, на летњој сцени
Културно- образовног
центра, смењивали су се
извођачи свих жанрова
музике, у оквиру манифе
стације Шидско културно
лето. У понедељак 6. авгу
ста, посетиоцима су се пред
ставиле музичке групе Бан
дитоси и Прогресив бенд,
док је уторак 7. август, био
резервисан за народну
музику, када су наступили
Екстаза бенд, Никола и
Јелена Марош. Затим је
уследио концерт групе Неу
ништиви, концерт група
Stella Cruise band и Revolt
electric. У петак 10. августа
на платоу Културно- обра
зовног центра одржана је
манифестација Винарске
ноћи и концерт ансамбла
Зоруле:
– Ова манифестација
представља богатство шид
ске општине, с обзиром да
се око 42 процента нашег
подручја налази под Нацио
налним парком Фрушка гора,
која је позната по благород
ним виноградима и вину.

Тако да имамо ту срећу, да
на територији наше општине
имамо доста квалитетних
винара, било да су они реги
стровани или су у питању
пољопривредна газдинства
која се баве производњом
вина. Управо због тога је
важно одржавати манифе
стације, у којима главну уло
гу имају произвођачи фру
шкогорских вина, која су
постала и бренд. Поред
излагача из Шида и градова
Срема, ове године имамо
винара из Хрватске из Ило
ка, који је годинама уназад
био победник наше манифе
стације Сремска винијада –
рекла је директорк а Тури
стичке организације Шид
Кристина Радосављевић,
додајући да је сваке године
све већи број излагача вина.
У суботу 11. августа, одр
жан је Етно-дан, када су се
својим рукотворинама и тра
диционалним јелима, пред
ставила удружења жена са
територије шидске општине,
као и културно уметничк а
друштва из шидске општи
не.

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

Ту су и Келти пили пиво

К

рчедин је, поред Бешке,
једно од највећих села
на територији инђијске
општине. Према попису из
2002. Године било је 2878
становника. Међутим, ови
сувопарни статистички пода
ци крију много занимљивију
причу о насељу које су нека
да насељавали Келти и оста
вили неизбрисив траг. На
територији данашњег крче
динског атара Вис постојала
је келтска престоница. Келти
су на овом подручју ковали
сребрни новац, познатији као
Крчедин I и Крчедин II. Сма
тра се да је и сам назив села
келтског порекла, са значе
њем утврђени град. До данас
је на атарима села пронађе
но доста предмета која све
доче из ових и каснијих вре
ме на. Међу тим, посто ји
мишљење да неки вредносни

Поглед на Дунав

предмети нису још увек про
нађени.
– Прво насеље је било сме
штено северозападно од
данашњег Крчедина у преде
лу Калакаче. У време турске
владавине село је постојало
на месту где је и данас. Крче
дин је био под турском вла
шћу око 100 година и за то
време је имао посебан ста
тус, јер се налазио на путу
између Београда и Будима и
тај статус је прописивао сул
тан својим ферманима, исти
че Миодраг Обрадовић, аутор
монографије „Крчедин, моје
село!“ и додаје:
– После је село било под
влашћу Хабзбуршке монар
хије до краја Првог светског
рата. Пошто се налазило у
Војној граници, сви становни
ци су били војници – гранича
ри. Из тог доба постоји Грани

Миодраг Обрадовић

Гранична постаја у Крчедину, садашања библиотека
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Крчединска ада - оаза лепоте и мира
Foto: Indjija.net

чарска зграда – данашња
библиотека.
Келти и остали народи који
су током историје насељава
ли ово село нису једино што
Крчедин има, оно о чему
може да се приповеда. Крче
дин је и место где је, симбо
лично, Фрушка гора „аванзо
вала“ у планину.
– Изнад села, према Дуна
ву налази се викенд насеље
са великим бројем викендица
и викендаша из Новог Сада и
Београда. За локално станов
ништво ово је главно излети
ште, чувена Планина, са бла
готворном ружом ветрова
каже Обрадовић и додаје је
са тог места јединствен
поглед на Крчединску аду и
Дунав.
Ако нисте знали, у Крчеди
ну се још увек слави парти
занска слава, сваког трећег
викенда у јулу, поводом 22.
јула, Дана ослобођења села у
Другом светском рату.
– Тог дана, око 21:30 часо
ва, гаси се локална расвета, и
како ми у Крчедину кажемо,
„пуцају наши и њи’ови“. Про
слава која обухвата за сваког
по нешто траје три дана и ту
манифестацију назвали смо
„Јулски дани“, каже аутор
монографије „Крчедин, мој
село!“ и прави Крчединац,
Миле Обрадовић и додаје:
– За славу се окупља поро
дица, срећу се пријатељи и
некако је празнично, има
душу. Вероватно је то и раз
лог зашто се сваке године
изнова слави.
Ако до сада нисте чули или
доживели праву „њаку“, Крче
динци ће вам помоћи да иксу
сите или вам бар објаснити
шта тачно значи овај појам.
Готово бар једном у животу,
сваки Крчединац се нашао у
незгодном положају.
– Ево да објасним овај
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„Савремени човече стани мало, овде је
време одавно стало. Чувај природу и њено
богатство, јер си и ти део природе. Хвала!“
Ово су речи које ћете прочитати одмах по
доласку на Крчединску аду оазу лепоте и
мира сачувану од модерних технологија.
Крчединска ада је веома значајан део Специ
јалног резервата природе Ковиљско 
петрoварадински рит и једна је од најзначај
нијих ада у Подунављу. Са обалом дугом око
10 километара и површином од скоро девет
квадратних километара, спада у групу најве
ћих дунавских ада од ушћа Драве до ушћа
Тисе у Дунав.
Ада је станиште бројних ретких врста
биљака и животиња, значајно је мрестили
ште риба и од давнина је позната по бројним
стадима коња, подолских говеда, магараца и
оваца које се на њој напасају. Захваљујући
традиционалном коришћењу природних
ресурса и настојању локалног становништва
да напајају стоку на Крчединској ади, очувала
су се влажна станишта погодна за мрест и
узгој рибе, која уједно представљају хранид
бену основу животиња на овом делу Дунава.
Међутим, често се дешава да хране мањка
због суша па је ту Миле Плавшић, сточар из
Ковиља који води рачуна о свим животињама
на ади и са њима има, може се рећи, посебан
однос.
– Ја сам ту и по киши, ветру, али сам тако
научио. Волим овај посао, да не волим сигур
појам, који је тешко објаснити
некоме ко живи ван Крчедина.
То је аутентична реч која се
користи код нас и само се
овде може доживети. Њака се
не описује, јер нема адекват
не речи. Она је нешто што је
ван оквира, и лепо и ружно…
Посетите Крчедин, сигурно
ћете налетети бар на једну
њаку, каже Обрадовић и
додаје да је ова реч толико
битна те да је установљена и
награда „Крчединска њака“,
која се сваке године на ликов
ној колонији у кући породице
Јакшић, додељује истакнутим
уметницима.
Нису Крчединци „опериса
ни“ ни од спорта. Воле о и да

но не бих држао у толиком броју стоку, јер ја
имам свега 400 хектара земље а храним око
300, можда и преко 300 грла наводи Плав
шић.
Дунав је животињама појило, а хладовину
им на 800 хектара, праве врбе старе и 200
година. Толико траје, кажу сточари, и тради
ција узгајања стоке на Крчединској ади. Пре
20 година овде је пасло око 6 хиљада грла
крупне и ситне стоке. Данас је тај број пет
пута мањи. На овом острву данас пасе око
хиљаду крава и свиња, 200 коња и нешто
више од 100 балканских магараца. Оне су
пуштене, живе потпуно слободно и у складу
са законима природе. Посебна атракција на
Крчединској ади су магарци, а домаћини ове
необичне животиње и музу, јер је њихово
млеко веома лековито, посебно за лечење
астме, бронхитиса и сличних болести.
– Да није субвенција на балканско магаре,
подолско говече и на мангулице, ја не бих ово
могао, јер животиње за четири месеца кад их
храним кући, зими поједу преко 20.000 евра,
објашњава Плавшић.
Лети је, до Крчединске аде, могуће доћи и
бициклом, мада има периода када је њен
већи део под водом, па су чамац или скела
једини начин преласка Дунава. Аду посећују
и многе дивље животиње, које лети дођу коп
ном или препливају на острво, тако да је
могуће угледати шакале, дивље свиње и
јелене, али и дивље патке.

