
NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII

15. AVGUST 2018. • BROJ 869 • CENA 50 DINARAM

SREM FOLK FEST:

Mitrovica 
prestonica
igre i pesme

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ТргВојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

Телефони:022/610069,624657,621065
Факс:022/610070

Дежурнаслужба:064/8894580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800100122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsEmail:o�  ce@sremgas.rs

Deveta regata
Majke Angeline

Siguran plasman
gove|eg mesa u Tursku

ALEKSANDAR VU^I] U [IDSKOJ KLANICI:



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
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rsАЛЕКСАНДАРВУЧИЋОБИШАОИНДУСТРИЈУМЕСАСРЕМШИД

Сигуранпласман
говеђегмесауТурску
•ПредседникВучићизјавиоједајепоносанштоСремШиднакон17годинасте

чајапоноворадиинадаседаћеунареднихпетгодинасточнифондуСрбијида
севратинадвамилионагрластоке,каоштојетобило1989.године
•СремШидје,накондугогодишњегстечаја,успешноприватизован25.априла

ове годинекаоконзорцијумфирмиАгропапукизКукујевацаиИндустријемеса
ЂурђевићизПећинаца

Прошлог 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 СремШид. Са
њимајеовуфабрикуобишаоипред
седник општине Шид Предраг Вуко
вић,каоикупциговеђегмесаизТур
ске.
СремШид је, након дугогодишњег

стечаја, успешно приватизован 25.
априла ове године као конзорцијум
фирми Агропапук из Кукујеваца и
Индустрије месаЂурђевић изПећи
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
извезликоличинуговеђегмесавред
нувишеодмилионаевра.Саотвара
њемовефабрикеипочеткомизвоза
говеђег меса у Турску, његова цена
скочила је заоко30одсто, а компа
није, чланице конзорцијума, значај
ни су произвођачимеса уСрбији са
годишњимобртомкапиталаодоко80
милионаевра.
Председник Вучић изјавио је да је

поносанштоСремШиднакон17годи
настечајапоноворадиинадаседа
ћеунареднихпетгодинасточнифонд
уСрбијидасевратинадвамилиона
грластоке, каошто је тобило1989.
године.
– Данас имамо око милион грла.

УговорисаТурскомсуогромнашан
са. Ове године ћемо да испоручимо
5.000 тона говеђег меса у Турску –
рекаојеВучићидодаодајепландау
наредномпериодуСрбијасаТурском
добије квоту о извозу 10.000 тона
говеђег меса. Такође, председник је
изјавиодаћеминистарствопољопри
вредеунаредномбуџетупредвидети
више субвенција за товна говеда и
музнекраве.
АлександарВучић,измеђуосталог,

изјавио је и даља улагања у путну
инфраструктуру у овомделу земље,
што јеодизузетногзначајазаразвој
индустрије,каоизањенонеометано
функционисање.

Наставакнастрани4.

БраниславНедимовић,МиленкоЂурђевић,АлександарВучић,БратиславБогатићиПредрагВуковић
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УВОДНИК

Чему слу же
ПР слу жбе

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Нови на ри су нави кли да им се сва
шта деша ва на тере ну, па је јед на 
глу пост (да ли је у пита њу наме

ра, или је у пита њу чисти ошљар лук, 
тешко је рећи, али пре личи на ово дру
го), про шла гото во неза па же но. Као 
што су меди ји већ обја ви ли. Пред сед
ник Алек сан дар Вучић је „изне на да“ 
рад но посе тио Месну инду стри ју „Срем“ 
у Шиду, чиме је на посе бан начин дао 
при зна ње мини стру пољо при вре де 
Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, који је недав
но уго во рио пове ћа ње кво те изво за 
јуне ћег меса за Тур ску. Био је ту сва ко 
ко тре ба да буде у таквој при ли ци, 
углав ном зва ни, јер се незван на ова кве 
при ред бе не иде. Нису зва ни једи но 
нови на ри. Који су били на бро ју, јер 
жур на ли сти су ти чудан сој људи; бану 
и непо зва ни, инфор ми шу се о дога ђа ју 
са разних стра на. А ту су и тзв. ПР слу
жбе, осим кад нису.

Хоћу да кажем да од чита ве те нови
нар ске булу мен те, није било нико га ко 
је за дога ђај сазнао од слу жби које раде 
ПР посло ве за пред сед ни ка Општи не 
Шид. Како? Нови нар ске везе раде по 
инер ци ји, али је чуд но да нико из Шида 
није сма трао за сход но да на дога ђај 
позо ве пред став ни ке локал них меди ја. 
Нарав но, посто ји чита ва арми ја слу жбе
них нови на ра која пра ти рад Пред сед
ни ка. Такви се на спе ци ја лан начин оба
ве шта ва ју о дога ђа ји ма. Али, посто је и 
они локал ни меди ји, који оче ку ју да им 
глав ни извор инфор ми са ња буде ПР 
слу жба локал не сре ди не. Коли ко зна мо, 
ПР струч ња ци нису спе ци ја ли сти за 
пиљар ске посло ве, као што се (рет ко 
доду ше) поје ди ни и пона ша ју. 

Пред сед ник Вучић је више пута бора
вио као гост у Сре му и нови на ри су 
увек о томе уред но били инфор ми са ни 
од стра не ПР слу жби. Никад се то није 
сво ди ло на оно, „свра ти ако чујеш...“ и 
слич но. Не дола зи пред сед ник  сва ки 
дан у госте јед ној општи ни, да би се 
слу жбе за ПР пона ша ле „као да нису 
код куће“

Посеб но ме је збу ни ло кад сам на 
тере ну видео Мари ју Јан дрић, ПР Гра

да Срем ска Митро ви ца? Коле ги ни ца 
Јан дрић је „покри ла дога ђај“ по свим 
пра ви ли ма про фе си је, што се у Шиду 
не деша ва баш често. Мно ги се још 
увек сећа ју какве су про бле ме има ли 
нови на ри раде ћи свој посао у вре ме 
када је пред сед ни ца Општи не Шид 
била Ната ша Цвјет ко вић. Мно ги су се 
осе ћа ли као ниже ра зред ни гра ђа ни 
„дру гог реда“, тако да је било поне кад 
„сра мо та“ пред ста вља ти се као носи
лац „часне про фе си је нови нар“. Мисли
ли смо да је то вре ме про шло?

 Шид, што је још нај за ни мљи ви је има 
дво је запо сле них у обла сти ПР радо ва. 
Јед на, Сла ђа на Зече вић, дуго го ди шња 
је нови нар ка која сигур но не би сама 
сми сли ла такав гаф. Она јед но став но 
није нико га оба ве сти ла, јер  јој није 
рече но да тре ба. Њена коле ги ни ца 
Јова на Лакић, пре ци зни је. Она каже да 
су јој из каби не та пред сед ни ка Вучи ћа 
рекли да ће они орга ни зо ва ти пози ва
ње. Мада каже и да њима није било 
забра ње но да јаве „сво јим“ нови на ри
ма. Као реци мо кад се пра ви „чобан ски 
ручак, оби чан“ у Бачин ци ма или кад 
дру га ри чин муж пра ви нека кву при ват
ну про мо ци ју мате ри ја ла за тов ну пра
сад. 

Нисмо доби ли зва ни чан одго вор на 
пита ње зашто неко у Шиду сма
тра да није достој но зва ти нови

на ре при ли ком госто ва ња пред сед ни ка 
Вучи ћа. А можда у ства ри нема ника
квих тај ни? Можда су људи из Бео гра да 
рачу на ли на посло вич ну лењост ПР 
слу жбе у Шиду, па су реши ли да ствар 
пре у зму у сво је руке, на челу са коле ги
ни цом Мари јом Јан дрић. Има и оних 
који твр де да Вучић није задо во љан 
„неким ства ри ма“ у Шиду, пошто је 
недав но сме њен и дру ги пове ре ник са 
места првог чове ка шид ског СНСа. А 
тамо где газда није задо во љан не жели 
да ствар пре пу сти непод но шљи вој 
лако ћи ошља ре ња ПР слу жбе.

Ко пита зашто, нека се сети да је 
Алек сан дар Вучић био сво је вре ме но 
мини стар за инфор ми са ње. У вре ме 
Сло бо да на Мило ше ви ћа. 

Нисмо доби ли
зва ни чан одго вор на 
пита ње зашто неко у 
Шиду сма тра да није 

достој но зва ти
нови на ре при ли ком 

госто ва ња
пред сед ни ка Вучи ћа.

А можда у ства ри
нема ника квих тај ни? 

Можда су људи из 
Бео гра да рачу на ли на 

посло вич ну лењост 
ПР слу жбе у Шиду, па 

су реши ли да ствар 
пре у зму у сво је
руке, на челу са

коле ги ни цом
Мари јом Јан дрић.

Има и оних који твр де 
да Вучић није

задо во љан „неким 
ства ри ма“ у Шиду, 

пошто је недав но
сме њен и дру ги

пове ре ник са места 
првог чове ка шид ског 

СНС-а. А тамо где 
газда није задо во љан 

не жели да ствар
пре пу сти

непод но шљи вој
лако ћи ошља ре ња

ПР слу жбе
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Са 2. стране

Пре ма речи ма Милен ка Ђур ђе ви ћа, 
вла сни ка Инду стри је меса Ђур ђе вић, 
добри одно си са Тур ском као и помоћ 
држа ве у обез бе ђе њу сигур ног изво за, 
били су ини ци јал на капи сла за покре
та ње про из вод ње у Срем Шиду. 

– Пред сед ник Вучић и мини стар 

Неди мо вић су нам помо гли у обез бе
ђе њу тржи шта. Про ши ре њем тржи шта 
на Тур ску пове ћа ва ју се капа ци те ти и у 
месној инду стри ји, али и у сто чар ству 
– рекао је Милен ко Ђур ђе вић. 

Бра ти слав Бога тић, вла сника агро
па пу ка изја вио је да су пла но ви Срем 
Шида пре све га веза ни за пове ћа ње 
оби ма про из вод ње. 

– Пла ни ра мо да обрађујемо 300 
гове да днев но. Мора мо доћи на 50 до 
60 тона днев но. Замо ли ли смо пред
сед ни ка и мини стра Неди мо ви ћа да 
подиг ну суб вен ци је и дају сто ча ри ма 
ветар у леђа, да има ју бољу рачу ни цу. 
Ми смо цену јуна ди поди гли са два 
евра на 2,40. Већ се код про из во ђа ча 
сто ке осе ти да има ју воље за рад и 
пове ћа ње бро ја грла – рекао је Бра ти
слав Бога тић. 

Џелал Нас из Тур ске, који по тен де ру 
отку пљу је гове ђе месо из Срем Шида 
изја вио је да је задо во љан сарад њом 
са Срби јом, као и ква ли те том отку пље
ног меса, упр кос висо ким кри те ри ју ми
ма који мора ју бити задо во ље ни. 

Н. Мило ше вић

– Ово је вео ма важан дан за Шид и 
мене лич но. Месна инду стри ја Срем 
Шид  је после 1718 годи на неиз ве
сно сти поче ла да ради. Кон зор ци јум 
Ђур ђе вићБога тић запо шља ва 130 
рад ни ка и то је зна чај на ствар. Веру
јем да ће ова иве сти ци ја бити успе
шна, јер она зна чи и интен зив ни ји 
раз вој сто чар ства у нашем кра ју. Ја 
се, овом при ли ком, захва љу јем пред
сед ни ку Алек сан дру Вучи ћи и мини
стру Бра ни сла ву Неди мо ви ћу – рекао 
је пред сед ник општи не Шид Пре драг 
Вуко вић.

Он је додао да је посе та Алек сан
дра Вучи ћа Шиду ветар у леђа за 
целу шид ску општи ну.

– Инду стриј ска зона је у изград њи, 
оче ку је мо да ће у апри лу сле де ће 

годи не бити у функ ци ји. Тако ђе, нада
мо се озбиљ ним инве сти то ри ма и 
већем бро ју нових рад них места – 
рекао је Вуко вић.

ПРЕ ДРАГ ВУКО ВИЋ:

Ветар у леђа

Пред сед ник Вучић
и мини стар Неди мо вић 

су нам помо гли у
обез бе ђе њу тржи шта. 

Про ши ре њем тржи шта
на Тур ску пове ћа ва ју

се капа ци те ти и у 
месној инду стри ји,
али и у сто чар ству, 
рекао је Милен ко

Ђур ђе вић

Оби ла зак пого на Срем Шида
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У сре ду, 8. авгу ста, иза Град ског 
базе на, у окви ру Послов носпорт
ског цен тра „Пин ки“  у Срем

ској Митро ви ци, поче ли су радо ви на 
изград њи отво ре ног тере на за минипич 
фуд бал. Почет не радо ве на при пре ми 
земљи шта оби шао је начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве и 
имо ви ну Миро слав Јокић.

– Иде ја за изград њу тере на за мали 
фуд бал поти че од иде је локал не само
у пра ве да напра ви врло садр жа јан 
мул ти функ ци о нал ни ком плекс око 
Послов носпорт ског цен тра „Пин ки“.  
Реа ли за ци ја ове иде је поче ла је изград
њом базе на, јед ног тере на за мали 
фуд бал, тени ског тере на, а тре нут но 
се изво де радо ви на пла ни ра њу земљи
шта, где ће у наред них 60 дана бити 
поста вљен терен за мали фуд бал са 
нај ква ли тет ни јом вештач ком тра вом, по 

нај ви шим свет ским стан дар ди ма. Овде 
ће моћи да се игра ју не само рекре а тив
не, него и утак ми це так ми чар ског карак
те ра – рекао је Јокић и додао да је за 
изград њу овог тере на из локал не само
у пра ве издво је но 18 мили о на дина ра, у 
сарад њи са Мини стар ством трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја.

– Ради се, као што сам рекао, о јед
ном од нај са вре ме ни јих тере на за мали 
фуд бал на овим про сто ри ма, са тра вом 
FIFA Pro ква ли те та. Терен ће, поред 
јав не расве те и огра де, посе до ва ти и 
три би не. У окви ру базе на биће иско ри
шћен про стор за свла чи о ни це и купа ти
ла, тако да ће сви они који кори сте овај 
терен, наши гра ђа ни, има ти ком пле тан 
уго ђај, одно сно, све што је нео п ход
но да се на један врло леп начин баве 
спор том – закљу чу је Миро слав Јокић. 

Н. Мило ше вић

Поче ла изград ња
тере на за мали фуд бал

Миро слав Јокић

Радо ви у току

МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Лето са књи гом
Библи о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“ у Срем

ској Митро ви ци као један од основ них зада
та ка има попу ла ри за ци ју књи ге и чита ња. С 
тим у вези, током лет њег пери о да, орга ни зу
је се акци ја под нази вом Лето са књи гом. 

Наи ме, с обзи ром на то да су гра ђа ни по 
пита њу чита ња вео ма актив ни током пери о
да годи шњих одмо ра и да се у том пери о ду 
чита мно го више, Библи о те ка је осми сли ла 
начин да се то и забе ле жи. Ради се о фото
кон кур су, при ли ком ког је потреб но напра ви
ти фото гра фи ју у jpg. фор ма ту са годи шњег 
одмо ра, лето ва ња, изле та, а чији оба ве зан 
мотив је књи га, и посла ти је на мејл адре су 
Библи о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“ (adminfb@
bgvsm.org.rs).

Кон курс је отво рен до кра ја сеп тем бра, 
када ће се од нај бо љих фото гра фи ја напра
ви ти изло жба, а ауто ри нај леп ше три биће 
награ ђе ни.  Н. М.

ЈКП КОМУ НА ЛИ ЈЕ

Поде ла пла вих кан ти
ЈКП Кому на ли је и Еко–про јект тим 

орга ни зо ва ли су акци ју поде ле пла
вих кан ти  од 120 лита ра за сепа ра ци
ју пет амба ла же, папи ра и кар то на у 
насе љу Але ја у Срем ској Митро ви ци. 
Поред 1.000 дома ћин ста ва која су 
била обу хва ће на систе мом при мар не 
сепа ра ци је отпа да у пред ход ном 
пери о ду, овим про јек том нових 130 
инди ви ду ал них дома ћин ста ва ће 
има ти при ли ку да врши одва ја ње 
реци кла бил ног мате ри ја ла и на тај 
начин уче ству је у пости за њу циља 
про јек та – сма ње ње коли чи не отпа да 
који се одла же на депо ни ју.