„пикају“ лопту па зато се сву
да хвале својим сеоским,
фудбалским клубом који носи
назив, шта мислите како дру
гачије, него „Фрушкогорац“.
Под именом ФК „Славија“,
клуб је играо од 1937. до
1941. године. Име „Фрушкого
рац“ добија нешто касније.
Један од најпознатијих игра
ча, који је у фудбалском свету
осветлао образ Крчедина је
голман Живота Љуковчан,
најуспешнији фудбалер који
је икада играо за поменути
клуб.
– Живота је, поред ФК „Фру
шкогорца“, играо и за ФК
„Нови Сад“, затим за ФК
„Црвена Звезда“ и турски

„Фенербахче“. Одиграо је и
четири меча у репрезентацији
Југославије каже Обрадовић
и додаје за крај да веома
често, као уточиште од савре
меног начина живота, многе
познате личности проналазе
у Крчедину. Шабан Шаулић је
већ одавно Крчединац, међу
тим најновији повремени
мештани крчединске Планине
биће Ана Ивановић и њен
супруг Бастијан Швајнштај
гер, због чега ће, кау мешта
ни, село постати „још попу
ларније“. А да ли ће Ана и
популарни Швајни искусити
„чари“ крчединске „њаке“, о
томе ћемо већ писати неки
други пут!
М. Ђ.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Парохијски дом,
некад и сад

П

арохијски дом у Сремској Митро
вици, који се налази на тргу
Ћире Милекића, легат је Теодо
ра и Јелене Бајић, што се може видети
на сачуваној спомен плочи на проче
љу куће. Породица Бајић била је
позната трговачка породица, која се из
македонског места Блаце, доселила у
Митровицу око 1761. године. Пред крај
18. века, Бајићи су населили Земун,
Моровић, Шопрон, Печуј, Трнаву, а у
19. веку Ђур, чак Беч. Митровицу
настањују Јанко и син Лука (Дуца),
чији је надгробни споменик узидан у
стару српску цркву Св. Стефана на
Сави, где се помиње, да је умро 1840.
године, као знатни житељ и купец
митровачки, а оставља иза себе сино
ве Петра, Стефана и Теодора. На узи
даним надгробним плочама помиње
се и Коста, брат или синовац. Због
помоћи Бечком двору, у аустро-тур
ском рату, Бајићи добијају племићку
титулу 1792. од царице Марије Терези
је. Кроз више генерација баве се трго
вином свиња, што је био њихов главни
извор прихода и стицања капитала,
али и житарицама, које су лађом-жита
рицом Савом превожене до Сиска и
Крупом до Карловаца, одакле су их
тамошњи трговци одвозили даље до
Јадранских лука. Тргују и сољу, што је
био веома уносан посао за који је

мало ко добијао дозволу за трговину.
Не само да су били успешни трговци,
већ су уживали и веома велики углед у
вароши, али и код царске власти. У
последњој деценији 18. века од укупно
23 племића Војне границе, сви Бајићи
су носили ово високо царско звање и
уживали све повластице, које су се уз
то добијале. Осим тога, помагали су
сиротињу, делили житарице становни
штву Војне границе за време глади,
били донатори и приложници велике
цркве Св. Стефана у центру града
(1808), помагали избеглице из Турске
заузимањем за њих код аустријских
власти, издржавали много малолетне
деце из Србије у току рата са Францу
зима до 1815. године. Један од Бајића,
Милош, син Петрије, најстарије кћери
кнеза Милоша Обреновића и Тоше
Бајића, земунског пивара, после смрти
кнеза, постао је један од наследника
огромног капитала и проглашен за
барона од Варадије. После укидања
магистрата, део трговаца одлази у
друга места, а од Бајића који су остали
у граду, неки су трговали и даље сто
ком и храном, док су се неки преорјен
тисали на друга занимања, официрску
службу, државне послове или на сти
цање образовања на високим школа
ма.
До наших дана сачувано је неколико

Пише:
Марија Вукајловић

зграда, које су припадале Бајићима, а
једна од њих налази се на Тргу Светог
Стефана, у којој је данас смештен
Музеј Срема, његова археолошка
збирка и Лапидаријум, саграђена кра
јем 18. века. Јанков син Теодор Бајић,
био је један од донатора, чији су пода
ци о рођењу и смрти уклесани на пло
чи из 1794. године у митровачкој
цркви. Оставио је огроман капитал
својим синовима Јовану и Димитрију,
напомињући у тестаменту из 1810. да
се обавезно одржи његова трговина и
пренесе на тада малолетне синове.
Његов унук, који се такође звао Тео
дор (1827–1905), са супругом Јеленом
(Суботић), завештао је православној
цркви свој дом, који је још за време
градње био намењен у ту сврху. Тео
дор-Тоша, како стоји на спомен плочи
наставио је породичну трговачку тра
дицију. Ова разграната митровачка
породица, цинцарског порекла, била
је надалеко позната по честитости,
родољубљу и православљу. Из те
породице током 20. века су стасали
многи митровачки врхунски интелек
туалци, а најпознатији међу њима је
Теодоров синовац др Илија Бајић,
дугогодишњи градски физикус Срем
ске Митровице. Као син општинског
бележника у Нерадину и шефа митро
вачке грунтовнице, гимназијско обра
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зовање је стицао у Винковцима, Срем
ским Карловцима и Осијеку, а Меди
цински факултет је завршио у Бечу,
где је и докторирао 1895.године. Овај
врсни ерудита, готово енциклопедиј
ског знања, који је говорио више стра
них језик а (немачки, француски,
чешки, мађарски), познавалац класич
них језика (грчког и латинског) и култу
ре, бавио се поред лекарског позива и
књижевношћу и превођењем. Од
посебног значаја за историју града је
његов спис Прилог проучавању про
шлости града Сремске Митровице у
XVIII веку, у издању Градског музеја из
1951.године. Свих седморо деце
(синови Баја, Милош, Јанко, Лука, Бог
дан, Војислав и ћерка Милеса) су
стекли високо образовање, досегли
висока звања и били универзитетски
професори. Најстарији син Баја, који
је рођен у Загребу, где је Илија Бајић
неко време службовао, учествовао је
у пробоју Солунског фронта. После
рата упућен је на даље школовање у
Париз, где ће студирати упоредо прав
ни факултет (1923) и филозофију
(1924), а три године касније одбранио
докторски рад. Радио је у Паризу, Бео
граду и Скопљу као универзитетски
професор. Познати певач и кантаутор
Ненад Бајић Бајоне, такође је изданак
ове чувене митровачке породице.
Рођен 1958.године у Београду, завр
шио је стоматологију, пре него што је
почео да се бави музиком, као поп-рок
и џез-певач. Био је најмлађи члан
Савеза композитора Југославије
(1980), а највећи део музичке карије
ре провео је певајући за млађу попу
лацију. Био је победник Београдског
пролећа 1991.године, а међу 40 одр
жаних јавних насупа најпознатији су
пролећни концерти за најмлађе у
Сава Центру (1995-1998).
Парохијски дом је пример репрезен
тативне грађанске куће, са високим
партером, великим ајнфортом са стра
не и раскошно обликованом фасадом.
Зграда је настала, највероватније
током шездесетих година 19. века, а
на старину упућују поједини елементи
декорације, који припадају више
романтизму, него каснијем академи
зму. Ширењу романтичарског духа,
који је цветао средином века допринео
је и повећан број страних градитеља
(Немаца, Чеха, Словака и Срба из Вој
водине), као и појава првих домаћих
градитеља школованих у немачким
школама. Фасаду красе три спојена
декоративна лука у централном делу,
која истичу средишњи део, прозори
уоквирени флоралним преплетом и
романичким конзолама са скулпторски
обрађеним главама занатлија, као
представника заната и осмоугаоним
звездастим мотивима. Мали прозори
испод поткровног венца затворени су
гипсаним ажурираним решеткама са
флоралним мотивима, које су биле
чест мотив на кућама тога времена.
Романтизам је брзо прихваћен у срп
ској архитектури, пошто је истицао

Бајићи су оставили
роду на ползу, кућу
која плени лепотом
својих облика, која
као једина приземна
кућа на тргу, одолева
разним искушењима
времена, као
дом митровачког
свештенства. Ипак,
пре пар година дата
је у десетогодишњи
закуп. Том приликом
реконструисан је
кров и комплетна
унутрашњост, урађени
рестаураторско
-конзерваторски
радови на фасади и
адаптирана за потребе
угоститељске
делатности
(Двор, Президент)
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елементе националних стилова сред
њег века, чији мотиви романике и
византије су се могли препознати у
сопственом средњовековном наслеђу,
преносећи их тако у домаће градитељ
ство посредним путем, преко опште
средњоев
 ропске традиције.
Више од једног века кућа је служила
као парохијска зграда и поред дома,
који је пружала православним свеште
ницима на парохији, била је дуги низ
година и седиште црквене општине и
њене главне канцеларије. Током вре
мена у њој су живеле бројне генераци
је свештеника на служби у митровач
ким црквама. У њој је владика Андреј
(Фрушић) провео своје последње дане
средином осамдесетих година про
шлог века. Пре него што је постао епи
скоп бањалучки 1961.године, највећи
део свог радног века је провео као
гимназијски професор и доцент Бого
словског факултета у Београду, где је
докторирао 1946. године, а био је и
духовник цркве Ружице и старешина
манастира Раковца. Остаће запамћен
његов предан пастирски рад на обно
ви Цркве епархије бањалучке и жива
грађевинска активност на подизању и
обнови 26 цркава и 38 парохијских
домова и 2 манастирска конака. Овај
рођени Сремац из Дивоша, умро је
1986. године у Митровици, а сахрањен
је у манастиру Крушедолу.
Тешко је набројати све свештенике
који су боравили у овом велелепном
црквеном дому. Само у последње
четири деценије у њему су становали
прота Марић, отац Часлав, Мирко
Жеравић, Никола Шкорић, кратко вре
ме прота Голијан, Александар Цвија
новић, отац Радослав Радовановић.
Занимљиво би било подсетити на
мали животопис оца Мирка Жеравића,
сликара родом из Кузмина, који се
упокојио 1994. године, који је оставио
за собом бројне иконостасе, иконе и
портрете. Својом неуморном руком
урадио је око десет иконостаса, међу
којима и онај у Смиљану, родном
месту Николе Тесле. Сликарство је
учио од Марије Малахов, ћерке чуве
ног руског генерала, иначе професор
ке ликовног у Карловачкој Гимназији.
Оставио је за собом и вредан рад,
плаштаницу у Малој цркви на Сави,
коју је 1983. године својим доласком
на парохију, од бившег Музеја црквене
уметности почео званично да сређу
је и уводи у црквени живот.
Бајићи су оставили роду на ползу,
кућу која плени лепотом својих облика,
која као једина приземна кућа на тргу,
одолева разним искушењима време
на, као дом митровачког свештенства.
Ипак, пре пар година дата је у десето
годишњи закуп. Том приликом рекон
струисан је кров и комплетна унутра
шњост, урађени рестаураторско-кон
зерваторски радови на фасади и адап
тирана за потребе угоститељске
делатности (Двор, Президент).
У следећем броју:
Кућа Будошан
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Митровчанке у финалу
Европског првенства

Драгана Томашевић

Марија Вученовић

У финалу Европског првенства у атлетици у Берлину,
сремскомитровачка атлетичарка Драгана Томашевић, у
дисциплини бацања диска освојила је шесто место. Тома
шевићева је најбољи хитац остварила из другог покушаја,
бацивши диск 58,94 метара. За њу је ово шесто учешће на

европским шампион
 атима и пето финале у каријери.
Такође, Митровчанка Марија Вученовић освојила је 11.
место у дисциплини бацања копља. Вученовићева је нај
бољи хитац остварила у другој серији, када је копље
бацила 55 метара и 23 центиметра.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАЈАКУ

17 медаља за Вал

К

ајакаши сремскомитро
вачког Вала су на Отво
реном првенству Војво
дине у Бачкој Паланци, од 5.
до 7. августа,(на језеру
Тиквара) потврдили квали
тет, освојивши 17 медаља 10 златних, 3 сребрне и 4
бронзане. Поред појединач
них успеха, клубу су припа
ли пехари за треће место у
екипном поретку у конкурен
цији пионира и јуниора. Све
медаље, освојене су под
вођством тренера Н. Косије
ра и И. Дошена.
У пионирској конкуренци
ји Александар Јовановић је
освојио златну медаљу у
једноседу на 500 метара.
На истој дистанци до злата
је стигао и двосед Лука
Којовић и Јован Радмано
вић, док је Којовић стигао
до бронзе у једноседу на
дупло дужој дистанци. Нај
бржи је био и четверац на
500 метара у саставу - Сто
јановић, Јовановић, Радма
новић и Којовић.
Најбоља кадеткиња, Оли

вера Михајловић у једносе
ду на 500 метара, а бронза
но одличје је освојила на
200 метара. Анастазија
Бајук је тријумфовала у
трци једноседа на 200 мета
ра. Као пионирски, најбољи
је био и кадетски четверац
на 500 метара кога су чини
ли Стојшић, Ристић, Радма
новић и Којовић.
Златну медаљу у кадети
ма у једноседу на 200 мета
ра Анастазија Бајук је успе
ла да понови и у јуниорској
конкуренцији, а Оливера

Михајловић је освојила сре
бро на 500 метара. Бојан
Зделар стигао је до злата у
трци на 500 метара, и сре
бра на 200 метара. Стефан
Врдољак је најбољи у јед
носеду на 200 метара, а у
двоседу са Огњеном Маста
ловићем освојио је бронзу
на истој дистанци. Јуниор
ски четверац - Њежић,
Милаковић, Татомировић и
Ристић се окитио сребром
на хиљаду метара.
Најбоља сениорка Војво
дине је Марија Достанић у

једноседу на хиљаду мета
ра, а Врдољак је стигао до
бронзаног одличја на 200
метара.
Анастазија Бајук и Оливе
ра Михајловић су осигурале
и место у репрезентацији за
такм ич ењ е
Олимп ијс ке
наде, које ће се одржати у
пољском граду Познању
средином септембра, а
Марија Достанић је побе
дом изборила наступ на
Светском првенству за
сениоре у Португалији, кра
јем августа.
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П

рошле недеље, српски фудбал
ски тимови су имали половичан
учинак у првим мечевима трећег
кола квалификација за Европу. Парти
зан је направио највеће „изненађење“ и
победио у гостима, Звезда је разочара
ла и код куће одиграла нерешено, уз
примљен гол, а Спартак је, може се
рећи очекивано, изгубио на „домаћем“
терену у Београду.
Не бих се пуно бавио фудбалским
стварима овога пута, јер највећа вест
од прошле недеље има везе са свим,
само не са фудбалом. Наиме, УЕФА је
казнила Црвену Звезду, са две утакми
це играња пред празним трибинама.
Неки ће рећи да је казна превише
оштра и да је реално да добију „само“
једну утакмицу казне, али то није поен
та приче. Поента је да је Звезда кажње
на и да је то било, по старом српском
обичају, очекивано.
Оно што је невероватно је, да су
људи у Србији већ огуглали на овакве
вести и да је то нешто на шта се рачуна
сваке године. Чињеница је, да је наш
клуб који се бори за улазак у Лигу Шам
пиона (или Лигу Европе) осакаћен, јер
ће можда одлучујућу утакмицу играти
пред празним трибинама. Па ипак, јав
ност ћути, људи који су одговорни ћуте,
једино је тренер Звезде, човек који је
понајмање крив, изашао са изјавом
како ће их та казна учинити још јачим.
А шта човек да каже? Да оспе паљбу
по такозваним навијачима, па да се
окреће за собом, чекајући да га неко
рокне испред стадиона? Туга. Туга је,
јер се стиче утисак да се ама баш
ништа не ради на решавању проблема
хулигана. Да не дрвим сад и пишем о
томе, то је већ стотину пута прежвака
на прича.

И Косово, и Европа

Звезда је кажњена због расистичких
повик а и величања Ратк а Младића.
Кажњена је и због политичких порука.
Цео Север је прекрила порука о Косову
прошле недеље. Јел мислите да се
неколико хулигана скупило и раширило
транспарент, онако за своју душу? Ко је
бар једном био на стадиону, зна колико
труда и организације је потребно за
кореографију на почетку меча. Најгоре
од свега је, што управа зна за све то и
опет дозвољава, свесна да ће клуб
бити кажњен. Много је ту питања на
која нико не зна одговоре. Можда ће
нам једног дана неке ствари бити јасни
је. И не, ти што кличу Ратку Младићу
нису у већини. Био сам присутан на ста
диону прошле године када се повела
једна, па може се рећи прилично гејпесмица скоцкана за Младића. Људи се
згледају, види се да им и није до пева
ња, онако стидљиво певуше и мисли у
себи: „Боже шта ми све ово треба“!
Звезда је кажњена и због пропуста у

ИНДИАНС 2013

Почињу
припреме

Ј

ош само недељу дана одмора је пред фут
салерима инђијског Клуба малог фудбала
Индианс 2013. Припреме стартују 18. авгу
ста. Због нешто дуже паузе инђијски трећелигаш
мора на време да упали моторе. Стручни штаб
и фудбалери су спремни, тако да се очекује да
крену ка новој такмичарској сезони. План припре
ма је урађен, планирани су тренинзи, слободни
дани, и наравно припремне утакмнице. Тренинзи
су планирани по такту шефа стручног штаба Сла
више Марковића. Противници су екипе из друго
лигашког и трећелигашког ранга, тако да ће екипа
Индианса проверити своје могућности.