Ули це обу хва ће не про јек том: Јова
на Цви ји ћа, Десан ке Мак си мо вић, 
Срем ских дивер за на та,  Мило ша М. 
Ђури ћа и Ћуко вац.
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Јав но кому нал но пред у зе
ће „Кому на ли је“ Срем ска 
Митро ви ца оба ве шта ва гра
ђа не о резул та ти ма ана ли зе 
сав ске воде, коју је извр шио 
Завод за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца. Ана ли
за сав ске воде је извр ше на 
дана 01.08. 2018. годи не и 
то на тач ка ма узор ко ва ња : 
Мала пла жа,  поче так пла
же, Богаз, Дис пан зер.

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

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

Пре по ру ке за здрав стве но 

без бед но купа ње: избе га ва
ти роње ње, гњу ра ње, прска
ње, ска ка ње и гле да ње у 
води, при ли ком ула ска у 
воду посте пе но се рас хла
ди ти, оба ве зно се туши ра ти 
чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске 
воде, врши ти над зор над 
купа њем мале деце ( у пли
ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после кише и олу је не купа
ти се 23 дана, забра ни ти 
при ступ дома ћим живо ти
ња ма.

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

У четвр так 9. авгу ста, на 
град ској пла жи у Срем ској 
Митро ви ци, уда вио се Д. С. 
(1941. годи ште). Пре ма све
до че њу оче ви да ца Д. С. је 
ушао у реку, пото нуо и није 
више испли вао. Поли ци ја је 

позва на око 11 сати. Рони о ци 
жан дар ме ри је су тра га ли за 
телом и про на шли га око 17 
часо ва у бли зи ни места на 
ком се Д. С. и уто пио. Потвр
да о смр ти је изда та, тако да 
обдук ци ја није врше на. 

ИЗГРАД ЊА НОВОГ ТРГА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Знак захвал но сти
стра ним инве сти то ри ма
Кра јем про шле неде ље, 

10. авгу ста, поче ли 
су радо ви на изград

њи Трга инве сти то ра на 
Рум ској мал ти у Срем ској 
Митро ви ци, чиме је митро
вач ка локал на само у пра
ва одлу чи ла да иска же 
захвал ност свим стра ним 
инве сти то ри ма који су у њу 
ула га ли. 

Радо ве је оби шао начел
ник Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро слав Јокић, 
који је том при ли ком изја
вио да се нада да ће се овај 
трг даље шири ти. 

– Град Срем ска Митро
ви ца, као знак захвал но сти 
инве сти то ри ма који су у њу 
дошли, дошао је на иде
ју да изгра ди један парк, 
одно сно трг, који ће бити 
посве ћен њима, како бисмо 
им пока за ли да неиз мер но 
цени мо то што су упо сли
ли ста нов ни ке нашег гра да 
и ути ца ли на то да данас 
Митро ви ца изгле да како 
изгле да, раз ви ја се и поста
је један моде ран  цен тар 
у овом делу наше земље. 
Трг инве сти то ра обу хва ти

ће парк, који ће посе до ва ти 
сав нео п хо дан моби ли јар 
у сми слу клу па, зеле ни
ла, јар бо ла на које ће бити 
поста вље не заста ве зема
ља свих инве сти то ра који 
су дошли у Срем ску Митро
ви цу, као и јав на расве та. 
Парк ће бити сво је вр сна 
атрак ци ја у којој ће ужи ва

ти сви они који буду желе
ли да га посе те и про ла зи ли 
овим делом нашег гра да. 
Наша жеља је да се овај 
парк шири, што зна чи да у 
будућ но сти оче ку је мо још 
инве сти то ра, који ће да 
помог ну да наш град буде 
још савре ме ни ји, бољи и 
да се још брже раз ви ја – 

рекао је Јокић и додао да 
је укуп на вред ност радо ва 
око осам мили о на дина ра, 
од чега је поло ви ну обез бе
ди ло Мини стар ство држав
не упра ве и локал не само
у пра ве, а оста так локал на 
само у пра ва. Пред ви ђе ни 
рок за завр ше так радо ва је 
30 дана. Н. Мило ше вић

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

ГРАД СКА ПЛА ЖА

Уда вио се у Сави

Радо ви на Рум ској мал ти
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ГРАД СКА ПЛА ЖА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Лепо вре ме изма ми ло купа че
Град ска пла жа у Срем

ској Митро ви ци до 
недав но гото во да је 

била пот пу но пра зна. Током 
прет ход на два месе ца, 
потре фио се тек поне ки дан 
без пада ви на, а Митров ча ни 
који су нави кли да лето про
во де на Бри о ни ма вре ме су 
про во ди ли у сво јим кућа ма. 

Послед њих неко ли ко годи
на већ смо се и нави кли на 
сума ну те вре мен ске при ли
ке и кли му која се несум њи
во про ме ни ла. Тако, ове 
годи не, пра ва лет ња сезо на 
поче ла је у авгу сту. Вре ли 
талас који нас је заде сио 
про те кле неде ље, напо кон 
је Срем ци ма пру жио при ли
ку да иско ри сте ово мало 
лета што нам је оста ло и 
сво је сло бод но вре ме про
ве ду на реци. 

Пре ма речи ма др Ане 
Ман дић, дежур ног лека ра на 
Град ској пла жи, број посе ти
ла ца у авгу сту зна чај но се 
пове ћао у одно су на прет
ход на два месе ца, а самим 
тим и број интер вен ци ја. 

– У јуну и јулу није било 
пуно купа ча на пла жи, а 
сада у авгу сту су људи поче
ли да дола зе, тако да је у 
послед њем пери о ду било и 
нај ви ше интер вен ци ја. Укуп
но је било око сто интер вен
ци ја током целе сезо не. 
Углав ном су то били ује ди 
инсе ка та, посе ко ти не, хипо
тен зи ја и хипер тен зи ја, као и 

можда поне ка сун ча ни ца. 
Купа ча има и мла дих и ста
ри јих. Деца се углав ном 
повре ђу ју, то су нај че шће 
посе ко ти не, а што се тиче 
хипо тен зи је и хипер тен зи је 
дола зе нам углав ном ста ри
је осо бе. Ипак, могу да 
кажем да се наша ста ри ја 
попу ла ци ја добро држи и 
чува, што зна чи да слу ша ју 
саве те лека ра – рекла је др 
Ана Ман дић.

Нико ла Клин цов, кога смо 
зате кли на митро вач ким 
Бри о ни ма, ове годи не је тек 
неко ли ко пута био на пла жи.

– До сада је стал но пада
ла киша. Песак је био мокар, 
а и вода је била хлад на, па 
сам ове годи не сла бо ишао 
на пла жу. Ако један дан буде 
лепо вре ме, сутра одмах 
пад не киша. Сада ових неко

ли ко дана тре ба иско ри сти
ти, јер ко зна коли ко дуго ће 
нас још послу жи ти вре ме – 
каже Нико ла. 

Душан Кома зец, пен зи о
нер из Нове Пазо ве, сла же 
се са тим да сва ки сун ча ни 
дан ове годи не тре ба мак си
мал но иско ри сти ти и каже 
да му није тешко да допу ту је 
у Митро ви цу како би ужи вао 
на Сави. 

– Овог лета ко има пара, 
њему је лепо. Ко нема, 
тешко. Ко може себи да при
у шти одла зак на море, може, 
а ко не може, овде може да 
му буде супер, ако вре ме 
послу жи. Овде је све ствар
но лепо уре ђе но, има мно го 
садр жа ја, без бед но је по 
свим пита њи ма јер посто је и 
спа си о ци, амбу лан та, поли
ци ја. Баш у Новој Пазо ви 

при чам људи ма, ако не могу 
на море, могу и са малом 
децом лепо овде да дођу, 
има ју где и да се игра ју. 
Наспеш пет лита ра наф те и 
ту си. Не пла ћа се ни улаз, 
што је заи ста лепо. Пла жа је 
чиста, вода је исправ на, 
једи но што буде некад мало 
заму ће на од песка, али то је 
нор мал но – каже Душан 
Кома зец.

Са нашим саго вор ни ци ма 
може мо се само сло жи ти и 
закљу чи ти да је митро вач ка 
пла жа током ових вре лих 
авгу стов ских дана савр ше но 
место за одмор и рекре а ци
ју, а они који су у овом пери
о ду на годи шњим одмо ри ма 
сада има ју при ли ку да их 
про ве ду на нај леп ши могу ћи 
начин. 

Н. Мило ше вић

Др Ана Ман дић Нико ла Клин цов Душан Кома зец
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Већ дужи низ годи на при ча се о 
томе  да ће на пру жном пре ла зу 
у Ста рој Пазо ви, изме ђу Ста ре 

Пазо ве и Голу би на ца, бити поста вљен 
над во жњак. Реги о нал ни пут РумаСта
ра Пазо ва на том мeсту пре се ца међу
на род ну пру гу Бео градБудим пе шта и 
због инте зив ног желе знич ког сао бра ћа
ја рам па је више спу ште на него подиг
ну та, што иза зи ва нер во зу код воза ча 
који сва ко днев но путу ју тим путем.  У 
току је изра да држав ног про јек та, који 
води Сао бра ћај ни инсти тут ЦИП, али 
још увек није познатo када ће радо ви 
поче ти и шта ће то зна чи ти за ста нов
ни ке.

И док се воза чи раду ју, ста нов ни ке на 
кра ју ули це Ћири ла и Мето ди ја у Ста
рој Пазо ви у бли зи ни пру жног пре ла за 
прво бит но је узне ми ри ла инфор ма ци ја 
о томе да ће се гра ди ти над во жњак и да 
се пла ном пред ви ђа руше ње њихо вих 
кућа. Кажу да послед њих годи ну дана 
живе у неиз ве сно сти и да су про шле 
годи не чак пот пи са ли одре ђе не изја ве 
да при ста ју да им куће буду отку пље не 
и сру ше не. Исти чу да су при ста ли на то 
јер у току град ње над во жња ка то не би 
било место за живот. 

– Упо зна ли су нас са тиме да ће бити 
дели мич не екс про при ја ци је земљи шта 
и кућа – каже Вла ди слав Фор гач, вла
сник јед не од кућа бли зу пру жног пре
ла за – али, пошто није могу ће руши ти 
пола куће логич но је да би отку пи ли 
целу кућу. Ми смо се сагла си ли.

Мно ги став нов ни ци тог дела Ста ре 
Пазо ве су виде ли при ли ку да тако про
ме не место ста но ва ња које би изград
њом над во жња ка по њихо вим речи ма 
било про бле ма тич но за живот:

Ми смо на то при ста ли – каже још 
један од ком ши ја – Јер кад овде дође 
до радо ва, доћи ће диза ли це, баге ри, 
мате ри јал, тешке маши не… Зами сли те 
ви тај живот? Па, то ће нам све куће 
рас тре сти.

Међу тим, екс про при ја ци је земљи
шта неће бити, бар не у наја вље ном 
оби му, каже Дирек тор ЈП Урба ни зам 
Дар ко Иса и ло вић.

– Прво бит но је посто јао про је кат 
који је ство рио забу ну и боја зан да ће 
се руши ти окол не куће. Про јек тант има 
свој тим за екс про при ја ци ју земљи шта 
који је радио у сарад њи са општин ским 
слу жба ма за имо вин скоправ не посло
ве где су утвр ди ли да могу да изве ду 
саму гра ђе ви ну и без руше ња окол них 
обје ка та.

Изград ња над во жња ка је про је кат 
који је радио Сао бра ћај ни инсти тут 
ЦИП у виду про стор ног пла на под руч ја 
посеб не наме не, јер се у овом слу ча
ју држав ни пут укр шта са међу на род
ном желе знич ком пру гом, што не може 
да буде на тере ну и зато је потреб на 
дени ве ла ци ја у виду над во жња ка и 
про прат них сао бра ћај ни ца.

Пре ма послед њим инфор ма ци ја ма 
који ма рас по ла жу у општи ни и пред у
зе ћу Урба ни зам, неће бити екпро при
ја ци је посто је ћих обје ка та, већ ће се 

про је кат задр жа ти у кори до ру посто је
ће ули це Ћири ла и Мето ди ја. 

– Над во жњак ће учи ни ти да сав 
сао бра ћај пре ла зи пре ко желе знич
ке пру ге – каже Иса и ло вић за РТВ 
Ста ра Пазо ва и дода је да ће испод 
над во жња ка бити фор ми ра не сер ви
сне сао бра ћај ни це које ће опслу жи ти 
попреч не ули це.

 Ипак, и ова ситу а ци ја забри ња ва 
гра ђа не, јер како кажу, нису довољ но 
оба ве ште ни шта их чека. 

– Мени кон крет но пред сто је неки 
радо ви на кући – каже ста нов ник ове 
ули це Вла ди слав Фор гач – Веза не су 
ми руке, да ли да ула жем или да не 
ула жем?“

С обзи ром на то, да је у пита њу 
држав ни про је кат, који има сво ју дина
ми ку изво ђе ња, оче ку је се да ће како 
Општи на, тако и сви уче сни ци у овом 
про це су бити о све му бла го вре ме
но оба ве ште ни, јер за сада још није 
позна то када би радо ви тре ба ло да 
поч ну.

З. Кожик

УСКО РО ИЗГРАД ЊА НАД ВО ЖЊА КА НА ПРУ ЖНОМ 
ПРЕ ЛА ЗУ СТА РА ПАЗО ВА - ГОЛУ БИН ЦИ

Над во жњак (не)руши
куће код пру ге

Вла ди слав Фор гачДар ко Иса и ло вић



915. AVGUST 2018.  M NOVINE

БАНО ВАЧ КА БУЋ КА

Сом од 16 кило гра ма

Нај те жи сом ово го ди шње бућ ке у Банов
ци ма тежак је 16,65 кило гра ма, и улов је 
еки пе коју чини так ми чар ски дво јац рибо ло
ва ца из Шап ца и Теки је, а поје ди нач ни 
побед ник Бано вач ке бућ ке је Бра ни слав 
Стан ко вић из Новог Сада. Нај ви ше рибе, 
укуп но 22 кило гра ма сома, уло вио је Бата 
Иштван из Кањи же. Дога ђај је оку пио 16 
еки па, и међу на род ног је карак те ра уз уку
пан фонд награ да од 1.000 евра. 

Дрве на бућ ка би се могла опи са ти као 
пали ца. Звук који наста је при ли ком бућ ка
ња је нешто слич но зву ку који доби је мо 
када се отва ра шам па њац. Рибо лов бућ ка
њем почи ње тако што бућ ком уда ра по 
повр ши ни воде, чиме се пости же да сви 
сомо ви из око ли не кре ну у прав цу чам ца из 
које га се бућ ка.  Љ. Ј.

ПРО ЈЕК ЦИ ЈЕ ФИЛ МО ВА

Филм о мито ви ма
Цен тар за кул ту ру Ста ра Пазо ва наста

вља са про јек ци ја ма доку мен тар них фил
мо ва о мито ви ма са Џозе фом Кем бе лом. 
Аутор фил мо ва гово ри о томе како мит 
може има ти функ ци ју про то на у ке, потвр ђи
ва ња и подр шке соци јал ном порет ку, али 
тако ђе и педа го шку функ ци ју. Кроз сери јал 
тако ђе може мо сазна ти и како нау ка тума чи 
мит. Про јек ци је се одви ја ју сва ке сре де на 
пла тоу испред позо ри шта у Ста рој Пазо ви.

З. К.

ТУРИЗАМ

Гастро Срем

Тури стич ко гастро ном ска мани фе ста ци ја 
Гастро Срем, одр жа ће се у субо ту и неде
љу 1. и 2. сеп тем бра на Тргу Зора на Ђин

ђи ћа у Ста рој Пазо ви. Ова мани фе ста ци ја 
на јед ном месту оку пи ће све дома ће про из
во ђа че и госте из Срби је и реги о на који се 
сво јим про из во ди ма издва ја ју по ква ли те ту. 
Сво је спе ци ја ли те те изло жи ће про из во ђа чи 
месних и млеч них про из во да, удру же ња 
жена, пољо при вред на газдин ства, вина ри
је, про из во ђа чи меда, џемо ва, раки је, 
посла сти ча ри, бом бон џи је. Посе ти о ци ће 
моћи да дегу сти ра ју тра ди ци о нал не спе ци
ја ли те те овог под не бља и да ужи ва ју у 
бога том кул тур но – умет нич ком про гра му. 
Дру гог дана мани фе ста ци је, од 21 час  одр
жа ће се кон церт Секе Алек сић. З. К.