организацији у мечу са Келном прошле
сезоне. Кажу ови из УЕФЕ, било људи
на степеништу, а то није дозвољено. Па
како ви господо мислите да се сместе
сви ти људи, када је продато 10.000
улазница више од капацитета стадио
на? Стварно безобзирно са њихове
стране, требали су да прогледају кроз
прсте и да разумеју ситуацију, ипак су
ти људи дошли да гледају фудбал. Е
сад, то што је могло доћи до нереда или
не дај боже неког стампеда, па дешава
се. У Африци. Чињеница је да је управа
искључиви кривац за такве пропусте и
да су неке ствари урадили свесно, зна
јући да ће клуб бити кажњен. Али кога
је брига, зезамо се.
Иначе, у Енглеској је почела сезона
прошлог викенда. Милиони потрошени,
спектакл на терену. Тотенхем саградио
стадион од милијарду фунти. А ви Срби,
главу у торбу, па на стадион. Или у слу
чају Звездиних навијача, у неки кафић
на Аутокоманди.
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Словаци у занатству,
угоститељству и трговини

З

анатство има у Шиду велику тра
дицију која је започела још док
се насеље налазило у оквиру
некадашње Војне границе. Ова тради
ција била је пресудна да Царица
Марија Терезија 1773. године Шид
прогласи трговиштем и одобри му
одржавање великих вашара. Не само
у Шиду, занатство је у 18. и 19. веку
било развијено у целом Срему. Према
попису из 1828. године на територији
Срема било је 5.740 занатлија разних
занимања и струка. Међу њима бројни
су били и Словаци
Први попис занатлија у Шиду вршен
је 1815. године и према њему у Шиду
је, међу 2.000 уписаних грађана чак
250 људи који су се бавили занат
ством. У занатлијски цех, који је осно
ван у Шиду, било је учлањено укупно
112 занатлија а међу њима су реги
стрована и четири члана Словака. То
су били Јозеф Поточниак, који се
бавио воскарством, Јохан Мајер и
Матија Мајер који су се бавили ужар
ством и Јозеф Бајза који је био колар.
Један занат, који је за Шид имао
историјски значај, а којег је у Шид
донео и реализовао Михал Ходинка,
је електрично светло. Михал је са још
три сарадника 1927. године изградио
прву електричну централу а већ 1928.
године велик број занатлија је елек
трично светло увео у своје објекте. У

Шалошова кафана 1906. године

прво време електрична енергија кори
стила се само за осветљавање про
стора. У почетку централа је радила
само неколико сати пре подне и у току
вечери до 20и30 часова.
У својој књизи Никола Затезало
посебно наводи детаљ да је током
другог светског рада занатство готово
замрло и да су у таквим условима
наставили са радом само неколико
занатлија. Међу њима су Словаци:
Јан Брнко, Само Влчек и Јурај Ступав
ски, који су имали трговинске радње,

Јан Мајтан је био столар, Јан Срнка
четк ар, Стеван Павелк а обућар,
Михал Чањи плетач, Јан Хлпка сто
лар, Павле Фаркаш обућар и други.
Од угоститељских објеката Затеза
ло спомиње кафану у Маринцима чији
је власник био Андрија Ступавски.
Ово је била велика гостиона која је
имала пространу салу и у њој су дава
не и позоришне представе које су
изводили чланови Словачког друштва
Чехословачк а Беседа и Словачке
читаоне. Објек ат данас више не

Slovaci v remeselníctve,
pohostinstve a obchodoch

R

emeslá v Šíde majú veľkú tradíciu,
ktorej začiatok je v časoch, keď sa
osídlenie nachádzalo v rámci niek
dajšej vojenskej hranice. Táto tradícia
bola rozhodujúcimfaktorom, aby cisárovná
Mária Terézia roku 1773 Šíd vyhlásila za

Мотање витли за таван око 1960. године

mestečko a schválila mu trhové právo s
konaním jarmokov. Remeslá v 18. a 19.
storočí boli rozvité nielen v Šíde, ale aj v
celom Srieme. Podľa sčítania ľudu z roku
1828 na území Sriemu bolo 5 740
remeselníkov rôznych odborov. Medzi

nimi boli aj početní Slováci.
Prvý súpis remeselníkov v Šíde vykona
li roku 1815 a podľa neho v Šíde bolo
medzi 2000 zapísanými občanmi až 250
remeselníkov. Remeselnícky cech, ktorý
sa založil v Šíde, mal celkove 112 členov
remeselníkov a medzi nimi boli aj štyria
Slováci. Boli to Jozef Potočnik, ktorý sa
živil voskárstvom, Johan a Matija Maje
rovci povrazníctvom a Jozef Bajza
kolárstvom.
Pre Šíd a remeslá mala historický
význam elektrina, ktorú inštaloval a reali
zoval v tomto meste Michal Hodinka. Mic
hal s ešte tromi spolupracovníkmi roku
1927 vystaval prvú elektrickú centrálu a
už roku 1928 veľký počet remeselníkov
elektrický prúd zaviedol do svojich objek
tov. Spočiatku sa elektrický prúd využíval
iba na osvetlenie pries toru. Zo začiatku
centrála robila iba niekoľko hodín
predpoludním a v noci do 20.30 h. Nikola
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постоји порушен је 1980. године. Вре
ме између два светска рата каракте
рише се тиме да су у том периоду, у
целом Срему па и у Шиду, вршене
припреме за организовање занатлија
и оснивање Занатлијског удруже
ња . Такво удружење формирано је у
Шиду 1928. године. Већ на другој годи
шњој скупштини 1929. године у управ
ни одбор изабрана су и два Словака:
Ондреј Турански и Јанко Шљивак. Ово
удружење имаће дугу традицију рада
која се протеже до данашњих дана.
Свакако да су међу члановима удру
жења током година били многи Слова
ци.
Пошто удружење током другог свет
ског рата није радило, 1944. године,
одмах по ослобађању Шида, у децем
бру месецу формиран је иницијативни
одбор за покретање поновног рада
удружења и у њега је ушао Андрија
Ступавски, гостионичар из Шида а у
нови управни одбор изабран је и Јан
ко Шљивак. Удружење од 1950. до
1966. године пролази кроз многе тран
сформације и ради под називом: Сре
мац, Ранапоз и Сремска занатска
комора. Године 1966. добија име под
којим ради и данас а то је удружење
самосталним занатлија, угости
теља и аутопревозника. Током сво
га рада удружење је формирало и
већи број занатских задруга.
Обућарска задруга била је форми
рана под називом Напредак. Основа
ли су је шидски обућари 1945. године
а међу оснивачима је био и Јан Боћан
ски. Пословне просторије задруга је
имала у данашњој улици Цара Лазара
(данас зграда Црвеног крста). Задруга
је једно време имала чак 40 запосле
Zatezalo vo svojej knihe osobitne uvádza
údaj, že počas druhej svetovej vojny
remeslá veľkou časťou zanikli a že v
takých podmienkach v práci pokračovali
iba niekoľkí remeselníci. Medzi nimi sú aj
Slováci Ján Brnko, Samo Vlček a Juraj
Stupavský, ktorí mali obchody. Ján Majtán
bol stolár, Ján Srnka štetkár, Štefan
Pavelka obuvník, Michal Čáni pletiar, Ján
Habčák stolár, Pavel Farkaš obuvník a
iný.
Z pohostinských objektov Zatezalo
spomína aj hostinec majiteľa Andreja Stu
pavského v Marinciach. Bol to veľký hosti
nec s priestrannou sieňou, v ktorej občas
bývali aj divadelné predstavenia v
predvedení členov slovenských spolkov
Beseda a Slovenská čitáreň. Objekt via
cej neexistuje, zbúrali ho asi roku 1980.
Obdobie medzi dvoma vojnami je cha
rakteristické tým, že sa v celom Srieme, a
tak aj v Šíde, konajú prípravy na organi
zovanie remeselníkov a založenie
remeselníckych združení. Takéto združe
nie sa v Šíde formovalo roku 1928. Už na
druhom výročnom zhromaždení roku
1929 do správneho výboru zvolili aj dvoch
Slovákov Ondreja Turanského a Janka
Šlivaka. Toto založené združenie malo
dlhú tradíciu až do dnešných dní. Isteže
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Грбићев дућан око 1930. године

них, а престала је са радом 1954.
године.
Кројачко-прерађивачка задруга
формирана је одмах по ослобађању
Шида у децембру 1944. године када су
били мобилисани сви мајстори и
помоћници кројачког занимања. Кро
јачка задруга је имала своје простори
је у улици Карађорђевој (бивша зграда
ШИК). Задруга је 1946. године имала
25 задругара, а исте године примљени
су и први ученици који ће учити кројач
ки занат. Међу десет ученика био је и
Самуел Захорец а међу члановима
задруге били су: Јозеф Хрчек, Ондреј
Мађар и Антон Пањик. Задруга је
постојала и радила до 1963. године
када је колектив одлучио да задруга
прерасте у предузеће. Предузеће је
добило назив Шидска конфекција и
крзнарија ШИК. Тада је у задрузи било
запослено 39 радника. У време прера