ИЛИН ДАН СКИ ДАНИ

Тур нир у шаху

Два на е сти Илин дан ски тур нир, ујед но и 
поје ди нач но првен ство Вој во ди не у убр за
ном шаху, одр жа но је у Ста рој Пазо ви. 
Дома ћин, ста ро па зо вач ко Једин ство, клуб 
је са исто риј ским резул та ти ма у шаху, изја
вио је за М нови не Боро вац Сло бо дан, 
шахи ста ШК Једин ство. Тур нир је оку пио 40 
мај сто ра у шаху широм Вој во ди не. Про по
зи ци је су јасно утвр ђе не, а побед ник је 
ујед но и ово го ди шњи првак Вој во ди не у 
убр за ном шаху. Ово је ујед но и послед њи 
дога ђај у окви ру Илин дан ских дана, сла ве у 
Ста рој Пазо ви. Наград ни фонд так ми че ња 
је 60 хиља да дина ра, рас по ре ђен на 10 
редов них награ да, а прва награ да изно си 
10.000 дина ра. Орга ни за тор је шахов ски 
клуб Једин ство уз покро ви тељ ство ста ро
па зо вач ке општи не.

 Љ. Ј.

ПРЕ ВОЗ УЧЕ НИ КА И СТУ ДЕ НА ТА

Регре си ра ње
тро шко ва

До 2. новем бра уче ни ци сред њих шко ла 
и сту ден ти са пре би ва ли штем, одно сно 
бора ви штем на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва који су упи са ли сред њу шко лу или 
факул тет чији је осни вач држа ва или покра
ји на могу оства ри ти пра во на регре си ра ње 
тро шко ва пре во за путем при ја вљи ва ња на 
кон курс који спро во ди Оде ље ње за дру
штве не делат но сти општи не Ста ра Пазо ва. 
При ја ве се под но се непо сред но на писар
ни ци у згра ди општи не сва ког рад ног дана 
од 7.30 до 15 часо ва или сла њем на адре
су: Општин ска упра ва Ста ра Пазо ва, Све
то сав ска 11, 22300 Ста ра Пазо ва. 

При ја ва се може про на ћи на зва нич ном 
сај ту општи не. Под се ћа мо, за ове наме не 
општи на је издво ји ла 36 мили о на дина ра, 

док је покра ји на издво ји ла додат них 7,5 
мили о на дина ра. С. С.

ЦСР СТА РА ПАЗО ВА

Лето ва ње
за угро же не

Укуп но 44 деце из хра ни тељ ских и соци
јал но угро же них поро ди ца ста ро па зо вач ке 
општи не узра ста од седам до 14 годи на, 
бора ви ло је десет дана у одма ра ли шту 
Црве ног крста Срби је у Бао ши ћи ма. Ово је 
дру га годи на за редом како Цен тар за соци
јал ни рад Ста ра Пазо ва у сарад њи са 
Црве ним крстом уз подр шку локал не само
у пра ве орга ни зу је лето ва ње за оне који ма 
је помоћ нео п ход на и који без ове акци је то 
себи не би могли да при у ште. У одма ра ли
шту Црве ног крста Срби је ће током лет ње 
сезо не на опо рав ку бити укуп но 1.679 деце 
из угро же них кате го ри ја дру штва. Љ. Ј.

ПОСАО

Кува ри нај тра же ни ји

Тра жи мо кува ра је један од нај че шћих 
огла са на који може те наи ћи у Ста рој Пазо
ви. Чак осам ресто ра на има рас пи сан стал
ни кон курс за при јем кува ра, али како кажу, 
сла бо ко се ода зи ва на пону ду рад ног 
места. Дома ћа ста ти сти ка запо шља ва ња 
каже да се већ годи на ма кува ри коти ра ју 
као про фе си ја са којом се људи лако запо
шља ва њу, те је све већи број кур се ва у 
пону ди, а на еви ден ци ји Наци о нал не слу
жбе за запо шља ва ње, у Сре му је укуп но 
141 неза по сле но лице са стру ком кува ра у 
тро го ди шњем или четво ро го ди шњем сте
пе ну обра зо ва ња, од тога 58 лица мла ђих 
од 30 годи на, док је укуп но 99 неза по сле них 
кува ра у Сре му са рад ним иску ством.

Љ. Ј.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 
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ОДР ЖАН 15. ЈУБИ ЛАР НИ СРЕМ ФОЛК ФЕСТ

Чети ри дана нај бо љег
свет ског фол кло ра
Јуби лар ни 15. Срем фолк фест, у 

орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру 
Сир ми у март, одр жан је и ове годи

не од 11. до 14. авгу ста у Срем ској 
Митро ви ци. Фести вал је субот ње вече
ри, 11. авгу ста, почео дефи ле ом фол
клор них ансам ба ла ули ца ма гра да, 
ули цом Кра ља Петра I, пре ко Трга 
Ћире Миле ки ћа, све до обно вље ног 
Жит ног трга, где је зва нич но и отво рен. 

Ово го ди шњи Срем фолк фест, 
испред локал не само у пра ве која је и 
његов покро ви тељ од самог осни ва ња, 
сво јим обра ћа њем при сут ни ма зва нич
но је отво рио пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Томи слав Јан ко вић, а, пре ма 
њего вим речи ма, овај фести вал је 
једин стве на при ли ка да се као град и 
држа ва све ту пред ста ви мо у нај бо љем 
могу ћем све тлу. 

– Деце ни ју и по Град Срем ска Митро
ви ца је покро ви тељ нај ве ћег фести ва
ла фол кло ра не само на про сто ру Сре
ма и Срби је, већ и чита вог Бал ка на. 
Ове годи не се пред ста ви ло три на ест 
зема ља. Ово је фести вал игре, песме, 
при ја тељ ства, боја и све га оно га што 
доно се ансам бли из Евро пе, а ове 

годи не ту су и пред став ни ци из Јужне 
Аме ри ке. Срем фолк фест је вели ки 
дога ђај, јер су наши сугра ђа ни у при ли
ци да упо зна ју кул ту ру дале ких зема
ља, али и да се као град и земља лепо 
пред ста ви мо и да лепа сли ка о Срби ји 

оде у свет –рекао је Јан ко вић.
Срем фолк фест отво рен је насту

пом дечи јег хора Сир ми у мар та и насту
пом митро вач ког Фол клор ног ансам
бла „Бран ко Ради че вић“, који је ујед но 
и дома ћин фести ва ла, а читав дожи

Петар Самар џић

Црна Гора

Томи слав Јан ко вић
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вљај упот пу њен је и импон зант ним 
ватро ме том.

 Мила на Доста нић, чла ни ца ансам
бла дома ћи на, сва ке годи не жељ но 
ишче ку је овај фести вал. 

– Пет годи на сам у првом ансам блу и 
мно го сам про пу то ва ла. Фести вал би 
тре бао и још дуже да тра је, да нас 
посе ти што више људи из што више 
зема ља. Тури стич ки, ово је фено ме
нал но, јер је Срем ска Митро ви ца 
ствар но бога та и има мно го тога да 
пону ди. Једва сам чека ла овај део 
лета – рекла је Мила на Доста нић. 

Нај ве ћу атрак ци ју на ово го ди шњем 
фести ва лу фол кло ра пред ста вља ли 
су фол клор ни ансам бли из Колум би је 
и Коста ри ке, који су ове годи не први 
пут у Срби ји. Сво јим пер фор ман сом 
током дефи леа, као и насту пи ма у 
фол клор ном делу фести ва ла, ови 
ансам бли осво ји ли су срца дома ће 
публи ке. 

Едвин Ендо ша из Колум би је није 
крио оду ше вље ње фести ва лом. Како 
каже, при јат но је изне на ђен љуба зно
шћу и госто прим ством на које је наи
шао у Срем ској Митро ви ци, а сам 
фести вал на њега је оста вио вео ма 
леп ути сак. 

Пре ма речи ма дирек то ра Срем фолк 
феста Петра Самар џи ћа, нај ва жни је је 
да су гости задо вољ ни, а комен та ри 
пози тив ни. 

– Са собом су поне ли лепо вре ме и 
добро рас по ло же ње. Ове годи не се 
фести вал одви ја у јед ном пот пу но дру
га чи јем амби јен ту. Били смо на слат
ким мука ма све ове дане током при
пре ма, али успе ли смо да одо ли мо том 
иза зо ву и при пре ми мо сце ну која је по 
узо ру на европ ске фести ва ле фол кло
ра – рекао је Петар Самар џић.

У раз го во ру са Самар џи ћем, при се
ти ли смо се и тога како је фести вал 
изгле дао у пери о ду свог осни ва ња и 
поку ша ли да закљу чи мо на који начин 
се Срем фолк фест одр жао и растао 
свих ових годи на. 

– Фести вал је почео да се одр жа ва 
2004. годи не, са све га шестседам 
ансам ба ла, од чега чети ри из Срем ске 
Митро ви це. Све до 2015. годи не стал
но смо се тру ди ли да пове ћа ва мо број 
ансам ба ла и уче сни ка, да уво ди мо 
нови не и пра ти мо како ства ри функ ци
о ни шу на дру гим фести ва ли ма. Од 
2015. годи не поста ли смо чла ни ца 
CIOFFа, гло бал не инсти ту ци је орга ни
за то ра фести ва ла фол кло ра. Тиме 
нам се обез бе ђу ју ква ли тет ни ансам
бли, њихов сигу ран дола зак, и да све 
што ради мо ради мо на врхун ском 
нивоу, као и оце њи ва ње. Има мо оба ве
зу да оце ни мо сва ког уче сни ка пре ма 
дисци пли ни, одно су пре ма орга ни за то
ру, са умет нич ке стра не, а и они оце
њу ју нас. На свет ском нивоу вео ма смо 
добро пози ци о ни ра ни, а из годи не у 
годи ну стал но нам се пове ћа ва број 
при ја ва – рекао је Петар Самар џић, 
дода ју ћи да неки ансам бли Срем ску 
Митро ви цу посе ћу ју и више пута. 

Детаљ са дефи леа

Грчка

Костарика

Колумбија
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Међу број ним фести ва ли ма који су 
се у Срем ској Митро ви ци одр жа ва ли 
само у поку ша ју, Срем фолк фест 
успео је да се избо ри за сво ју пози ци ју 
и опста не већ деце ни ју и по. Пре ма 
речи ма дирек то ра Петра Самар џи ћа, 
за то су заслу жни људи који су овај 
фести вал осно ва ли и који сва ке годи не 
уче ству ју у њего вој орга ни за ци ји.

– Фести вал је опстао због љуба ви и 
енту зи ја зма свих људи који су анга жо

ва ни. Умет нич ки дирек тор Дра ган Ђор
ђе вић је човек који је овај фести вал 
осно вао и покло нио све му томе вели ку 
љубав. Нарав но, заслу жни су и људи 
из Сир ми у мар та, који су овом фести ва
лу посве ће ни 15 годи на, а вео ма важна 
је и публи ка, јер је Срем фолк фест 
изу зет но посе ћен. То зна чи да је овај 
фести вал успео да их заин те ре су је. 
Ове годи не, захва љу ју ћи про јек ту 
рекон струк ци је Жит ног трга само 1.000 
људи може да седи и пра ти фести вал, 

а ту је и место за још неко ли ко хиља да 
посе ти ла ца који сто је са стра не – рекао 
је Самар џић.

Пре ма њего вим речи ма, захва љу ју
ћи Срем фолк фесту Срем ска Митро
ви ца је поста ла пре по зна тљи ва у све ту 
и овај фести вал пред ста вља један од 
њених сим бо ла. 

– Ни Бео град ни Нови Сад који су 
мно го већи од Митро ви це нема ју 
фести вал ова квог карак те ра. Са тури
стич ке стра не овај фести вал је тако ђе 
вео ма важан. Пре све га, сва ке годи не 
нас посе ти око 600 људи из дру гих 
зема ља, који у сло бод но вре ме, поред 
тога што се упо зна ју са нашом кул ту
ром и тра ди ци јом, упо зна ју се и са зна
ме ни то сти ма Срем ске Митро ви це. 
Факул та тив но им се орга ни зу ју посе те 
Заса ви ци, фру шко гор ским мана сти ри
ма. Сва ке годи не ансам бли има ју орга
ни зо ва не и тури стич ке туре, а ми им 
обез бе ђу је мо све што им је нео п ход но 
– каже Петар Самар џић и дода је да су 
једи ни про бле ми веза ни за орга ни за
ци ју фести ва ла, са који ма се ипак 
изла зи на крај, сме штај ни капа ци те ти 
који су у Митро ви ци због непо сто ја ња 
хоте ла оскуд ни. О овом про бле му до 
сада смо већ гово ри ли у раз го во ру са 
дирек тор ком Тури стич ке орга ни за ци је 
Гра да Све тла ном Сабо. 

Град Срем ска Митро ви ца од самог 
осни ва ња пре по знао је зна чај Срем 
фолк феста и од тада је био и остао 
његов покро ви тељ. Пре ма Самар џи ће
вим речи ма, поред помо ћи Гра да, 
Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са
ња, од вели ког зна ча ја за опста нак и 
одр жа ва ње овог фести ва ла су и њего
ви спон зо ри, као и медиј ски парт не ри. 

Дан након Срем фолк феста, сада 
већ тра ди ци о нал но, одр жа ва се и Там
бу ри ца фест Од беге ша до при ма, на 
којем се ове годи не публи ци пред ста
вља девет там бу ра шких бан ди из чита
ве Вој во ди не, као и јед на бан да из 
Хрват ске. 

Нема ња Мило ше вић
Фото: Владимир Цуцанић

Едвин Ендо ша са пра ти љомСрбија

У поне де љак, 13. авгу ста, гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер у Град
ској кући орга ни зо вао је при јем пред
став ни ка фол клор них ансам ба ла 
који су ове годи не уче ство ва ли на 
Срем фолк фесту.  Поже лев ши 
гости ма добро до шли цу, гра до на чел
ник је иста као да Срем ска Митро ви
ца има бога ту исто ри ју и тра ди ци ју и 
да је све ту позна та још од посто ја ња 
Рим ског цар ства.

– Нала зи мо се на теме љи ма Сир
ми ју ма, што нашем гра ду даје вели
ки зна чај у исто ри ји циви ли за ци је 

овог реги о на. Као град, жели мо да 
буде мо добри дома ћи ни сви ма они
ма који дола зе у Срем ску Митро ви цу 
и са нама деле сво је кул тур но насле
ђе. Овај наш фести вал сво јим дола
ском учи ни ли сте импон зант ним и 
пока за ли да сте заи ста одлич ни 
игра чи и пева чи. Мислим да је публи
ка ужи ва ла – рекао је Вла ди мир 
Сана дер у свом обра ћа њу пред став
ни ци ма фол клор них ансам ба ла и 
поже лео да им вре ме про ве де но у 
Срем ској Митро ви ци оста не у лепом 
сећа њу. 

При јем код гра до на чел ни ка

Са пријема
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РАДОВИ У ГЛАВ НОЈ УЛИ ЦИ

Затво ре на за сао бра ћај
до кра ја авгу ста
Радо ви на рекон струк ци ји дела 

Глав не ули це запо че ли су 11. 
јуна и теку пред ви ђе ном дина ми

ком, а пре ма пла ну тре ба ло би да се 
окон ча ју у првој поло ви ни децем бра.

Због поме ну тих радо ва, од 8. авгу
ста део Глав не ули це, од Желе знич ке 
до Трга осло бо ђе ња, код Вели ког пар
ка биће затво рен за сао бра ћај.

Меха ни за ци ја анга жо ва на на рекон
струк ци ји Глав не ули це пре ла зи на 
дру гу стра ну и изво ди ће радо ве на 
тро то а ру и пар кин зи ма и  то у делу 
ули це од ОШ „Змај Јова Јова но вић“  до 
сема фо ра на Град ском тргу.

Због ових радо ва биће сужен коло
воз, те је  нео п ход но затво ри ти тај део 
Глав не ули це за сао бра ћај, а пре ма 
пла ни ра ној дина ми ци радо ва ули ца ће 
бити затво ре на за сао бра ћај до кра ја 
авгу ста.

С. Џ.
Део Глав не ули це затво рен за сао бра ћај

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА

Подела гра ђе вин ског мате ри ја ла
Уго во ри о доде ли јед

но крат не бес по врат не 
помо ћи у гра ђе вин ском 

мате ри ја лу, ради побољ ша
ња усло ва ста но ва ња избе
глих лица, пот пи са ни су 10. 
авгу ста у Град ској кући, а 
пот пис на уго во ре, сем оних 
који су помоћ доби ли, ста
ви ла је и Мари ја Стој че вић, 
заме ни ца пред сед ни ка рум
ске општи не.

Уговорoм је пет избе глич
ких поро ди ца доби ло гра
ђе вин ски мате ри јал који су 
наве ли да им је потре бан, а 

реч је о суми од 480.000 до 
550.000 дина ра.

Мари ца Крстић из Ники на
ца је доби ла помоћ у гра ђе
вин ском мате ри ја лу у мак
си мал ном изно су од 550.000 
дина ра. 

Мари ца је избе гла из 
Босне 1991. годи не, а годи
ну дана касни је се насе ли ла 
у Никин це, где и данас живи 
са поро ди цом.

– Захвал на сам на овој 
помо ћи, која ми пуно зна чи 
јер имам тро је деце, сина и 
две кћер ке и сви иду у шко лу. 

Ово је први пут да доби јам 
неку помоћ. Ја не радим, у 
поро ди ци само супруг ради, 
зато нам је ова помоћ толи
ко важна. Има мо кућу која је 
при лич но ста ра, тако да ми 
је нај ва жни је било да попра
ви мо кров и ура ди мо изо
ла ци ју куће – рекла нам је 
Мари ца Крстић.

Мари ја Стој че вић је иста
кла, да локал на само у пра ва 
наста вља сарад њу са Коме
са ри ја том за избе гли це и 
мигра ци је. 

– У про те клом пери о ду 

смо реа ли зо ва ли број не про
јек те од зна ча ја за гра ђа не 
са избе глич ким ста ту сом. 
Купо ва не су сео ске куће 
са окућ ни цом, гра ђе вин ски 
мате ри јал, мон та жне куће, а 
спро ве ден је и низ про је ка та 
који су има ли за циљ еко ном
ско осна жи ва ње избе глих и 
интер но расе ље них лица. 
Овај пут се ради о помо ћи у 
гра ђе вин ском мате ри ја лу за 
пет поро ди ца и веру јем да ће 
им ова помоћ добро доћи, да 
уна пре де усло ве ста но ва ња 
и тако подиг ну ква ли тет свог 
живо та. Вред ност помо ћи 
је укуп но 2.626.000 дина ра, 
а локал на само у пра ва има 
уче шће од десет про це на
та. Морам да кажем да ће 
рум ска општи на и у наред
ном пери о ду наста ви ти да 
издва ја сред ства за подр шку 
про јек ти ма Коме са ри ја та 
за избе гли це и мигра ци је – 
иста кла је Мари ја Стој че вић.

Помоћ у гра ђе вин ском 
мате ри ја лу су доби ли Миро
слав Мар ти но вић из Руме, 
Миро слав Бур саћ из Хрт
ко ва ца, Мари ца Крстић из 
Ники на ца, Саша Бој чић из 
Руме и Љуба Дра ку лић из 
Клен ка.

С. Џ.
Добит ни ци помо ћи у гра ђе вин ском мате ри ја лу
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Чувари културне баштине
Јед на од обла сти дело ва ња Град

ске библи о те ке „Ата на си је Стој
ко вић“ у Руми је и изда вач ка 

делат ност, која је уста но вље на још 
осам де се тих годи на про шлог века, 
али је била спо ра дич на, буду ћи да су 
се тада поста вља ли знат но оштри ји 
кри те ри ју ми за штам па ње књи ге, док 
сада о соп стве ном тро шку, може да је 
штам па сва ко ко је вољан да у то уло
жи свој новац.

– Од 2007. годи не ми смо одлу ком 
Управ ног одбо ра уста но ви ли да годи
шње штам па мо до шест насло ва. 
Нека да је то и више, а пре две годи
не смо има ли  изда тих чак 11 насло ва. 
У прин ци пу, у окви ру наше изда вач ке 
делат но сти се обја ви шест до седам 
насло ва, тако је било про шле годи
не, а план је сли чан и за ову. До сада 
смо обја ви ли чети ри насло ва, пета је 
ових дана угле да ла све тло дана, а то 
је књи га Ђоке Фили по ви ћа При че о 
љуба ви сва ко ја кој – гово ри за наше 
нови не дирек тор Жељ ко Сто ја но вић.

Он наја вљу је и ско ра шњи изла зак 
књи ге Тај не Соки ног огле да ла, Коса
не Мар ков која је побед ни ца кон кур са 
„Ата на си је Стој ко вић“ из 2017. годи не 
за први роман. 

– За нас је ова књи га важна, жели
мо да иза ђе пре Сај ма књи га, да је 
пока же мо и тамо. До кра ја годи не нам 
оста ју још две књи ге, јед на сати рич на 
ће садр жа ти афо ри зме, док је дру га 
нај ве ро ват ни је, репринт јед ног дав но 
забо ра вље ног тек ста. Наи ме, у Зави
чај ном музе ју смо нашли текст који 
је јед на сту дент ки ња писа ла о Миле
ни Мила ди но вић, супру зи др Жар ка 
Мила ди но ви ћа. Реч је о диплом ском 

раду о овој позна тој Румљан ки, који је 
напи сан 1972. годи не. Аутор ка је свој 
рад покло ни ла покој ном Бог да ну Раја
ков цу и он се сада нала зи у Музе ју. 
Текст је пре пун пода та ка о овој жени, 
коју мно ги не зна ју. То није нешто вели
ко, али би та моно гра фи ја била зна чај
на за нашу зави чај ну збир ку, пого то во 
што је Миле на Мила ди но вић у поли
тич ким актив но сти ма подр жа ва ла свог 
супру га, а ми ове годи не обе ле жа ва
мо вели ки јуби леј  век од доно ше ња 
одлу ке о при са је ди ње њу Сре ма Срби
ји, која је доне та упра во у Руми, у кући 
Мила ди но ви ћа – исти че Жељ ко Сто ја
но вић.

Дирек тор Сто ја но вић каже да ову 
изда вач ку актив ност у зна чај ном изно

су пра ти локал на само у пра ва и без те 
подр шке не би се могла реа ли зо ва ти 
у поме ну том оби му, а план је да тако 
буде и убу ду ће.

 – Ми нисмо комер ци јал ни изда ва
чи, тако да некад штам па мо књи ге које 
вели ки изда ва чи не би, јер нема ју про
фит. Ми не мора мо о томе да води мо 
рачу на, ако се то тиче зави ча ја, али 
на ква ли тет ипак пази мо. Штам па мо 
ауто ре углав ном из Руме и Сре ма, 
сем за кон курс „Ата на си је Стој ко вић“, 
али то је наш кон курс па је опет веза
но за нашу сре ди ну. Дакле, било да су 
ауто ри зави чај ни писци или се пише о 
нашем кра ју, посеб но о нашој општи
ни. Библи о те ка  има ту делат ност да 
помог не зави чај ним писци ма, који не 
би могли да штам па ју у вели ким изда
вач ким кућа ма – каже Жељ ко Сто ја но
вић.

Када је реч о кон кур су „Ата на си је 
Стој ко вић“, он је у току и тра је до кра ја 
сеп тем бра, а неки радо ви су већ при
сти гли. Сто ја но вић каже да се нада да 
ће при сти ћи десе так радо ва, а потом 
ће жири у децем бру про гла си ти ово го
ди шњег побед ни ка.

 – Награ да под ра зу ме ва штам па ње 
тог првог рома на. Ми углав ном, доби
ја мо радо ве ауто ра који су се већ опро
ба ли у писа њу песа ма, дра ма или есе
ја, а потом се опре де љу ју и за фор му 
рома на. Доби ја мо доста добре насло
ве, тако да смо 2015. годи не обја ви
ли чак три књи ге висо ког ква ли те та 
– дода је дирек тор Жељ ко Сто ја но вић.

Током јуна и јула Град ска библи о те
ка је из отку па Мини стар ства кул ту ре 
доби ла још 683 насло ва и тако пове
ћа ла свој библи о теч ки фонд. С. Џ.

Жељ ко Сто ја но вић

ПК БОР КО ВАЦ - РУМА

Зла то за Јеле ну Радо са вље вић
И после лет ње пау зе, када је реч о Вој во ђан

ској тре кинг лиги, чла но ви Пла ни нар ског 
клу ба Бор ко вац, наста ви ли су са успе шним 

уче шћем у овом так ми че њу чији је орга ни за тор 
Пла ни нар ски савез Вој во ди не.

Пето коло ово го ди шњег циклу са так ми че ња 
одр жа но је 5.авгу ста у Спе ци јал ном резер ва ту 
Гор ње Поду на вље. 

Старт и циљ је био у селу Купу си на код Апа ти
на. Уче ство ва ло је девет чла но ва ПК Бор ко вац на 
ста зи дугој 42 кило ме тра.

Јеле на Радо са вље вић из ПК Бор ко вац, која је 
и акту ел на шам пи он ка Вој во ђан ске тре кинг лиге, 
осво ји ла је злат ну меда љу у апсо лут ној жен ској 
кон ку рен ци ји.

После петог кола Вој во ђан ске тре кинг лиге, 
рум ски пла ни нар ски клуб зау зи ма дру го место у 
гене рал ном пла сма ну, у кон ку рен ци ји пре ко 70 
клу бо ва из Вој во ди не и Срби је, са малим зао стат
ком за воде ћом еки пом ново сад ског ПК Желе зни
чар. С. Џ.

Рум ски пла ни на ри и даље успе шни
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Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.

ОПШТИН СКА УПРА ВА РУМА

Награ де за ква ли те тан рад
Општин ска упра ва у 

Руми уве ла је и орга
ни зо ва ла свој рад у 

скла ду са кри те ри ју ми ма 
стан дар да ИСО 9001 као и 
сер ти фи ка том 14001 што 
сва ка ко ути че на ква ли тет 
рада у Општин ској упра ви, за 
шта су у про те клих пар годи
на доби је на и одго ва ра ју ћа 
при зна ња. 

–  Про цес упра вља ња ква
ли те том у Општин ској упра
ви је нешто о чему ми води
мо рачу на, прак тич но од како 
смо пре у зе ли власт и већ 
2015. годи не је уве ден сер
ти фи кат ИСО 9001/2008. То 
је тада био важе ћи сер ти фи
кат који је под ра зу ме вао низ 
фор мал них рад њи и адми
ни стра тив них пра ви ла, који 
су нео п ход ни да их одре ђе ни 
орган упра ве или било која 
орга ни за ци ја, при вред на на 
при мер, испу ња ва, а што има 
за циљ да побољ ша рад саме 
орга ни за ци је. Кон крет но, у 
нашем слу ча ју, да Општин
ска упра ва као први сер вис 
гра ђа на ради брзо, ефи ка сно 
и на висо ком нивоу посло
ве из сво је над ле жно сти и 
да гра ђа ни буду задо вољ ни. 
Већ од 2015. годи не, када 

је доби јен сер ти фи кат, има
ли смо кон крет не резул та те 
који су  потвр ђе ни и награ
да ма које смо до сада доби
ли – гово ри за наше нови не 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве.

Тако је Општин ска упра ва 
доби ла награ ду за јед ну од 
нај е фи ка сни јих упра ва када 
је реч о изда ва њу гра ђе вин
ских дозво ла, што потвр ђу је 
и број инве сти то ра и обје ка
та који су изгра ђе ни у рум ској 
општи ни. 

Доби је на је и награ да за 
јед ну од нај бо љих упра ва у 

сми слу при вла че ња стра них 
инве сти ци ја, одно сно Оде
ље ње за локал ни еко ном
ски раз вој је доби ло награ
ду НАЛЕДа, да је рум ска 
општи на један од лиде ра у 
при вла че њу стра них инве
сти ци ја. 

Тако ђе, од пове ре ни ка за 
инфор ма ци је од јав ног зна
ча ја, про шле годи не је доби
је на награ ду за нај бо љи 
инфор ма тор о раду на нивоу 
локал них само у пра ва, што је 
сва ка ко после ди ца доби ја ња 
сер ти фи ка та и доброг рада 
запо сле них.

Послед ња ресер ти фи ка ци
ја је била пре два месе ца и 
потвр ђе но је да ће сер ти фи
кат бити обно вљен, тач ни је 
да ће бити извр ше на тран
зи ци ја на нови сер ти фи кат 
ИСО 9001/2015, то је нешто 
савре ме ни ји сер ти фи кат који 
је при ла го ђен савре ме ној 
прак си, а неки кри те ри ју ми 
су поо штре ни.

 – Оче ку је мо да тај сер
ти фи кат и зва нич но доби
је мо у наред них месецдва. 
Тако ђе, потвр ђен нам је и 
сер ти фи кат зашти те живот
не сре ди не 14001/2015 што 
потвр ђу је да локал на само у
пра ва води бри гу о зашти ти 
живот не сре ди не. Ту се, пре 
све га, мисли на пра вил но 
одла га ње елек трон ске опре
ме и отпа да, да то буде на 
про пи сан начин при ку пље
но и одло же но и код нас се 
у Општин ској упра ви ради 
упра во тако. Ми у послед ње 
вре ме заи ста нема мо пуно 
при ту жби на рад Општин
ске упра ве, мада, нарав но, 
увек има нешто што се може 
још побољ ша ти – закљу чу је 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве у Руми.

С. Џ.

Душан Љуби шић

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО 

Изло жба сли ка и дечи ја пред ста ва
Запи си са Мете о ра је 

назив само стал не изло
жбе сли ка Вла де Њара

ди ја, која је 7. авгу ста отво ре
на у Зави чај ном музе ју у Руми, 
у окви ру Кул тур ног лета, а сви 
који су заин те ре со ва ни могу је 
погле да ти у наред них месец 
дана. 

Покло пи ло се да је упра во 
ова рум ска 55. само стал на 
изло жба ауто ра, која пред ста
вља радо ве, наста ле при ли
ком њего вог борав ка на Мете
о ри ма 2013. годи не, али и у 
њего вом ате љеу до данас.

Вла до Њара ди је иста
као, да је при ли ком борав ка 
на Мете о ри ма настао вели ки 
број црте жа, ски ца, аква ре ла, 
фото гра фи ја и видеозапи са, 
а на осно ву њих су потом, у 
њего вом ате љеу, наста ја ле 
и сли ке, које су при ка за не на 
изло жби.

Он је под се тио да је први пут 
изла гао у Руми дав не 1991. 
годи не, на Јесе њем сало ну 
који се више и не орга ни зу је, 
а прва само стал на изло жба у 
Руми му је била пре 17 годи
на. Тако ђе, био је и уче сник 
Ликов не коло ни је Бор ко вац 

коју орга ни зу је Зави чај ни 
музеј Рума.

Вла до Њара ди је после 
отва ра ња изло жбе дирек тор ки 
Зави чај ног музе ја Бра ни сла
ви Коње вић, уру чио на поклон 
мапу гра фи ка Кар пат ски 
мит, а јед на таква се нала зи 

и у стал ној колек ци ји Гале ри је 
Мати це срп ске у Новом Саду. 

Њара ди је ура дио десет 
таквих мапа са по 12 гра фи ка.

У отва ра њу изло жбе је уче
ство ва ла и Гор да на Јовић, 
песни ки ња из Новог Сада, 
која је про чи та ла сво је две 
песме.

Кул тур но лето је наста вље
но лут кар ском пред ста вом за 
децу Бон тон – то је мој тон, 
Позо ри шног сту ди ја „Нада“ из 
Руме, која је оди гра на у пре
пу ном вели ком холу Кул тур ног 
цен тра, 10. авгу ста. 