стања задруге у предузеће у њему су
радили Словаци: Јошка Мравик,
Павел Ступавски, Само Хрубик и Ште
фан Ступавски.
Столарско - прерађивачка задруга
Напредак основана је марта 1946.
године. Основало ју је осам столара
међу којима је био и Јанко Хлпка.
Године 1950. задруга престаје са
радом и прераста у предузеће и узима
нови назив Први Мај . Предузеће при
ма својих првих шест ученика међу
којима је био и Само Олејар касније
један од најпознатијих филателиста у
бившој Југославији. У задрузи су од
Словака радили Јанко Хлпка и Палко
Срнка.
Опанчарско-прерађивачка задру
га Прогрес основана је марта 1947.
године, а међу задругарима је и један
Словак Јурај Хорниак. Након 1952.

medzi členmi tohto združenia boli mnohí
Slováci.
Keďže združenie počas druhej svetovej
vojny nepôsobilo, roku 1944, hneď po
oslobodení Šídu, v decembri formovali
iniciatívny výbor na obnovenie združenia,
do ktorého vošiel aj Andrej Stupavský,
hostinský zo Šídu, a do správneho výboru
zvolili aj Janka Šlivaka.
Obuvnícke družstvo sa formovalo

pod názvom Napredak. Založili ho šídski
obuvníci roku 1945, medzi nimi aj Ján
Boťánsky. Prevádzkové miestnosti malo v
Ulici Cára Lazara (dnes budova Čer
veného kríža). Družstvo malo istý čas až
40 zamestnaných a zaniklo roku 1954.
Krajčírske spracovateľské družstvo
sa formovalo hneď po oslobodení Šídu v
decembri 1944, keď boli mobilizovaní
všetci majstri a pomocníci krajčíri. Druž
stvo malo vlastné miestnosti v Karađorđo
vej ulici (bývalá budova ŠIK-u). Družstvo
malo roku 1946 25 družstevníkov a v tom
istom roku prijali aj prvých žiakov na uče
nie krajčírskeho remesla. Medzi desiatimi
žiakmi bol aj Samo Zahorec. Členmi druž
stva boli aj: Jozef Chrček, Ondrej Maďar
a Anton Pánik. Družstvo existovalo a bolo
činné do roku 1963, keď kolektív družstva
rozhodol, aby prerástlo v podnik. Podnik
pomenovali Šidska konfencija a krznarija
ŠIK Šid. Vtedy bolo v družstve zamest
naných 39 robotníkov. V období prerasta
nia družstva v podnik v ňom robili aj
Slováci: Jožka Mravík, Pavel Stupavský,
Samo Hrubík, Štefan Stupavský...
Stolárske spracovateľské družstvo
Napredak sa založilo v marci 1946. Zalo
žili ho ôsmi stolári medzi nimi aj Janko

Штефан Фаркаш
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године задруга запада у тешко
ће и полако престаје са радом.
Берб
 е р с к о - ф р и з е р с к а
задруга основана је јануара
1949. године у оквиру земљо
радничке задруге. Године 1954.
задругари одлучују да иступе из
Земљорадничке задруге и фор
мирају своју берберско- фризер
ску задругу. Оснивачи задруге
били су Штефан Фарк аш и
Петар Пањик. Ова задруга се
најдуже одржала као задруга и
замрла је тек када је почела да
послује у Комуналном предузе
ћу под називом Крин.
Ћурчијско-крзнарска задру
га основана је априла 1949.
године. Међу оснивачима су
била и три најпознатија шидска
крзнара: Павел Магловски,
Самуел Зорјан и Штефан Черве
нак. Задруга је имала 20 члано
ва а своје просторије имала је у
Јошка Хрчек са супругом код пчела
улици Светог Саве у некада
шњој кафани Андрије Ступав
ског. Расформирана је 1955. године. само нека од старих мајстора овог
Бивши задругари: Јозеф Мишковиц, заната: Самуел Хлпка, Ондреј Зајац,
Штефан Червенак, Павле Магловски и Штефан Фодора и многи други, који се
Самуел Зорјан отварају своје приватне овим занатом баве још и данас. Про
ћурчијске радње које постоје све до сторије ове задруге су се налазиле у
њиховог одласка у пензије. Сарачко кући Кирила Лазора и у њима је преду
тапетарска задруга основана је кра зеће радило до ликвидације
Зачеци формирања трговинског
јем 1949. године. Међу оснивачима је и
Петер Лацко. Просторије задруге биле предузећа у Шиду датирају с краја
су у кући Боре Барјактаревића. Задруга 1944. године када је Шид ослобођен.
је расформирана почетком 1962. годи Власници трговинских радњи које су
тада постојале, а међу њима били су и
не.
Молерско-фарбарска задруга која Андрија Влчек и Јурај Ступавски, оба
је касније прерасла у предузеће Украс, везани су од стране НОВ да снабдевају
током свог постојања запошљавала је грађане Шида најпотребнијим артикли
убедљиво највише Словака. Наведимо ма, а удружени су у задругу Ранапоз.

Оно је требало да постане преду
зеће за снабдевање и исхрану.
Једно од основних занимања у
сваком домаћинству током целог
средњег века било је млаћење
жита (пшенице) како би се добио
хлеб. У стара времена то се
радило ручно или коњима. Наи
ме, на распрострто класје на
одређеном месту на распростр
тој поњави или чистој равној
земљи, терани су коњи да ходају
ћи по класју, копитима млате кла
сје или се млаћење обављало
вилама или специјалним алатом
за млаћење. Без обзира на начин
млаћења оно се обављало по
кућама, односно двориштима. Ту
се после косидбе увезло снопље
са њива и слагано је у камаре
(стогове) одакле је део по део
узиман и млаћен.
Касније, појавом машина врша
лица овај посао обавља се
машински. Прво су их покретале
парњаче а касније трактори, али
и тада се тај посао обављао код куће.
Овакав начин вршидбе био је све до
појаве комбајна, око 1960. године када
су нестале и последње вршалице.
Међу бројним власницима вршалица у
Шиду познати су и Словаци: Андрија
Мацко, Самуел Ступавски, Јошка
Урам, Михал Чањи и други.
Опасности које су у време жетве и
вршидбе вребале у свакој кући биле
су од избијања пожара. Наиме сува
слама сложена у великим количинама
у близини непосредних извора ватре,
увек је претила оним најгорим а то је
био велик пожар, који је практично
било немогуће угасити. Да би се у слу

rozložilo sa roku 1955. Bývalí družstevníci:
Jozef Miškovic, Štefan Červenák, Pavel
Maglovský a Samuel Zorian otvorili
vlastné súkromné remeselnícke dielne,
ktoré boli činné až po ich odchod do
dôchodku.
Remenársko-tapetárske družstvo
založili koncom roku 1949. Medzi zakla
dateľmi bol aj Peter Lacko. Miestnosti
družstva boli v dome Boru Barjaktarevića.
Družstvo rozpustili začiatkom roku 1962.
Maliarsko-farbiarske družstvo, ktoré
neskôr prerástlo v podnik Ukras, počas
svojej existencie zamestnávalo presved
čivo najviac príslušníkov slovenského
národa. Pripomeňme iba niektorých zo
starých majstrov: Samuela Chlpku,
Ondreja Zajaca, Štefana Fodoru a
mnohých iných, ktorí sa týmto remeslom
živia aj dnes. Miestnosti družstva boli naj
prv v dome Kirila Lazora a neskôr kúpili
prevádzkové miestnosti v ulici Cára Laza
ra, v ktorej podnik pracoval po likvidáciu.
Začiatky formovania obchodného pod
niku v Šíde sa datujú od konca roku 1944,
po oslobodení. Majitelia obchodov, ktoré
vtedy existovali a medzi nimi boli aj
obchody: Andreja Vlčka, Jána Vlčka a
Juraja Stupavského, boli zaviazaní rozka
zom NOB-u zásobovať občan ov

najpotrebnejšími artiklami a združili sa do
družstva Ranapoz. Toto sa malo stať pod
nikom na zásobovanie a stravu
Jedným zo základných zamestnaní v
každej domácnosti počas celého stredo
veku bola mlatba žita (pšenice), aby sa
získalo zrno pre chlebovú múku. Spočiat
ku sa to konalo ručne alebo na koňoch,
totiž na rozsypané klasy na isté miesto na
veľkej „poňve“ či na čistú rovnú zem sa
púšťali kone, aby kráčajúc po klasoch