Бон тон за почет ни ке је 
при ча о лепом пона ша њу, о 
Мишки Бом бо ни шки и њеној 
уче ни ци Џини, која ника ко да 
нау чи пра ви ла лепог пона ша
ња. Режи ју пот пи су је Сане ла 
Мило ше вић, а игра ју Ива на 
Пан чић и Сане ла Мило ше вић.

С. Џ.
Отва ра ње изло жбе Вла де Њара ди ја
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ШИД

Бес плат на шко ла пли ва ња
Спорт ски савез Општи

не Шид уче ство вао је 
на кон кур су Покра

јин ског секре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну, са про
јек том Бес плат на шко ла 
пли ва ња. Про је кат је пре
по знат као добар и за те 
наме не Општи ни Шид је 
усме рен део сред ста ва. На 
шид ским базе ни ма Посеј
дон, поче ла је бес плат на 
обу ка пли ва ња, за децу 
узра ста од осам до 12 годи
на, како за децу из Шида, 
тако и за децу из села шид
ске општи не, за које је 
обез бе ђен бес пла тан пре
воз. Шид ски базен про шле 
неде ље 7. авгу ста, посе ти
ли су секре тар Спорт ског 
саве за Општи не Шид Бран
ко Нова ко вић и члан 
Општин ског већа Милош 
Мило ше вић:

– Поред Покра јин ског 
секре та ри ја та за спорт и 
омла ди ну, сред ства за бес
плат ну шко лу пли ва ња 
обез бе ди ли су и Општи на 
Шид и Спорт ски савез 
Општи не Шид. Поред њих, 
у про јек ту уче ству је и Цен
тар за раз вој Сре ма, који је 
обез бе дио волон те ре за 
прат њу деце, као и Уста но
ва за физич ку кул ту ру и 

рекре а ци ју Пар ти зан, 
иста као је Бран ко Нова ко
вић.

Бес плат ну шко лу пли ва
ња, тре нут но поха ђа пре ко 
100 деце из целе шид ске 
општи не. Сва ко днев но, на 
шид ским базе ни ма у тра ја
њу од три сата, деца поде
ље на у гру па ма, уз помоћ 
струч них лица, има ју могућ
ност да нау че више сти ло
ва пли ва ња:

– Сва ко дете има свој 
начин рада и напре до ва ња. 
Нема мо пре ви ше вре ме на, 
али зато је фокус мак си

мал но усме рен на сва ко 
дете. Велик број деце је већ 
нау чио да пли ва. Задо вољ
ни смо и има мо доста пози
тив них реак ци ја од стра не 
роди те ља. Нас тро је, сва
ко днев но ради мо са децом, 
а у рад су укљу че ни и 
волон те ри, који про во де 
вре ме са њима када они 
нису у води, ради њихо ве 
сигур но сти – рекао је 
Милош Мило ше вић.

Бес плат на шко ла пли ва
ња, тра ја ће до почет ка 
школ ске годи не 1. сеп тем
бра.

Бранко Новаковић

ОГАР

Санација бунара на изворишту
На послед њој сед ни ци Скуп шти

не општи не Пећин ци реба лан сом 
општин ског буџе та опре де ље на су 

сред ства за две зна чај не инве сти ци је у 
Ога ру  сана ци ју хидро тех нич ке и елек
тро о пре ме на изво ри шту месног водо
во да вред ну 4,8 мили о на и буше ње још 
јед ног буна ра за напа ја ње месног водо
во да у овом насе љу вред но 4,2 мили о на 
дина ра.

Одбор ник у Скуп шти ни општи не Пећин
ци и члан Саве та Месне зајед ни це Огар 
Милан Алек сић каже да су ове две инве
сти ци је изу зет но зна чај не, јер Огар има 
све веће про бле ме са водо снаб де ва њем.

– Про блем посеб но дола зи до изра жа
ја у лет њем пери о ду, када се пове ћа ва 
потро шња воде. У Ога ру су посто ја ла два 
буна ра, али је један про пе ска рио и сада 
водо снаб де ва ње целог насе ља зави си 
од јед ног изво ри шта воде. Поред тога, 
инста ла ци је на том једи ном изво ри шту 
су ста ре пре ко три де сет годи на, у њихо
во одр жа ва ње деце ни ја ма није озбиљ
ни је ула га но и све чешће се ква ре, што 

само додат но угро жа ва водо снаб де ва ње. 
Већ ком плет ном сана ци јом хидро тех нич
ке и елек тро о пре ме на посто је ћем изво
ри шту сма њи ће се могућ ност ква ро ва 
на инста ла ци ја ма и обез бе ди ти уред ни је 
водо снаб де ва ње, а буше њем још јед ног 
буна ра у пот пу но сти ће бити задо во ље не 
потре бе Ога ра за пија ћом водом, рекао 
нам је Алек сић.

У овом тре нут ку по један бунар има ју 
пет насе ља у пећи нач кој општи ни – Огар, 
Прхо во, Обреж, Бре стач и Сибач, а стра
те шко опре де ље ње пећи нач ке локал не 
само у пра ве је да у сва ком од 15 насе
ља обез бе ди нај ма ње два изво ри шта за 
месне водо вод не мре же, чиме ће зна чај
но бити уна пре ђен ква ли тет водоснаб де
ва ња.

Милан Алек сић
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ПИО НИР СКИ ПРО ЈЕ КАТ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Ста но ви за мла де струч њаке
У току сле де ће годи не поче ће 

изград ња 60 ста но ва наме ње
них мла дим струч ним кадро ви ма 

у Инђи ји. Стам бе ни обје кат биће сме
штен у бли зи ни Хра ма цара Кон стан
ти на и цари це Јеле не у том срем ском 
гра ду, а како би поме ну та лока ци ја 
могла да се кори сти у ове свр хе, у току 
је и изме на пла на детаљ не регу ла ци је. 

Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, у првој фази ће 
бити изгра ђе на јед на стам бе на згра да 
са 60 стам бе них једи ни ца.

Ти ста но ви доне ће бене фи те нашој 
општи ни. Нај пре ћемо реши ти стам
бе не потре бе нај бо љих кадр о ва које 
Инђи ја има, када гово ри мо о људи ма 
до 40 годи на. Они ће допри не ти раз во
ју наше општи не, како кроз зна ње тако 
и кроз анга жо ва ње у мно гим посло
ви ма. Ово је начин да им се локал
на само у пра ва оду жи рекао је Гак и 
додао:

 Убе ђен сам да ће овај пио нир ски 
про је кат пре сли ка ти мно ге локал не 
само у пра ве у Срби ји и реги о ну и да 
ћемо на овај начин зау ста ви ти одла зак 
мла дих у ино стран ство. Вели ки број 
држа ва у окру же њу има про блем одла
ска кадр о ва, без обзи ра да ли су чла
ни це Европ ске уни је или не. Оче ку је
мо да ће про је кат пока за ти дуго роч не 
резул та те, јер не да само неће мо има

ти одлив ста нов ни ка, већ оче ку је мо 
озби љан при лив новог ста нов ни штва.

Пред сед ник Општи не је напо ме нуо 
да се ради и на изме ни урба ни стич
ког пла на лока ци је код Хра ма цара 
Кон стан ти на и цари це Јеле не, како би 
се ство ри ли сви нео п ход ни усло ви за 
поче так изград ње стам бе ног објек та.

 Реч је о делу бло ка у Инђи ји са 
општин ским пар це ла ма у коме је једи
но изгра ђен обје кат цркве Све тог цара 
Кон стан ти на и цари це Јеле не. Пре ма 
посто је ћем Пла ну детаљ не регу ла ци
је, на пред мет ној лока ци ји пла ни ран 

је ком плекс пред школ ске уста но ве, 
ком плекс основ не шко ле, као и зона 
цен тра у сми слу секун дар них град ских 
садр жа ја, док уоп ште није пред ви ђе но 
ста но ва ње иста као је Гак и додао:

 У скло пу изме ње ног Пла на детаљ
не регу ла ци је биће задр жан ком плекс 
наме њен за изград њу пред школ ске 
уста но ве и ком плекс вер ског објекта, 
док ће се уки ну ти део наме њен за 
изград њу објек та основ не шко ле из 
раз ло га што Инђи ја због поста ја ња 
три основ не шко ле нема потре ба за 
изград њом још јед не. М. Ђ.

Лока ци ја код хра ма на којој ће се гра ди ти стам бе на згра да

ГРАДСКА ПИЈАЦА

Мон та жна гара жа
Поста вља њем мон та жне гара же на пар кин

гу Град ске пија це у Инђи ји, уско ро ће бити 
решен про блем недо стат ка пар кинг места 

у цен тру гра да. Пре ма речи ма Вла ди ми ра Гака, 
пред сед ни ка Општи не, мон та жна гара жа има ће 
један или два спра та што ће у пот пу но сти задо
во љи ти тре нут не потре бе за пар кинг мести ма у 
самом језгру гра да.

– При кра ју је изра да идеј ног реше ња, а након 
тога кре ну ће се са радо ви ма. Има мо довољ но 
про сто ра да на посто је ћој лока ци ји поста ви мо 
гара жу са лак шом кон струк ци јом и на тај начин 
доби је мо вели ки број пар кинг места– иста као је 
Гак. 

– Тако ђе, у непо сред ној бли зи ни пија це има
мо изград њу објек та Лидл, где ће бити изгра ђе
но неко ли ко сто ти на бес плат них пар кинг места, 
тако да ћемо ово пита ње у пот пу но сти реши ти 
– рекао је пред сед ник и нагла сио да ће јав но сти 
уско ро бити пред ста вљен глав ни про је кат Град
ске пија це, чија се рекон струк ци ја оче ку је врло 
брзо.

Гак је навео да су гра ђа ни ма на рас по ла га њу 
тре нут но 482 пар кинг места, уз јасно назна че на 
места за осо бе са инва ли ди те том. Нај ве ћи број 
пар кинг места нала зи се у самом цен тру гра да, 
а пре неко ли ко годи на изгра ђен је пар кинг код 
Дома здра вља, где је воза чи ма чак омо гу ће но 
бес плат но пар ки ра ње. М. Ђ.

НОВИ СЛАН КА МЕ Н

Изград ња школске огра де

У току су радо ви на изград њи 
огра де око објек та Основ не 
шко ле „Др Ђор ђе Нато ше

вић“ у Новом Слан ка ме ну. Радо ви 
се изво де у циљу пове ћа ња без
бед но сти, а ини ци ја то ри су упра ва 
шко ле и пред став ни ци месне 
зајед ни це, док  је  финан си јер 
Општи на Инђи ја. 

– Радо ви су поче ли пре 15так 
дана и напре ду ју пред ви ђе ним 
пла ном. Реч је о огра ди, која ће 
бити изгра ђе на око школ ског 

објек та, те ћемо на тај начин доби
ти и леп ши изглед шко ле, али и 
већу без бед ност ђака у Слан ка ме
ну– рекао је Дра ган Кри во ши ја, 
пред сед ник МЗ Нови Слан ка мен и 
исти че да ће радо ви бити завр ше
ни до почет ка школ ске годи не.

Како је Кри во ши ја рекао, усло ви 
за поста вља ње огра де сте кли су 
се захва љу ју ћи радо ви ма на 
руше њу ста ре куће, која се нала
зи ла уз ову обра зов ну уста но ву. 

М. Ђ.

Радо ви на изград њи огра де око шко ле у Новом Слан ка ме ну
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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ НЕКАД И САД

Два и по века школства у Инђији

Основ на шко ла „Петар 
Кочић“ у Инђи ји, 
осно ва на је дав не 

1760. годи не и нај ста ри ја је 
у Сре му. Први учи тељ у тој 
обра зов ној уста но ви, ста рој 
више од два и по века, био 
је Исак Арсе ни је вић (Ада
мо вић). Ста ра шко ла нала
зи ла се пре ко пута сада шње 
згра де. Била је то мала кућа 
која је има ла две собе, у јед
ној је била шко ла, а у дру гој 
учи те љев стан. У то вре ме 
ова обра зов на уста но ва 
зва ла се Срп ска шко ла.

1847. годи не ста ра школ
ска згра да је пору ше на, и 
ози да на је нова, у којој се и 
данас нала зи ради о ни ца за 
прак су Тех нич ке шко ле. У то 
вре ме улаз у згра ду био је 
са ули це, из оба прав ца, са 
десе так сте пе ни ка. Ула зи ло 
се у пре двор је из које га су, 

на сва ку стра ну води ла вра
та у учи о ни це, а ход ник се 
нала зио на сре ди ни. У сва
кој учи о ни ци била су по два 
раз ре да: у јед ној, први и 
дру ги, а у дру гој, тре ћи и 
четвр ти. Наста ва се изво ди
ла пет дана недељ но, а 
четвр так је био нера дан 
дан. Рас пуст је тра јао од 1. 
јула до 31. авгу ста.

Због пове ћа ног бро ја ђака 
из годи не у годи ну, 1926. 
годи не јави ла се потре ба за 
изград њом нове, веће школ
ске згра де, што је и учи ње
но на месту дана шње шко
ле, која је поче ла са радом 
11. јану а ра 1937. годи не. У 
то вре ме носи ла је име 
Држав на народ на шко ла „ 
Краљ Петар I“.

Сада шња згра да изгра ђе
на је 1938. годи не када је 
опет про ме ни ла назив, овог 

Уче ни ци ОШ „Петар 
Кочић“ вео ма су актив ни у 
свим сег мен ти ма. Поред 
тога што се успе шно баве 
спор том и беле же запа же не 
резул та те, један број њих 
укљу чен је у рад нови нар
ске сек ци је, коју води учи те
љи ца Све тла на Мило је вић. 
Мали нови на ри вред но раде 

на тема ма које се касни је 
обја вљу ју у часо пи су „Школ
ски свет“. Часо пис је досту
пан на огла сној табли или у 
елек трон ској фор ми на зва
нич ном школ ском сај ту. Како 
је иста кла дирек то ри ца шко
ле, Све тла на Пешут, школ
ски часо пис је недав но 
дожи вео сво је изда ње.

Школ ски часо пис

Сређени паркети у неколико учионица

Све тла на Пешут
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Шко ла „Петар Кочић“ прва 
је и, за сада, једи на основ на 
шко ла на тери то ри ји општи
не Инђи ја, која је укљу че на у 
пилот про је кат ресор ног 
Мини стар ства Елек трон ски 
днев ни ци. Како исти че Све
тла на Пешут, дирек то ри ца 
шко ле, цео колек тив је про
шао одре ђе ну обу ку и њихо
ве реак ци је су, до сада, 
пози тив не.

– Једва чека мо да про је
кат у пот пу но сти зажи ви, јер 
ми тре нут но води мо елек
трон ски и днев ник у папир
ној фор ми. Сва ки настав ник 
има свој налог и шифру. Раз
ред ни ста ре ши на има увид у 
ком пле тан елек трон ски 
днев ник, а пред мет ни 
настав ник, искљу чи во у оце
не из свог пред ме та, тако да 
не може нека оце на из дру
гог пред ме та да ути че на 

субјек тив но оце њи ва ње. 
Педа го шка слу жба тако ђе, 
има свој налог и они могу 
посеб но да кон тро ли шу 
изве шта је настав нич ког осо
бља – исти че Пешут и дода
је, да је шко ла у пот пу но сти 
тех нич ки опре мље на захва
љу ју ћи набав ци довољ ног 
бро ја лап топрачу на ра, 
интер ак тив них табли и опре
ме за рачу нар ски каби нет. 

– Морам посеб но иста ћи, 
да има мо вели ку подр шку и 
од роди те ља наших ђака, 
који су нерет ко дона то ри, 
али и од Општи не Инђи је.

Дирек то ри ца шко ле под
се ћа да је у пилотпро је кат 
Елек трон ски днев ни ци 
укљу че но укуп но 200 шко ла, 
поред њих и две сред ње 
шко ле из Инђи је,  Гим на зи ја 
и СШ „Др Ђор ђе Нато ше
вић“.

Елек трон ски днев ни ци

пута у Држав на основ на 
шко ла, са срп ско хр ват ским 
настав ним јези ком. Изби ја
њем Дру гог свет ског рата, 
шко ла се сели у ста ре про
сто ри је и доби ја назив 
Хрват ска пуч ка шко ла, коју 
су поха ђа ли уче ни ци и пра
во слав не и като лич ке веро
и спо ве сти. У новој школ ској 
згра ди почи ње са радом 
Гра ђан ска шко ла. После 
Дру гог свет ског рата дола зи 
до пора ста бро ја ста нов ни
ка у Инђи ји, што је зах те ва
ло отва ра ње две основ не 
шко ле. У школ ској згра ди 
тада се нала зи ла Прва 
непот пу на држав на реал на 
гим на зи ја и то све до 1949. 
годи не. После тог пери о да 
поста је Осмо го ди шња шко
ла.

До 1960. годи не није био 
оби чај да се шко ла ма дају 

име на позна тих људи. Шко
ла се у пери о ду од 1950. 
годи не до 1960. годи не зва
ла Основ на шко ла број 
један. Из запи сни ка са сед
ни це Настав нич ког већа, 
одр жа не 18. мар та 1960. 
сазна је мо, да шко ла доби ја 
сада шње име ОШ „Петар 
Кочић“, на пред лог тада
шњег дирек то ра Њего ван 
Мило ва на. Тада је одлу че
но да Дан шко ле буде 22. 
март, дан када је Петар 
Кочић одр жао говор на 
Сабо ру у Сара је ву, где је 
јав но исту пио про тив 
аустроугар ске вла сти и 
стао на стра ну потла че ног 
босан ског сеља ка.

Годи не 1965. дози да на је 
згра да уз посто је ћу, у прав
цу згра де општи не. Убр зо је 
догра ђен и део у сме ру 
Миле ти ће ве ули це. Дана
шњи изглед шко ла је доби
ла 1971/1972. годи не, када 
су догра ђе ни сви потреб ни 
каби не ти и сала за физич ко 
вас пи та ње.

Данас Основ на шко ла 
„Петар Кочић“ бро ји 37 оде
ље ња, међу који ма су и 
под руч на, у згра ди поме ну
те обра зов не уста но ве у 
насе ље ном месту Љуко во. 
Наста ва се изво ди у две 
сме не и шко ла је у пот пу но
сти опре мље на свим нео п
ход ним пома га ли ма за 
несме та ну реа ли за ци ју 
наста ве.  М. Ђ.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Више купа ча

Лепо вре ме при ву кло 
је и мно го више купа
ча на Град ски базен у 

одно су на јун и јул. Пре ма 
речи ма над ле жних, само у 
прет ход них неко ли ко дана 
оми ље но инђиј ско купа ли
ште посе ти ло је пре ко 4.000 
купа ча. 

– Конач но смо доче ка ли 
пра во лето, јер зна те да је 
јул био ката стро фа лан, али 
пре десе так дана ситу а ци
ја се побољ ша ла и могу са 
задо вољ ством да кажем да 
је про шли викенд било пре
ко 3.000 посе ти ла ца, што 
је изу зет но добро. Тако ђе, 
сва ког рад ног дана беле жи
мо око 1.000 посе та и нада
мо се да ће се тај тренд 
наста ви ти – исти че Или ја 
Трбо вић, дирек тор Уста но ве 
Спорт ски цен тар Инђи ја, под 
чијом је над ле жно шћу Град
ски базен.

С обзи ром да су прва 
два лет ња месе ца пра ти ле 
лоше вре мен ске при ли ке, 
како каже Трбо вић, посто
ји могућ ност да ове годи не 
купа ли шна сезо на буде про
ду же на до поло ви не сеп тем
бра.

– Код нас је тра ди ци ја 
да се са почет ком школ ске 
годи не сезо на затва ра, али 
због лошег вре ме на у јулу 
и наших купа ча, који има ју 
сезон ске и месеч не кар те, у 

дого во ру са пред сед ни ком 
општи не, пла ни ра мо да про
ду жи мо сезо ну купа ња до 
16. сеп тем бра, уко ли ко нам 
вре мен ске при ли ке то буду 
дозво ли ле – каже дирек тор 
Трбо вић и под се ћа да су у 
овој и про шлој годи ни, извр
ше ни одре ђе ни радо ви који 
су допри не ли бољим усло
ви ма за купа че.

– Прве годи не смо ура
ди ли тако зва ну прву фазу 
радо ва, која је под ра зу ме
ва ла рено ви ра ње спољ ног 
окви ра базе на и поста вља
ње два тобо га на. Ове годи не 
смо поче ли са радо ви ма који 
се тичу уре ђе ња ширег про
сто ра око базе на, трав ња
ка и ура ди ли смо један леп 
пла то на којем смо поста ви
ли лежаљ ке. Ти радо ви нису 
завр ше ни, јер наста вља мо 
са њима одмах након завр
шет ка ове сезо не – каже 
Трбо вић и дода је да је ове 
годи не изгра ђен и хидро ма
са жни базен повр ши не 35 
ква дра та који је оправ дао 
сва оче ки ва ња посе ти ла ца. 

– Сва ког дана доби ја мо 
похва ле од наших посе ти
ла ца, због хидро ма са жног 
базе на. Могу за крај да пору
чим да ћемо и даље ради ти 
на томе, да они буду задо
вољ ни и да базен задо во љи 
све њихо ве потре бе. 

М. Ђ.

Град ски базен у Инђи ји

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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ДЕВЕ ТА РЕГА ТА МАЈ КЕ АНГЕ ЛИ НЕ 

Зашти та при ро де на првом месту
Сун цем оку па на река Сава обез

бе ди ла је иде ал не усло ве да 
по деве ти пут запло ви купин

ска рега та у част срп ске деспо ти це 
Анге ли не Бран ко вић у наро ду запам
ће не као Све та Мај ка Анге ли на, која 
је са сино ви ма Ђор ђем и Јова ном, 
након пада Сме де ре ва, од 1486. до 
1502. годи не сто ло ва ла у послед њој 
пре сто ни ци срп ске сред њо ве ков не 
држа ве – твр ђа ви Купи ник на обо ду 
дана шњег Купи но ва.

Рега та Мај ке Анге ли не, коју под 
покро ви тељ ством пећи нач ке локал не 
само у пра ве орга ни зу је Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Пећин ци, једи
на је рега та која захва љу ју ћи при род
ном меан дру реке Саве има старт и 
циљ у истом месту – Купи но ву. Рега
та ши су и ово га пута кре ну ли са 
План ди шта на 25 кило ме та ра дуго 
путо ва ње реком Савом по обо ду Спе
ци јал ног резер ва та при ро де Обед ска 
бара, а у попо днев ним часо ви ма при
ста ли су на ушћу кана ла Вок у реку 
Саву.

Мани фе ста ци ју је у субо ту 11. авгу
ста све ча но отво рио пред сед ник 
општи не Пећин ци Жељ ко Трбо вић, 
који је том при ли ком нагла сио да 
Рега та ове годи не има посеб но изра
же ну еко ло шку црту.

– Неће мо се само дру жи ти и заба
вља ти, већ ћемо са Рега те Мај ке 

Анге ли не посла ти и јасну пору ку да 
ову пре див ну при ро ду, реку Саву и 
Спе ци јал ни резер ват при ро де Обед
ска бара, мора мо зашти ти ти од 
даљег зага ђи ва ња. Јасну пору ку да 
ова гене ра ци ја нема пра во да уни шти 
ово богом дано при род но богат ство и 
да има оба ве зу да га сачу ва за гене
ра ци је које дола зе, изја вио је Трбо
вић.

Тури стич ка орга ни за ци ја поде ли ла 
је свим уче сни ци ма тури стич ку мапу 
реке Саве и еду ка тив ни мате ри јал о 
Сави, а орга ни зо ван је и Еко квиз за 
све уче сни ке Рега те.

– Ста вља ју ћи акце нат на поди за ње 
све сти уче сни ка Рега те, али и шире 
јав но сти, о зна ча ју очу ва ња реке 
Саве, ове годи не смо уве ли нови 
садр жај. У пита њу је Еко квиз у којем 
могу да уче ству ју сви уче сни ци дана
шње мани фе ста ци је, а одго во ри на 
поста вље на пита ња могу се про на ћи 
у бро шу ри коју смо при пре ми ли и 
поде ли ли им на стар ту Рега те. Нарав
но, и ово га пута про мо ви ше мо тури
стич ке потен ци ја ле наше општи не, а 
посеб но Купи но ва које оби лу је кул
тур ноисто риј ским спо ме ни ци ма, од 
нај ста ри јег пра во слав ног хра ма у 

Молитва за добру пловидбу

ЈКП ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Загу ше ње кана ли за ци о не мре же
Пећи нач ко Јав но кому нал но пред

у зе ће Водо вод и кана ли за ци ја, у 
чијој је над ле жно сти одр жа ва ње 

кана ли за ци о не и водо вод не мре же кон
стант но се суо ча ва са про бле ми ма око 
сани ра ња поје ди них загу ше них кана ли
за ци о них отво ра које иза зи ва ју неса ве
сни поје дин ци. Како нам је рекао тех нич ки 
дирек тор ЈКП Водо во да и кана ли за ци је 
Мио мир Сте фа но вић поје ди ни кори сни
ци кана ли за ци о не мре же у Шима нов ци
ма и Пећин ци ма у кана ли за ци о не отво
ре баца ју разни отпад и тиме ства ра ју не 
само про бле ме рад ни ци ма овог пред у
зе ћа, него и себи и сво јим сугра ђа ни ма, 
јер дола зи до изли ва ња кана ли за ци о ног 
отпа да који се изли ва на мести ма где 
наста не загу ше ње, при чему се угро жа ва 
живот на сре ди на у самом насе љу.

– Недав но је на пећи нач ком шета ли шту 
дошло до загу ше ња црп не ста ни це, због 
тога што су кана ли за ци о не пум пе пову
кле тка ни ну и разни твр ди отпад који су 
неса ве сни поје дин ци баца ли у кана ли за
ци о не отво ре. То не само да ства ра вели
ки про блем нашим рад ни ци ма и зна ча јан 
тро шак нашој фир ми, него дола зи и до 
поди за ња нивоа кана ли за ци о ног отпа да. 

Тру ди мо се да на вре ме интер ве ни ше мо 
како не би дошло до пре го ре ва ња пум пе 
– рекао је Сте фа но вић и још јед ном упо
зо рио гра ђа не да у кана ли за ци о не отво
ре не баца ју недо зво љен отпад јер тиме 
нару ша ва ју соп стве ну без бед ност. 

Рад ни ци Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
Водо вод и кана ли за ци ја при ли ком сана
ци ја пум пи сусре ћу се са разним недо зво
ље ним отпа дом попут пла сти ке, плат на, 
угља, пуцвал та, пла стич них кеса, вате, 

жица, чак и лимен ки које је забра ње но 
баца ти у кана ли за ци ју. Посеб но вели ку 
ште ту и еко ло шку ката стро фу могу иза
зва ти разна уља, као што је пре ра ђе но 
уље, анти фриз, млеч не кисе ли не, масно
ће живо тињ ског поре кла и гра ђе вин ски 
мате ри јал који могу доћи до пећи нач ког 
пре чи ста ча, који у про це су пре чи шћа
ва ња кана ли за ци о ног муља не кори сти 
хеми ка ли је и на нај бо љи начин чува 
живот ну сре ди ну.

Загу ше ње црп не ста ни це на шета ли шту
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Вој во ди ни, цркве Све тог Луке и цркве 
Мај ке Анге ли не, пре ко Етно куће 
поро ди це Пут ник која дати ра из осам
на е стог века, до послед ње пре сто ни
це срп ске сред њо ве ков не држа ве 
твр ђа ве Купи ник, рекла је дирек тор ка 
пећи нач ке Тури стич ке орга ни за ци је 
Љуби ца Бошко вић и под се ти ла да је 
ово го ди шњу Рега ту Мај ке Анге ли не 
подр жа ло и Мини стар ство трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја.

Моли тву за добру пло вид бу очи тао 
је купин ски месни парох јереј Пре драг 
Михај ло вић, а током пето сат не пло
вид бе уче сни ци су има ли при ли ку да 

ужи ва ју у дру же њу и при род ним лепо
та ма реке Саве и при о ба ља. На циљу 
су изву че ни добит ни ци награ да у еко 
кви зу. Награ ђе ни су: Вуки ца Север, 
Милен ко Кри жан, Јован Петро вић, 
Вален ти на Лозић и Мили ца Жив ко
вић. Награ де, ручак или вече ру по 
избо ру добит ни ка, обез бе ди ли су 
ресто ра ни из Купи но ва – сплав Сав
ски мир, Бона фи дес Купи ник и Шанац, 
а два ком пле та маји ца као уте шне 
награ де обез бе дио је орга ни за тор 
мани фе ста ци је Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Пећин ци.

– Еко квиз је одлич на иде ја. Важно 

је да сви схва ти мо да нај ве ћи инте
рес да сачу ва мо реку Саву од зага ђе
ња има мо ми који овде живи мо и који 
на Саву редов но дола зи мо. Због 
вред них награ да, које је обез бе дио 
орга ни за тор, вре де ло је про чи та ти 
поуч ну бро шу ру коју смо доби ли на 
стар ту. Надам се да смо сви запам ти
ли поне што од оно га што је у бро шу
ри писа ли и да ћемо се убу ду ће у 
скла ду са тим и пона ша ти, изја ви ла 
је добит ни ца јед не од награ да Вуки ца 
Север.

На циљу је све госте доче као ручак, 
тра ди ци о нал ни срем ски папри каш.

Пло вид ба Савом

– Био ло шки пре чи стач у Пећин ци ма 
један је од нај са вре ме ни јих у Срби ји. 
Сам про цес пре чи шћа ва ња је пот пу но 
био ло шки, а крај њи про дук ти про це са 
су тех нич ка вода и хумус. Захва љу ју
ћи брзом реа го ва њу наших рад ни ка на 
мести ма загу ше ња црп них ста ни ца, као 
и самих пум пи, до пре чи ста ча не може 
доћи твр ди отпад, али зато теч ни може 
напра ви ти вели ку ште ту на постро је
њу где је био ло шко тре ти ра ње отпа да. 
Теч не матер је, као што су разна уља и 
масно ће уни ште бак те ри је које се нала
зе у ера ци о ним базе ни ма и дола зи до 
вели ке ште те, јер је потреб но заме ни ти 
око 800 куби ка ера ци о ног мате ри ја ла са 
бак те ри ја ма, затим сле ди понов но раз
мно жа ва ње бак те ри ја за које је потреб но 
некад и више од две неде ље, како би се 
ство ри ла довољ на коли чи на бак те ри ја 
која може да врши функ ци ју пре ра де – 
упо зо рио је Сте фа но вић.

Тех нич ки дирек тор још јед ном је под
се тио гра ђа не да је забра ње но баца ти 
у кана ли за ци о не отво ре недо зво ље не 
мате ри ја ле и упу тио је апел физич ким 
и прав ним лици ма, кори сни ци ма кана
ли за ци о не мре же, да у кана ли за ци ју не 
баца ју чвр сти отпад, јер тиме са јед не 
стра не пове ћа ва ју тро шко ве одр жа ва ња 
кана ли за ци о не мре же, а са дру ге, због 
изли ва ња кана ли за ци о ног отпа да на 
мести ма где наста не загу ше ње, нару ша
ва ју живот ну сре ди ну у самим насе љи ма.

БАЗЕ НИ ПЕЋИН ЦИ

Шко ла пли ва ња
При ли ку да бес плат но на 

пећи нач ким базе ни ма не 
само нау че да пли ва ју, 

него и уса вр ше тех ни ке пли ва
ња и стек ну нео п ход ну кон ди
ци ју, и ове годи не има ју нај
мла ђи ста нов ни ци општи не 
Пећин ци као и деца ста ри јег 
узра ста. Наи ме, Спорт ски 
савез Раз вој спор то ва и Базе
ни Пећин ци у сарад њи са 
пећи нач ком локал ном само у
пра вом годи на ма уна зад орга
ни зу ју бес плат ну шко лу пли ва
ња, коју воде иску сни и обу че
ни инструк то ри, који раде са 
децом – од првих кора ка упо зна ва ња са 
водом и раз би ја ња стра ха, пре ко вежби 
у води до конач ног раз ви ја ња разних 
сти ло ва пли ва ња.