Chlpka. Roku 1950 družstvo zaniká a
prerastá v podnik a preberá nový názov
Prvý máj. Podnik prijal aj prvých šesť žia
kov, medzi ktorými bol aj Samo Olejár,
neskôr jeden z najznámejších filatelistov v
Šíde. V družstve pracovali Janko Chlpka
a Paľko Srnka.
Bačkorášske spracovateľské druž
stvo Progres založili v marci 1947. Medzi
družstevníkmi bol aj jeden Slovák Juraj
Horniak. Po roku 1952 družstvo sa dosta
lo do ťažkostí a pomaly upadá a zaniká.
Holičsko-kadernícke družstvo sa
založilo v januári 1949 v rámci
poľnohospodárskeho družstva. Roku
1954 družstevníci sa rozhodli vystúpiť z
poľnohospodárskeho družstva a formovať
vlastné holičsko-kadernícke družstvo.
Zakladatelia družstva boli aj Štefan Far
kaš a Peter Pánik. Toto družstvo najdlhšie
existovalo ako družstvo a zaniklo až, keď
začalo pracovať v rámci komunálneho
podniku pod názvom Krin.
Kožušnícke družstvo bolo založené v
apríli 1949. Medzi zakladateľmi boli aj tra
ja najznámejší kožušníci: Pavel
Maglovský, Samuel Zorian a Štefan
Červenák. Družstvo malo 20 členov.
Miestnosti malo v bývalom hostinci Andre
ja Stupavského v Svätosavskej ulici a
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чајевима избијања пожара интервени
сало и спречило ширење ватре фор
мирано је ватрогасно друштво.
Његов задатак је био да осматра и
интервенише не само када избије
пожар у насељу, већ и да интервени
ше у случају пожара у атару. Ватрога
сно друштво основано је 1924. године
и од тада активно ради и данас. И у
овом друштву радили су и били актив
ни, а и данас су многи Словаци.
Воденице су некада у Шиду млеле
велике количине жита и скоро подми
ривале потребе становништва. На
Шидини их је био велик број а у самом
Шиду радиле су на њој три воденице.
Власник једне од воденица била је
породица Савчак а последњи водени
чар из то породице био је Андрија Сав
чак. Уз ову воденицу раније је постоја
ло језерце у којем је власник гајио
рибе а у њему су током летњих жега

многи Шиђани потражили освежење.
Власник још једне познате воденице
на Шидини био је Јан Зорјан, познати
ји под првобитним презименом Коза,
чија воденица се налазила у Соту.
Последња воденица на Шидини
престала је да ради око 1950. године.
Суваче су као и воденице биле мли
нови у којима се млела пшеница, куку
руз, сунцокрет, бундевино семе, семе
црне репице и апте. Суваче су покре
тали волови или коњи. У Шиду су, на
прелому два века (деветнаестог и два
десетог) постојале три суваче а најпо
знатија била је она чији је власник био
Јан Корчок, а касније Данијел Корчок.
Она је грађена још 1807. године. Оста
ци ове суваче сачувани су до данас
(доњи камен и велики казан) који су у
власништву Растислава Микуша.
Млинови су у Шиду грађени тек
почетком двадесетог века. Постојало

је више млинова који су радили исто
времено у првој половини двадесетог
века. Један од најпознатијих био је
млин власника Михала Плахћинског и
Јошке Хемеле. Овај млин је углавном
млео кукуруз. Објекат млина постоји и
данас али је адаптиран у стамбени
простор.
Циглане су у овом крају почеле да се
граде тек када је приликом градње
стамбених објеката почео више да се
користи такозвани тврд материјал,
односно камен и цигла. До тада су куће
биле грађене као земунице или као
зграде чији су зидови били грађени од
набијане земље. Као резултат таквог
коришћења земље за градњу кућа, као
споменик тим временима стоји Бељња
ча. То је такозвано позајмиште земље,
са којег је деценијама копана земља из
брда и одвожена за градњу кућа. Инте
ресантно је рећи да на простору Бељ
њаче никада није изграђена ни једна
циглана. Оне су грађене нешто јужније
у Словачком крају. Као цигларске,
познате су и бројне словачке породице.
Најпознатија је била циглана власника
Јозефа Чаута у улици Мичуриновој.
Споменимо и циглане породица Сту
павски, Адама Олејара и друге.
Штампарство има у Шиду дугу тра
дицију. Прва штампарија изграђена је
1908. године. Основале су је Земљо
радничке задруге и друге организације,
које су симпатисале Социјалистички
покрет чији је кандидат био Витомир
Кораћ и победио на изборима у Шиду
1909. године. План за градњу штампа
рије израдио је Ондреј Попроцки а
штампарија је почела са радом 24
новембра 1909. године. У штампарији

teľov mláťačiek v Šíde známi boli aj
Slováci: Ondrej Macko, Samuel Stu
pavský, Jožka Uram, Michal Čáni a iní.
Treba vyzdvihnúť aj to, že ľudia v tom
čase pšenicu chránili v pšeničných
jamách a neskôr začali stavať sýpky
hambáre, v ktorých sa pšenica chránila.
Počas žatvy a mlatby na pšenicu číhalo
nebezpečenstvo vypuknutia požiar u.
Totiž suchá slama uložená vo veľkých
množstvách v priamej blízkosti rôznych
zdrojov ohňa vždy hrozila tým najhorším,
a to bol veľký požiar, ktorý prakticky nebo
lo možné zadusiť. Aby sa v takých
prípadoch intervenovalo a prekazilo
šírenie ohňa a väčšie katastrofálne
následky, formoval sa hasičský spolok.
Jeho úlohou bolo pozorovať a interve
novať nielen, keď vypukne požiar v
osídlení, ale aj v hasení požiar u v chotári.
Hasičský spolok založili roku 1924 a
odvtedy je aktívny dodnes. V tomto spol
ku boli aktívni a aj dnes sú, mnohí Slováci.
Voľakedy v Šíde mleli veľké množstvá
pšenice a takmer uspokojovali potreby
obyvateľov. Na Šidine ich bol veľký počet
a v samom Šíde boli činné tri mlyny.
Majiteľom jedného vodného mlyna bola
rodina Savčáková aposledný z tejto rodiny
bol Ondrej Savčak. Vedľa tohto vodného

mlyna skôr existovalo aj jazero, v ktorom
majiteľ choval rybu a v ňom sa počas
letných horúčav mnohí kúpali.
Majiteľ ešte jedného známeho vodného
mlyna na Šidine bol Ján Zorian (Koza).
Bola to známa slovenská šídska rodina,
ktorá mala vodný mlyn aj v dedine Sot.
Posledný vodný mlyn na Šidine prestal
mlieť pred rokom 1950.
Suvače (suché mlyny) boli rovnaké
ako aj vodné mlyny, v ktorých sa mlela
pšenica, kukurica, slnečnica, slnečnicové
jadierka, semeno čiernej repky olejky a
chábďa. Suvače využívali hnaciu silu zvi
erat volov alebo koní.
V Šíde na rozhraní dvoch storočí 19. a
20. existovali tri suvače a najznámejšia
bola tá, ktorej majiteľom bol Ján Korčok a
neskoršie Daniel Korčok. Vystavaná bola
ešte roku 1807. Jej pozostatky sa zacho
vali až dodnes (dolný kameň a veľká
nádrž), ktoré sú vo vlastníctve Rastislava
Mikuša.
Mlyny v Šíde sa začali stavať až zači
atkom 20. storočia. Existovalo viacej
mlynov, ktoré pracovali v tom istom čase,
v prvej polovici 20. storočia. Jeden zo
známych mlynov bol aj mlyn majiteľa Mic
hala Plachtinského a Jožka Hemelu. Ten

Кројачка задруга

kopytami mlátili zrno alebo sa mlatba
konala vidlami či špeciálnym náčiním na
mlatbu (cepmi).
Neskôr, keď sa vyrobili stroje na
mlátenie obilia, túto prácu vykonávajú
mláťačky. Najprv tieto stroje hnali parné
stroje a neskôr traktory. Ale aj potom sa
táto práca vykonávala doma. Na tento
spôsob sa mlátilo, kým do žatvy nenasa
dili kombajny – roku 1960, keď zmizli aj
posledné mláťačky. Z početných maji
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је поред књига штампан и лист Право
народа. На темељима ове штампарије,
односно њеним развојем израсло је
једно од најпрофитабилнијих предуз е
ћа у Шиду у периоду од 1950. до 1990.
године. Од свог оснивања пословало је
под називом Графичка радна органи
зација Графосрем. Било је једно од
највећих графичких предуз ећа у то
време у бившој Југославији и прво је
почело са производњом савремене
рото хартије. Међу првим радницима
штампарије била је Словакиња Зуза
Боћански. Нажалост, предузеће Гра
фосрем је деведесетих година про
шлог века запало у кризу и касније је и
ликвидирано. Стручњаци из овог пред
узећа су касније основали више при
ватних графичких штампарија које и
данас раде.
Прерада вуне у предион
 ицама и
вуновлачарама у Шиду такође има
велику традицију. Из једне мале преди
онице изграђене 1922. године постало
је предузеће које је у најбољим година
ма запошљавало више од 1.000 радни
ка. То је било предузеће предион
е и
конфекције Фрушка Гора. Међу првим
радницима у овом предузећу, у којем су
учили и занат, били су: Ондреј, Емил и
Даниел Ступавски, Катарина Боћански,
Евица Канцки, Зузана и Марија Ступав
ски, Ана Копчок, Јанко Фаркаш, Зузана
Срнка, Ондреј Чипкар, Катарина Фар
каш, Јанко Сухањи и други. Из вуновла
чаре је касније израсла плетиона а
касније и конфекција.
Први управник предузећа после дру
гог светског рата био је Штефан Ковач.
Своју приватну вуновлачару, која је
радила паралелно са Фрушком Гором
имао је Ондреј Чањи, који је своју вуно

влачару затворио педесетих година
прошлог века.
Прерада меса односно кланична
индустрија, такође у Шиду има велику
традицију. Прву кланицу изградили су и
пустили у рад стручњаци из Чехосло
вачке. Иницијатива за градњу кланице
потиче из 1916. године када су имућни
грађани Шида,међу којима је био и
Емил Козјак заједнички обезбедили
довољно новца за изградњу кланице.
Кланица је званично почела са радом
16. децембра 1920. године. Ова клани

ца је касније прерасла у гиганта под
називом Месна индустрија Срем која је
повремено запошљавала и преко 2.000
радника. Нажалост почетком двадесет
првог века и ово предуз еће бива ликви
дирано.
У кланици су месарски занат изучили
скоро сви месари који данас у Шиду и
даље имају отворене своје приватне
месарске радње.
Један од најпознатијих мајстора
месара у предратној кланици био је
Михал Влчек.

to mlyn mlel hlavne kukuricu. Objekt exi
stuje aj dnes, ale je adaptovaný na obytný
priestor.
Tehelne sa v tomto kraji začali stavať
len, keď sa počas výstavby stavebných
objektov čoraz viac začal používať pevný
materiál či kameň a tehla. Dovtedy sa
domy stavali ako zemľanky alebo ako
budovy, ktorých múry boli stavané z
ubíjanej zeme.
Ako výsledok takéhoto využívania

zeme na stavbu domov aj dnes existuje
ako pomník tým časom Beljnjača. To je
takzvaná „požičovňa zeme“, kde sa
desaťročia ťažila zem z brehu a odvážala
na výstavbu domov. Bolo by zaujímavé
pripomenúť aj to, že na tomto pries tore sa
nikdy nevybudovala žiadna tehelňa. Tieto
sa budovali trochu južnejšie, v Sloven
skom kraji. Ako tehliarske sú známe aj
početné slovenské rodiny. Najznámejšia
bola tehelňa Jozefa Čauta v Mičurinovej

ulici. Spomeňme aj tehelne rodiny Stu
pavskej, Adama Olejára a ešte niektoré.
Tlačiarstvo má v Šíde veľmi dlhú
tradíciu. Prvá tlačiareň sa vystavala ešte
roku 1808. Založili ju poľnohospodárske
družstvá a iné organizácie, čo sympatizo
vali so socialistickým hnutím, ktorého
kandidát Vitomir Korać v Šíde zvíťazil na
voľbách.
Plán na výstavbu objektu tlačiarne
vypracoval majster Ondrej Poprocký zo
Šídu. Tlačiareň dali do prevádzky 24.
novembra 1909.
V tlačiarni sa okrem kníh tlačili aj noviny
Právo národa.
Na základoch tejto tlačiarne, vlastne jej
rozvojom, vyrástol jeden z najvýnosnejších
podnikov v Šíde v období rokov 1950
–1990. Od svojho založenia podnikal pod
názvom Grafická pracovná organizácia
Grafosrem. Bol to jeden z najväčších gra
fických podnikov v Juhoslávii a prvý začal
vyrábať súčasný novinový papier.
Medzi prvými robotníkmi tejto tlačiarne
bola aj Zuzana Boťanská zo Šídu.
Žiaľbohu, podnik v 90. rokoch minulého
storočia upadol do krízy, takže ho likvido
vali. Neskôr odborníci z Grafosremu zalo
žili viac súkromných tlačiarní, ktoré aj
dnes pracujú v Šíde.

Код фризера

Томаш Хован са породицом пред својом продавницом и содаром око 1939. године
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Паралелно са радом велике кланице
радила је и једна од познатих месар
ских приватних радњи власника Ондре
ја Пуканчика . Радња је била у Марин
цима (сада улица Светог Саве).
Из делимичног регистра лица која су
се бавила разним занатима у Шиду
можемо извући имена више занатлија
Словака.
То су: бојадисер Михал Влчек, зида
ри Јурај Боднар, Јозеф Хорват и Ондреј
Попроцки. Гостионичар Ондреј Ступав
ски. Колари, Јурај Колар. Ковачи,

Ондреј Андришка, Михал Рошка и Јан
Хавран. Кројачи, Јулка Ковач и Јозеф
Хрчек. Обућари, Штефан Павелка и
Ондреј Струхарик, Павле Фаркаш и Јан
Шљивак. Лончар Јан Канцки. Месар
Ондреј Пуканчик. Папуџија Михал
Макиш и Јанко Боћански. Собосликар
Самуел Хлпка. Содар Штефан Хован.
Трговци, Јан Влчек, Ондреј Влчек, Јурај
Ступавски. Столари Павел Влчек, Јан
Мајтан, Алберт Швехла, Андрија Плах
ћински. Ћурчије Самуел Зорјан, Ште
фан Червенак, Павле Магловски и

Јозеф Мишковиц. Чизмари, Емил Стру
харик и Јан Чуковски. Овај регистар се
односи само на занатлије регистроване
у периоду од првог светског рата до
педесетих година двадесетог века.
Данас занати више немају онај значај
који су имали раније и полако их људи
заборављају. Многима је данас тешко
објаснити шта су они значили и чиме су
се те занатлије бавили као рецимо:
сарач, токар, кујунџија, воскар, сапун
џија и други. Сви ти занати, полако
један по један, падају у заборав.

Spracovanie vlny v pradiarňach v
Šíde taktiež má veľkú tradíciu. Z jednej
malej pradiarne vystavanej v roku 1922
vznikol podnik, ktorý v najlepších rokoch
zamestnával asi 1000 robotníkov. Bol to
konfekčný podnik Fruška Gora.
K prvým robotníkom v tomto podniku, v
ktorom sa učili aj remeslu, boli: Ondrej,
Emil a Daniel Stupavskovci, Katarína
Boťanská, Evica Kancká, Zuzana a Mária
Stupavské, Anna Kopčoková, Janko Far
kaš, Zuzana Srnková, Ondrej Čipkár,
Katarína Farkašová, Ján Sucháni a iní.
Z tejto pradiarne neskôr vyrástla aj
pletiareň a potom aj výroba konfekcie.
Prvý riaditeľ podniku po druhej svetovej
vojne bol Štefan Kováč.
Vlastnú súkromnú pradiareň, ktorá pra
covala súčasne so spomenutým podni
kom Fruška Gora, mal aj Ondrej Čáni.
Jeho dielňa obstala až do päťdesiatych
rokov 20. storočia, keď ju zavrel.
Spracovanie mäsa či bitúnkový pri
emysel má taktiež v Šíde dlhú tradíciu.
Prvý bitúnok vystavali a dali do prevádzky
majstri a odborníci z vtedajšieh
 o Česko
slovenska. Iniciatíva na stavbu bitúnku

vyšla roku 1916 zo zámožnejších obča
nov Šídu, medzi ktorými bol aj lekárnik
Emil Koziak, ktorí spoločne zabezpečili
dostatok peňazí na výstavbu bitúnku.
Bitúnok oficiálne spustili do prevádzky 16.
decembra 1920. Bitúnok neskôr prerástol
v giganta pod názvom Mesna industrija
Srem, ktorý občas zamestnával aj vyše
2000 robotníkov. Žiaľbohu, začiatkom 21.
storočia aj tento podnik likvidovali.
V bitúnku sa mäsiarskemu remeslu
vyučili takmer všetci mäsiarski majstri,
ktorí dnes v Šíde majú mäsiarske
remeselnícke
dieln e.
Jeden
z
najznámejších majstrov v predvojnovom
bitúnku, ktorý pracoval až po dôchodok,
bol Michal Vlček.
Súčasne s veľkým bitúnkom existovalo
až po druhú svetovú vojnu jedno z
najznámejších mäsiarstiev v Šíde
mäsiarstvo Ondreja Pukančíka. Dielňa
bola v Marinciach (teraz Ulica svätého
Savu).
Z čiastočného registra osôb, ktorí
vykonávali rôzne remeslá v Šíde, môžeme
vyňať viacej mien remeselníkov Slovákov:
natierač Michal Vlček, murári Juraj

Bodnár, Jozef Horvát a Ondrej Poprocký,
hostinský Ondrej Stupavský, potom kolár
Juraj Kolár. Kováči: Ondrej Andriška, Mic
hal Rožka a Ján Havran. Krajčíri Julka
Kováčová a Jozef Chrček. Obuvníci: Šte
fan Pavelka, Ondrej Struhárik, Pavel Far
kaš a Ján Šlivák. Hrnčiar Ján Kancký.
Mäsiar Ondrej Pukančík. Papučiar Michal
Makiš. Maliar Samuel Chlpka. Sódovkár
Štefan Chovan. Obchodníci: Ján Vlček,
Ondrej Vlček, Juraj Stupavský. Stolári:
Pavel Vlček, Ján Majtán a Albert Švehla.
Kožušníci: Samuel Zorian, Stefan
Červenák, Pavel Maglovský a Jozef Miš
kovic. Čižmári Emil Struhárik a Ján
Čukovský. Tento register sa vzťahuje len
na remeselníkov registrovaných v období
od prvej svetovej vojny do päťdesiatych
rokov 20. storočia.
Dnes remeslá viacej nemajú ten
význam ako skôr a pomaly na nich ľudia
zabúdajú. Mnohým je ťažko aj vysvetliť,
čo tieto znamenali a čím sa zaoberali
remeselníci, akými boli napríklad:
remenár, tokár, voskár, mydlár a iní.
Všetky tieto remeslá jedno za druhým
pomaly upadajú do zabudnutia.

Пројекат „UCTIEVAJÚC INÝCH ZÍSKAVAME SEBAÚCTU - ПОШТУЈУЋИ ДРУГОГ СТИЧЕМО САМОПОШТОВАЊЕ“ суфинансиран је из буџета Републике Србије
– Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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VREMEPLOV
15. август
1965. Концерт Битлса у Њујорку
окупио 55.600 људи, чиме је
постављен светски рекорд у
броју посетилаца и заради на
поп концерту.
1994. У Судану ухапшен и изру
чен Француској један од најпо
знатијих светских терориста
Иљич Рамирес Санчес, познат
као Карлос Шакал.
16. август
1717. У бици код Београда, у
аустријско-турском рату, у којој
се на страни Аустријанаца
борило и 6.000 Срба из Војво
дине, принц Еуген Савојски
потукао турску војску и зауз ео
Београд. Пожаревачким миром,
који је уследио 1718, Аустрији
припали северна Србија, Банат
и северна Босна. Београд је
остао под аустријском влашћу
до 1739, када су га поново пре
узели Турци.
17. август
1896. Џорж Кармак открио зла
то у притоци реке Клондајк у
Канади, изазвавши једну од нај
масовнијих златних грозница.
1987. Немачки ратни злочинац
Рудолф Хес, заменик Адолфа
Хитлера, извршио самоубиство
у 93. години у берлинском
затвору Шпандау, у којем је
издржавао казну доживотне
робије на коју је осуђен у Нир
нбершком процесу 1946.
18. август
1805. Срби су на брду Иванко
вац код Ћуприје, у једној од
највећих битака током Првог
српског устанка, први пут поту
кли турску војску.
1933. Рођен амерички филм
ски режисер пољског порекла
Роман Полански, добитник
Оскара за филм Кинеска
четврт.
19. август
1910. У Цетињу пуштена у рад
прва електрична централа у
Црној Гори.
1991. У СССР изведен државни
удар којим су присталице тврде
линије покушале да збаце са
власти Михаил
 а Горбачова,
творца гласности и перестрој
ке.
20. август
1741. Руски морепловац дан
ског порек ла Вит ус Јонас
Беринг открио је Аљаску.
1968. Трупе СССР и других чла
ница Варшавског пакта ушле су
у Чехословачку да би онемогу
ћиле спровођење реформи
Александра Дубчека (Прашко
пролеће).
21. август
1690. Аустријски цар Леополд I
донео је указ, познат као При
вилегиј, којим су Срби на тери
торији Аустрије добили одређе
не повластице. Привилегиј је
гарантовао слободу вере, упо
требу Јулијанског календара и
право избора архиепископа и
других свештеника.

15. AVGUST 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Пажљивије
анал из ир ајте
ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу инку
бације, пре него што донесете
неку коначну одлуку. Примећује
те да неко у вама побуђује вели
ко интересовање и да вас асоци
ра на пријатне успомене.

ВАГА: Нема разлога
да се поводите за
лажним утисцима или
да вас неко заварава
погрешном причом о новим
пословним приликама. Уколико
трпите пословни неуспех, разми
слите о неким алтернативним
могућностима које вам стоје на
располагању. Сувише јаки изли
ви страсти вас наводе на погре
шан избор.

БИК: Постоје ствари
које не треба да
чините у афекту или
на
основу
првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.

ШКОРП ИЈ А: Нове
комп лик ац ије
на
пословној сцени про
изилазе из покушаја
да се оствари заједнички дого
вор око расподеле интереса.
Нема разлога да понављате при
чу која не оставља позитиван
одјек на ваше сараднике. Посве
тите више пажње вољеној особи
и заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо физичкој форми.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те врло промишљено
и проверавате разли
чите информације
које утичу на пословне прегово
ре. Обазривост је пожељна, али
нема разлога за претеривањем.
Сарадници имају право на дру
гачије ставове. Понекад посту
пате сувише строго према особи
која има добру намеру, али не
успева у потпуности да вам
дочара своје емотивне дожи
вљаје.
РАК: Потребан вам је
додатн и опрез у
сусрету са сарадни
цима и приликом про
цене нових пословних прилика.
Нема потребе да скрећете
пажњу на себе или да улазите у
неке сумњиве преговоре. Тре
нутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.
ЛАВ: Заинтересова
ни сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну
одлуку, саслушајте своје сарад
нике и прихватите користан
савет. Неко вас инспирише на
додатно ангажовање и добро
расположење. Осврните се око
себе, јер увек постоје насмејана
лица.
ДЕВИЦ А: Укол ик о
вас привлаче тајан
ствене ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте тешку
храну и више се крећите.

СТРЕЛАЦ: Сарадни
ци имају добре суге
стије,
прих ват ит е
нове идеје које гаран
тују боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тренут
но делује врло поучно и подсти
цајно у сваком погледу. Делујете
помало узнемирено. Недостају
вам неки снажни емотивни под
стицаји, како бисте свој љубавни
живот учинили довољно интере
сантним.
ЈАРАЦ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.
ВОДОЛИЈА: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за веше
пословне интересе. Потребно је
да смислите неку резервну вари
јанту, јер увек постоји фактор
изненађења. Будите промишље
ни и уздржани пред блиском осо
бом. Пажљивије анализирајте
свог партнера.
РИБЕ: Понек ад све
изгледа тако релатив
но, стога немојте
доносити закључак
на основу првог утиска и без кон
султације са блиским сарадници
ма. Ослоните се на нечији савет
и на заједничку процену. Важно
је да правилно дефинишете сво
је циљеве. Неко име снажно да
усталаса ваше мисли и осећања.
Потрудите се да испуните парт
нерова очекивања.

Crkveni
kalendar
Среда, 15. (2) август
Пренос моштију Светог првому
ченика и архиђакона Стефана
Четвртак, 16. (3) август
Преподобни Исакије, Далмат и
Фауст
Петак, 17. (4) август
Светих седам мученика у Ефе
су
Субота, 18. (5) август
Свети мученик Евсигније (Прет
празништво Преображења)
Недеља, 19. (6) август
Преображење Господње
Понедељак, 20. (7) август
Преподобномученик Дометије;
Преподобни Ор
Уторак, 21. (8) август
Свети Емилијан Исповедник;
Преподобни Зосим Тумански

Посна пита
гужвара
Састојци: Коре од хељде,
мања главица слатког купуса, 1
празилук или већа главица црног
лука 1 већа црвена паприка, уље,
со, бибер.

Упутство: На уљу пропржити
сецкан празилук и ситно сецкану
паприку па додати изрендан купус
и динстати око 10 мин. Посолити
и побиберити. Можете по жељи
додати мало млевене паприке и
бели лук. Прву кору раширити на
сто поуљити је. Узети следећу и
згужвати је као хармонику па ста
вити преко и тако још две једну до
друге. Између распоредити прже
ни купус, савити ивице и увити у
ролат. Ређати у подмазан плех.
Премазати уљем и пећи на 200
степени око 30 минута. Оставити
да се прохлади па исећи и послу
жити!

• Боље бити мало глуп,
него мало паметан.
• Боље бити мртав пијан,
него мртав трезан.
• Боље бити активан
данас, него радиоакти
ван сутра.