Како нам је рекао Иван Сто ја ко вић 
један од тре не ра и спа си лац на базе ни
ма у Пећин ци ма, пла ни ран број тре нин га 
ће бити одр жан.

Деца су као и рани јих годи на поде ље
на у две гру пе – пли ва че и непли ва че. 
Чети ри тре не ра раде са њима, а посеб на 
пажња покла ња се нај мла ђи ма са који ма 
се у малом базе ну раде основ не вежбе 

нави ка ва ња на воду и осло ба ђа њу стра
ха од воде. Вели ки базен резер ви сан је 
за децу пли ва че, где током тре нин га сти
чу кон ди ци ју и уса вр ша ва ју тех ни ке пли
ва ња.

Тре нин зи се на пећи нач ким базе ни ма 
одр жа ва ју три пута недељ но од 19 часо
ва, а заин те ре со ва ни мали ша ни, који се 
нису при ја ви ли за бес плат ну шко лу пли
ва ња на почет ку сезо не, могу и даље то 
учи ни ти тако што ће доћи на један од 
зака за них тре нин га – утор ком, четврт ком 
или субо том.

Тре нинг нај мла ђих
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ВРД НИК

Обе ле жен Дан руда ра Срби је
Дан руда ра Срби је, 6. 

август, обе ле жен је у 
Врд ни ку, пола га њем 

вена ца и ода ва њем поште 
настра да лим руда ри ма. 
Вен ци су поло же ни на спо
ме ник, где су сахра ње на 
чети ри руда ра,  који се нала
зи на ста ром рудар ском гро
бљу.

Вен це су, у име ири шке 
општи не, поло жи ли Вла
ди слав Илкић, пред сед
ник СО Ириг и Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни
ка Општи не, деле га ци ја МЗ 
Врд ник, као и запо сле ни у 
пред у зе ћу РДС  РГП „Врд
ник“, које је наслед ник дуге 
рудар ске тра ди ци је у Врд
ни ку, буду ћи да је врд нич ки 
руд ник био једи ни руд ник 
мрког угља у Вој во ди ни.

– Данас се захва љу је мо 
свим руда ри ма који су свој 
живот дали раде ћи часно и 
поште но овај тежак посао. 
Да није било руд ни ка и 
руда ра, не би има ли ни Врд
ник какав је данас, не би 
има ли Бању, пре ле пе хоте
ле и бога то исто риј ско и кул

тур но насле ђе. За све што 
се данас деша ва у Врд ни ку 
може мо захва ли ти руд ни ку 
и руда ри ма. Захва љу ју ћи 
њима, ово је једин стве на 
мул ти ет нич ка сре ди на која 
опста је веко ви ма. Врд ник 
има заи ста неве ро ват ну 

исто ри ју и на нама је да се 
потру ди мо да све то пре зен
ту је мо број ним посе ти о ци ма 
и тури сти ма – рекао је Мио
драг Бебић.

 Обе ле жа ва њу овог дату
ма су при су ство ва ли и 
потом ци врд нич ких руда ра, 

који су орга ни зо ва ли и тра
ди ци о нал но дру же ње на 
ста рој „Соко ла ни“.

Спо ме ник руда ри ма у Врд
ни ку је пот пу но обно вљен уз 
помоћ локал не само у пра ве 
као и ЈП „Кому на лац“ Ириг.

С. Џ. 

ПОЛА ГА ЊЕ ВЕНА ЦА: Пред став ни ци ири шке општи не

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Нови апа рат за ана ли зе крви
У лабо ра то ри ји Дома 

здра вља Ириг, 9. авгу
ста је почео са радом 

нови апа рат за био хе миј ске 
ана ли зе крви. 

За њего ву набав ку, сред
ства у изно су од 1,2 мили
о на дина ра је ком плет но 
обез бе ди ла ири шка општи
на.

Др Биља на Мило ше вић, 
дирек тор ка ири шког Дома 
здра вља каже да је у овој 
здрав стве ној уста но ви апа
рат за ове ана ли зе инста
ли ран пре десет годи на, а 
овла шће ни сер ви сер је наја
вио про шле годи не да више 
нема могућ но сти за даље 
поправ ке. 

– Издр жа ли смо са њим 
до јула ове годи не. Обра ти
ли смо се за помоћ локал ној 
само у пра ви која је и наш 
осни вач, јер даље нисмо 
могли да ради мо за наше 
паци јен те био хе миј ске ана
ли зе. Рум ски Дом здра вља 
је при мао хит на ста ња и 

пре о пе ра тив не при пре ме, а 
оста ли паци јен ти су мора
ли да раде при ват но или 
да саче ка ју набав ку новог 
апа ра та. Врло брзо смо реа
го ва ли и после све га три 
неде ље, ево данас зва нич
но почи ње мо са радом на 

новом апа ра ту – рекла је 
за наше нови не др Биља на 
Мило ше вић.

Шеф лабо ра то ри је, меди
цин ски био хе ми чар Иван 
Опа чић, исти че да је реч о 
новом, ита ли јан ском апа ра
ту који испу ња ва све потре

бе веза не за ана ли зе крви.
 – Ми у про се ку днев но 

има мо 30 до 40 паци је на та, 
а нови апа рат је вео ма ква
ли те тан и има мо потреб ну 
сер ви сну подр шку. Рани је, 
са ста рим апа ра том, су нам 
се деша ва ли засто ји у раду 
лабо ра то ри је. Сада смо 
ком плет но опре мље ни, за 
оно што је нама потреб но, 
можда би могло да у будућ
но сти про ши ри мо број ана
ли за. То ћемо виде ти кра јем 
годи не, зави сно од наших 
финан сиј ских могућ но сти, 
али све основ не био хе миј
ске ана ли зе могу да се раде 
код нас – каже Иван Опа чић.

Он дода је да је наба вљен 
и инфор ма ци о ни систем 
за паци јен те из Врд ни ка, 
тако да убу ду ће не мора
ју поно во дола зи ти у Ириг 
по резул та те. Истог дана у 
попо днев ним сати ма они ће 
елек трон ски бити посла ти у 
амбу лан ту у Врд ни ку.

С. Џ.
Иван Опа чић и др Биља на Мило ше вић
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Радо ви на путу Врд ник – 
Јазак, што се тиче асфал ти
ра ња су окон ча ни кра јем 
јула, али је у току про чи шћа
ва ње и про ду бљи ва ње 
кана ла са обе стра не пута, 
за одвод атмос фер ских 
пада ви на.

Под се ти мо, реч је о делу 
пута у дужи ни 1,7 кило ме та
ра и вред но сти радо ва од 
20,4 мили о на дина ра.

 Сред ства је обез бе ди ла 
Упра ва за капи тал на ула га
ња Вој во ди не, а изво ђа чи 
радо ва су бео град ски „Бау
ма стер“ и рум ски „Срем пут“.

Чишћење
кана ла

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

ВРД НИК: ВРТИЋ ВИЛА

У току радо ви у котлар ни ци
У објек ту ДУ Дечи ја 

радост, у врд нич кој 
Вили, су у току радо ви 

на уград њи инста ла ци ја на 
биомасу и рекон струк ци ја 
посто је ћег систе ма гре ја ња, 
тако да ће се, убу ду ће, за 
гре ја ње кори сти ти пелет.

Пред сед ник ири шке 
општи не Сте ван Кази ми
ро вић је оби шао 9. авгу ста 
обје кат и котлар ни цу, како 
би се уве рио да ли радо ви 
теку по пла ну. 

– Ми смо од изво ђа
ча радо ва тра жи ли да ове 
радо ве завр ше до почет ка 
сеп тем бра и нове школ ске 
годи не, мада је зва нич но 
рок за завр ше так, кра јем 
сеп тем бра. Рани је је у овом 
објек ту било доста про бле
ма са гре ја њем и нада мо 
се да ће од сеп тем бра деца 
у овом врти ћу бора ви ти у 
мно го бољим усло ви ма. 
Пого то во што смо ком плет
но рекон стру и са ли фаса ду, 
у скла ду са потре ба ма енер

гет ске ефи ка сно сти, тако да 
оста је још само сре ђи ва ње 
кро ва – исти че Сте ван Кази
ми ро вић.

За ове радо ве Покра јин
ски секре та ри јат за енер ге
ти ку је одо брио око чети ри 
мили о на, а ири шка општи на 
1,9 мили о на дина ра.

До ових зна чај ни јих захва
та на фаса ди и сто ла ри ји, а 
сада и котлар ни ци, у вртић 
Вила у Врд ни ку није било 
већих ула га ња од отва ра ња 
1986. годи не. С. Џ.

Сте ван Кази ми ро вић: Уградња инсталација на биомасу
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ПУТО ВА ЊЕ НА КРФ

Награ да за нај бо ље ђаке

Захва љу ју ћи више го ди шњој 
сарад њи са Патри јар ши јом Срп
ске пра во слав не цркве, Општи на 

Ста ра Пазо ва је и ове годи не нај у спеш
ни је ђаке основ них шко ла награ ди ла 
више днев ним путо ва њем на остр во 
Крф. Деца из ста ро па зо вач ке Општи
не, њих деве то ро, коју су по оства ре
ним резул та ти ма бира ла настав нич ка 
већа основ них шко ла, при дру жи ће се 
гру пи од око 40ак тален то ва них уче
ни ка из наше земље, Репу бли ке Срп
ске и Црне Горе. 

Нај бо ље међу нај бо љи ма, које су 
изне дри ли настав ни ци основ них шко
ла са тери то ри је Општи не, при мио 
је са пред став ни ци ма Патри јар ши
је и акти ва дирек то ра ста ро па зо вач
ких шко ла, уочи осла ска на путо ва ње 
пред сед ник Ђор ђе Ради но вић, који је 
са вели ким поно сом потвр дио да ће се 
лич но зала га ти да се и наред них, као 
и про те клих годи на, на ова кав начин 
награ ђи ва ти  рад уче ни ка, зала га ње 
њихо вих роди те ља, као и настав ни ка 
који раде на обра зо ва њу деце. 

– Пред нама је још један вели ки 
корак, који ћемо напра ви ти зајед нич ки 
са Патри јар ши јом СПЦ, упра вом гра
да Крфа и дру ги ма који про је кат подр
жа ва ју. Жеља нам је да за што више 
деце из наше Општи не омо гу ћи мо да 
уче ству ју, да се укљу че у про је кат, а 
то ћемо пости ћи нашим допри но сом 
у изград њи кам па за бора вак деце на 
Крфу. Први сусрет на ту тему има ћу са 
упра вом гра да Крфа за мање од месец 
дана, када ћу у Грч кој бити гост на зва
нич ној држав ној про сла ви пово дом 
обе ле жа ва ња 100 годи на од про би ја

ња Солун ског фрон та – иста као је у 
свом обра ћа њу уче ни ци ма и њихо вим 
роди те љи ма пред сед ник Ради но вић.

Награ да деци борав ком на Крфу има 
за циљ да се, ова квим гестом, поша
ље пору ка да се пре по зна је зала га ње 
и рад вред них уче ни ка, као пози ти ван 
при мер у дру штву и међу мла ди ма, као 
вид ула га ња у будућ ност, и у гене ра

ци је које ће уско ро бити важан фак тор 
дру штва у цели ни. За само неко ли ко 
годи на тра ја ња про јек та број уче сни ка 
про гра ма се пове ћао на више од 350 
основ но шко ла ца, који деле лепа иску
ства и познан ства за цео живот. 

Про је кат Сто па ма наших пре да
ка, у окви ру којег се, неко ли ко годи на 
заре дом, орга ни зу је путо ва ње на остр
во Крф, пред ста вља једин стве ни кон
цеп ту ал ни про је кат са темом исто ри је 
срп ског народа из пери о да Првог свет
ског рата, током ког је тада шња Срби ја 
изгу би ла изме ђу 1.100.000 и 1.300.000 
ста нов ни ка што је чини ло гото во тре
ћи ну укуп ног ста нов ни штва, или чак 60 
одсто мушке попу ла ци је. 

Про је кат, са бла го сло вом Патри јар
ха Ири не ја, реа ли зу је зва нич но гла си
ло СПЦ за децу Све то сав ско звон це. 
Иде ја је да се деца која су награ ђе на 
за свој труд и рад одмо ре, а у исто 
вре ме и нау че нешто из исто ри је свог 
наро да, да уче ству ју у разним пред ви
ђе ним умет нич ким ради о ни ца ма, раз
ме не зна ња из раз ли чи тих обла сти и 
тако даље. Пред ви ђе но је да се у току 
борав ка на Крфу оби ђу зна ме ни то сти, 
исто риј ски спо ме ни ци и места веза
на за бора вак срп ске вој ске на Крфу 
током Првог свет ског рата. 

Ове годи не, нова гене ра ци ја од око 
50 нај бо љих уче ни ка из реги о на, изме
ђу оста лих актив но сти које обу хва
та про је кат, при пре ми ће и поста ви ће 
14 нових путо ка за широм Крфа, са 
инфор ма ци ја ма о нај ва жни јим лока ци
ја ма које се везу ју за срп ску исто ри ју 
и тешке момен те кроз које је про шла 
срп ска вој ска и држа ва. 

Награ ђе ни уче ни ци

Пред нама је још један 
вели ки корак, који ћемо 
напра ви ти зајед нич ки 

са Патри јар ши јом СПЦ, 
упра вом гра да Крфа и 
дру ги ма који про је кат 

подр жа ва ју. Жеља нам је 
да за што више деце из 

наше Општи не
омо гу ћи мо да се

укљу че у про је кат,
а то ћемо пости ћи 

изград њом кам па за 
бора вак деце на Крфу. 
Први сусрет на ту тему 

има ћу са упра вом гра да 
Крфа за мање од месец 
дана, када ћу у Грч кој 
бити гост на зва нич ној 

држав ној про сла ви
пово дом обе ле жа ва ња 

100 годи на од про би ја ња 
Солун ског фрон та,

иста као је пред сед ник 
Ђорђе Ради но вић
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Кача мак Пише:
Дра га на Попов

У про те клих дветри деце ни је поку
ша ва мо у свим сфе ра ма живо та 
да се вра ти мо при ро ди. Зна те већ 

оне кам па ње чувај мо при ро ду, хра ни
мо се здра во (орган ска хра на), озон ске 
рупе (баци мо све дезо до ран се, прска
ли це за инсек те) и сачу вај мо пла не ту на 
којој живи мо. Мени се нај ви ше допа да 
онај део о хра ни. Етноудру же ња почи
њу да ничу као печур ке после кише (мада 
позна ва о ци ове мате ри је кажу да то није 
тач но). Пра ве се јела, која су устук ну ла 
пред замр зну тим руч ко ви ма у виду пица, 
повр ћа, кола ча. И гле чуда, ево и кача ма
ка! Где се крио све ове годи не? Па, и није 
се крио, само смо га одба ци ли као јело 
сиро ти њеето, ми смо сад нешто изнад 
тога или мисли мо да јесмо. Кача мак је 
тра ди ци о нал но јело спре мље но од куку
ру зног бра шна. Без везе! Све је леп ше од 
белог бра шна, мисли ли смо ми. А све то 
као после ди ца сиро ма штва и жеље да се 
једе господ ски, само ако је од белог бра
шна.  Поред тога, наша исхра на се засни
ва ла на дру гим намир ни ца ма, а воле ли 
смо и да се хва ли мо разним ђако ни ја ма 
од меса. Кад дођу гости,  наро чи то из ино
стран ства, тру ди ли смо се да пред њих 

изне се мо што веће коли чи не меса (по 
могућ но сти пече но пра се). Нека да то није 
било тако. Ми са ових про сто ра воли мо 
добро да поје де мо, али нисмо увек били 
у при ли ци. Данас, углав ном доруч ку је мо 
у пека ра ма, неки воле брзу хра ну, а они 
нешто еду ко ва ни ји, посе жу за овсе ним 
паху љи ца ма. Пре пар веко ва, исхра на 
је била дале ко сиро ма шни ја и изме ђу 
оста лог јео се и кача мак. Вре ме на су се 
про ме ни ла и ето нама кача ма ка, не само 
у кућ ној вари јан ти, већ је он и у пону ди 
мно гих ресто ра на, одно сно кафа на. Дође 
му то као нека егзо ти ка. Да би сти гао са 
сиро ма шне трпе зе у лук су зне уго сти тељ
ске објек те, тре ба ло му је неко ли ко веко
ва. А, толи ке гене ра ци је су баш одхра ње
не на овом јелу. Још док сам била дете, 
у мојој поро ди ци би се, с вре ме на на 
вре ме, пра вио кача мак. Знам да вам је 
прва асо ци ја ци ја само уку ва но куку ру зно 
бра шно, али није тако. И ја сам у почет ку 
одби ја ла то да једем, док ми нису обја
сни ли да се то једе са зла ти бор ским кај
ма ком, па пре ли ве но машћу, која је добро 
угре ја на. Нарав но има и дру гих ком би на
ци ја, ова можда није нај здра ви ја, али је 
изу зет но уку сна. Сад се кува ри утр ку ју, ко 

ће да сми сли боље додат ке, али веру је те 
ми, ова ком би на ци ја је извор на. Тако се 
једе у сели ма на Зла ти бо ру. У Сре му га 
једу са мле ком. Ствар уку са, неко и поше
ће ри. Али, кача мак се вра тио на вели ка 
вра та, као и куку ру зно бра шно у разним 
видо ви ма. Мно ги ће у вези кача ма ка да 
се пози ва ју на исхра ну сред ње ве ков них 
Срба, али и ови данас зна ју шта је добро. 
Има и оних, који са гну ша њем одби ја ју 
да  про ба ју овај спе ци ја ли тет, твр де ћи да 
је у Сре му увек било пше ни це, па нису 
има ли потре бе да једу куку ру зно бра шно. 
Над ме ност? Не, у пита њу је одбој ност ка 
откри ва њу нових ства ри или нествар ни 
страх да је то сим бол сиро ма штва. Све 
у све му кача мак је одхра нио толи ке гене
ра ци је, да би данас, ничим иза зван, сти
гао на пије де стал гастро но ми је. Да ли 
смо ностал гич ни, радо зна ли или нешто 
дру го је пита њу, када тако посе же мо за 
про шло шћу? Сад је кача мак, сутра ће 
бити нешто дру го. И докле ћемо сти ћи? 
Као народ, воли мо да чепр ка мо по про
шло сти. Можда, уско ро откри је мо и неке 
дру ге важне ства ри,  које ће бити веза не 
реци мо за мудрост, поште ње, хра брост, а 
не само ал` се некад добро јело.

ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ШИД У ЛЕТО 1942 . ГОДИ НЕ

Лето које се не сме забо ра ви ти
Дру ги свет ски рат оста вио 

је крва ве тра го ве и на 
под руч ју Шида. Као мул

ти ет нич ка сре ди на са већин
ским пра во слав ним ста нов ни
штвом, Шид је упра во  при мер 
ужа сног стра да ња наро да. У 
одно су на број ста нов ни ка, 
Шид је дао вели ки број жрта
ва. Про тив ни ци наци стич ког 
и уста шког режи ма, пре све
га Срби, Јевре ји и Цига ни, 
били су посеб но про го ње ни те 
1942. годи не. Током јуна, орга
ни зо ва не су вели ке раци је, у 
који ма су похап ше ни Цига ни, 
током јула Јевре ји, а у авгу
сту Срби. Одво ђе ње Цига на 
у логор, током јуна месе ца 
1942. годи не посеб но се одно
си на моло вин ску поро ди цу 
Фами лић. По сво јим врсним 
музи ча ри ма била је позна та 
широм тада шње држа ве. У 
про ле ће 1942. годи не, Цига ни 
из Шид ског кота ра су насил но 
одве де ни у Моло вин, где су 
неко вре ме бора ви ли у лого ру 
на отво ре ном. Нажа лост, не 
зна се тачан датум одво ђе ња 
Цига на у логор (нај ве ро ват ни
је у Јасе но вац). Пре ма неким 
сећа њи ма, још у Моло ви ну је 
фор ми ра но девет бан ди са 
при мом, вио ли на ма, бра че ви

ма и басом, а про ла зе ћи кроз 
Шид, прво је ишла гру па сви
ра ча са вио ли на ма на челу. 
Иза њих су ишле жене и деца. 
Укуп но њих 97. Уста ше, које су 
их тера ле, ишле су тро то а ром 
са обе стра не ули це, а Цига ни 
сре ди ном кол ског пута, кроз 
цео Шид све до желе знич ке 
ста ни це. Иду ћи тако глав ном 
ули цом у Шиду, орке стар је 
сви рао и певао песму: Седам

де сет и два дана на мом срцу 
лежи рана, није рана од боле
сти већ од туге и жало сти. 
Сле де ћег месе ца, шид ским 
ули ца ма про шла је дру га 
коло на. На ред су дошли и 
срем ски Јевре ји, већи број из 
Шида, али из Ило ка и окол них 
села. Жиго са ње, пљач ка ње 
и муче ње шид ских Јевре ја, 
завр ши ло се раци јом у току 
ноћи изме ђу 26ог и 27ог 

јула. Тада је ухап ше но 59 осо
ба, ста ро сти од два месе ца 
до деве де сет годи на. Од 97 
Јевре ја, коли ко их је живе ло у 
Шиду почет ком 1942. годи не, у 
рату је стра да ло њих 64.

Месец дана после овог 
дога ђа ја, усле ди ла је  до 
тада нај ве ћа раци ја у Шиду. У 
току ноћи, 27ог и 28ог авгу
ста ухап ше но је 140 Шиђа на, 
мушка ра ца, жена и деце. Међу 
њима је било сеља ка, инте
лек ту а ла ца, поли тич ке и еко
ном ске срп ске ели те. После 
дво днев ног муче ња, мали 
број ухап ше них је пуштен, а 
121 Шиђа нин одве ден у Срем
ску Митро ви цу. Пре ма доступ
ним пода ци ма стре ља ни су у 
два навра та  30. авгу ста и 2. 
сеп тем бра. Са самог стре ља
ња на срем ско ми тро вач ком 
гро бљу, успео је да побег не 
само један Шиђа нин  Сте ван 
Мари јан.  Пре пли вао је Саву, 
избе гао уста шке мет ке који су 
пра шта ли за њим и пре бе гао у 
Срби ју. Касни је се при дру жио 
пар ти за ни ма. Шиђа ни се сва
ке годи не, са пије те том, сећа ју 
ових дога ђа ја и не дозво ља
ва ју да жртве сума ну те иде о
ло ги је буду забо ра вље ни.

Д. Попов
Стре ља ње Срба у Срем ској Митро ви ци
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ШИД СКА ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА

Све је више љуби те ља коња
И ове годи не у окви ру 

мани фе ста ци је Шид
ско кул тур но лето 

11. авгу ста на тере ну ОФК 
Рад нич ки у Шиду, одр жа
на је сед ма по реду реви ја 
парад них запре га Шид ска 
фија ке ри ја да. Ова спорт
скокул тур нотури стич ка 
мани фе ста ци ја, одр жа ва се 
у Шиду од 2012. годи не, са 
циљем да се попу ла ри зу је 
коњич ки спо рт. Мани фе ста
ци ја је поче ла дефи ле ом 
парад них коњич ких запре га 
кроз цен тар гра да, а затим 
наста вље на так ми че њем 
запре га у про ла ску кроз 
капи је у дво пре гу, четво ро
пре гу, пето пре гу и више пре
гу. Суде ћи по бро ју уче сни ка, 
љуби те ља коња и коњич ког 
спо р та, не само из Сре ма, 
него и из свих дру гих места 
Срби је и реги је, може се са 
сигур но шћу рећи, да је Шид
ска фија ке ри ја да пости гла 
свој циљ у сми слу попу ла
ри за ци је коњич ког спо р та. 
Орга ни за тор фија ке ри ја де је 
Коњич ки клуб Гра ни чар 2011 
из Шида:

Ове годи не, као и свих 
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прет ход них, мани фе ста ци
ју су финан сиј ски подр жа ли 
локал на само у пра ва Општи
не Шид, Кул тур нообра
зов ни цен тар, Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид, а један 
од спон зо ра је и Инду стри ја 
меса Срем Шид , вла сни ка 
Милен ка Ђур ђе ви ћа. И ове 
годи не так ми че ње се одр жа

ва на чуње ве, капи је, затим у 
дво пре гу и четво ро пре гу, а у 
дру гом делу орга ни зо ва но је 
реви јал но парад но так ми че
ње. Као и прет ход них годи
на, за нај у спе шни је уче сни
ке так ми че ња, обез бе ђе ни 
су награ де и пеха ри.– Могу 
рећи да сам задо во љан 
одзи вом так ми ча ра. Има мо 

пре ко 30 уче сни ка, из Доба
но ва ца, Чач ка, Бога ти ћа, 
Шап ца, Срем ске Митро ви
це, Руме, Лаћар ка, Шаши на
ца, Шида и оста лих места из 
шид ске општи не, што потвр
ђу је да је наша фија ке ри ја да 
поста ла нада ле ко позна та – 
иста као је Јови ца Сте па нић 
пред сед ник коњич ког клу ба 
Гра ни чар 2011. 

Или ја Котар лић из Кузми
на, по први пут је ове годи не 
уче ство вао на шид ској фија
ке ри ја ди:

– Дра го ми је што се у 
Шиду одр жа ва фија ке ри ја
да,  што се и ове годи не оку
пио вели ки број љуби те ља 
коња из чита вог Сре ма, али 
и шире. Коње волим још од 
детињ ства. Пре годи ну дана 
сам их купио поно во, а један 
од раз ло га је упра во одр жа
ва ње фија ке ри ја де у Шиду, с 

обзи ром да сам прет ход них 
годи на при су ство вао њима 
и уве рио се да је узга ји ва ча 
коња из годи не у годи ну све 
више. Овде сам са сво јим 
коњем Соко лом и коби лом 
Вером, а шпе ди тер имам већ 
десе так годи на и углав ном 
сам у њему пре во зио лубе
ни це, пошто се бавим про
из вод њом боста на. Сада ми 
шпе ди тер слу жи и за бостан 
и за коње – каже Котар лић.

Како каже, сећа се вре ме
на када су се коњи у селу 
кори сти ли само за рад. 
Данас се ситу а ци ја про ме
ни ла и сре ћан је што је све 
више љуби те ља коња:

– Коње смо нека да кори
сти ли само за рад. Данас 
се ситу а ци ја про ме ни ла и 
већи на нас их гаји првен
стве но из љуба ви. Ја волим 

Прво место
у реви јал ном
дво пре гу на 
капи је осво јио је 
Милош Плав шић 
из Коњич ког 
клу ба 
Добановачки
серсан из
Доба но ва ца.
Дру го место
Нико ла
Топа ло вић
из Чач ка, а тре ће 
Дра ган
Три фу но вић
из Шап ца

Овде сам са сво јим коњем Соко-
лом и коби лом Вером, а шпе ди тер 
имам већ десе так годи на и углав-
ном сам у њему пре во зио лубе ни-
це, пошто се бавим про из вод њом 
боста на. Сада ми шпе ди тер слу жи 
и за бостан и за коње, каже Илија 
Котар лић

Јови ца Сте па нићИли ја Котар лић
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И током прет ход не неде
ље, на лет њој сце ни 
Кул тур но обра зов ног 

цен тра, сме њи ва ли су се 
изво ђа чи свих жан ро ва 
музи ке, у окви ру мани фе
ста ци је Шид ско кул тур но 
лето. У поне де љак 6. авгу
ста, посе ти о ци ма су се пред
ста ви ле музич ке гру пе Бан
ди то си и Про гре сив бенд, 
док је уто рак 7. август, био 
резер ви сан за народ ну 
музи ку, када су насту пи ли 
Екс та за бенд, Нико ла и 
Јеле на Марош. Затим је 
усле дио кон церт гру пе Неу
ни шти ви, кон церт гру па 
Stel la Cru i se band и Revolt 
elec tric. У петак 10. авгу ста 
на пла тоу Кул тур но обра
зов ног цен тра одр жа на је 
мани фе ста ци ја Винар ске 
ноћи и кон церт ансам бла 
Зору ле:

– Ова мани фе ста ци ја 
пред ста вља богат ство шид
ске општи не, с обзи ром да 
се око 42 про цен та нашег 
под руч ја нала зи под Наци о
нал ним пар ком Фру шка гора, 
која је позна та по бла го род
ним вино гра ди ма и вину. 

Тако да има мо ту сре ћу, да 
на тери то ри ји наше општи не 
има мо доста ква ли тет них 
вина ра, било да су они реги
стро ва ни или су у пита њу 
пољо при вред на газдин ства 
која се баве про из вод њом 
вина. Упра во због тога је 
важно одр жа ва ти мани фе
ста ци је, у који ма глав ну уло
гу има ју про из во ђа чи фру
шко гор ских вина, која су 
поста ла и бренд. Поред 
изла га ча из Шида и гра до ва 
Сре ма, ове годи не има мо 
вина ра из Хрват ске из Ило
ка, који је годи на ма уна зад 
био побед ник наше мани фе
ста ци је Срем ска вини ја да – 
рекла је дирек то р ка Тури
стич ке орга ни за ци је Шид 
Кри сти на Радо са вље вић, 
дода ју ћи да је сва ке годи не 
све већи број изла га ча вина.

У субо ту 11. авгу ста, одр
жан је Етнодан, када су се 
сво јим руко тво ри на ма и тра
ди ци о нал ним јели ма, пред
ста ви ла удру же ња жена са 
тери то ри је шид ске општи не, 
као и кул тур но умет нич ка 
дру штва из шид ске општи
не.

све живо ти ње, али коње нај
ви ше. У мом селу има око 25 
коња, а посто ји и удру же ње 
коња ра са који ма се редов
но дру жим и често, када се 
орга ни зу ју неке мани фе
ста ци је, про де фи лу је мо са 
нашим коњи ма кроз село – 
каже Котар лић.

Фија ке ри ја ду је зва нич но 
отво рио пред сед ник Скуп
шти не Општи не Шид Вели
мир Рани са вље вић, поже
лев ши свим уче сни ци ма 
добро до шли цу и успе хе на 
так ми че њу. 

Прво место у реви јал ном 
дво пре гу на капи је осво
јио је Милош Плав шић из 
Коњич ког клу ба Доба но вач
ки сер сан из Доба но ва ца. 
Дру го место Нико ла Топа ло
вић из Чач ка, а тре ће Дра
ган Три фу но вић из Шап ца. У 
реви јал ном четво ро пре гу на 
капи је, прво место при па ло 
је тако ђе Мило шу Плав ши
ћу, а дру го место осво јио је 
Нико ла Топа ло вић из Чач ка. 
У реви јал ном парад ном делу 
дво пре га, прво место осво
јио је Глас сер вис из Срем
ске Митро ви це, дру го  Огњен 
Радо ва но вић из Бога ти ћа, 
а тре ће место Сини ша Тео
до ро вић  из Мале Реме те. 
У реви јал ном четво ро пре гу, 
пехар за прво место осво
јио је тако ђе Нико ла Топа
ло вић, дру го Милош Плав
шић, а тре ће место осво јио 

је Милош Милин ко вић из КК 
Гра ни чар 2011 из Шида. И у 
пето пре гу, прво место осво
јио је Милош Плав шић, који 
је осво јио награ ду и у пето
пре гу, а дру го пла си ра ни је 
Топа ло вић Нико ла. За прву 
дамукочи ја ша, про гла ше
на је Маг да ле на Стра цен
ски из Срем ске Митро ви це. 
Дру га је Јова на Сте па нић из 
Шида, а тре ће пла си ра на је 
Дра га на Радо са вље вић из 
Шап ца. И децикочи ја ши ма, 
узра ста до 15 годи на, тако ђе 
су уру че не награ де: Мила ну 
Сте па ни ћу из Шида и Мар
ку Топа ло ви ћу из Чач ка. 
Награ ду за угла ђе ну запре
гу, добио је Милош Милин ко
вић из Шида, а за нај у па ре
ни ју запре гу пехар је осво јио 
Дра ги ша Мари ја но вић  из 
Обре нов ца. Награ де су уру
че не и нај мла ђем воза чу, 
Маг да ле ни Стра цен ски и 
нај ста ри јем воза чу, Раде ту 
Жив ко ви ћу из Кузми на. Нај
леп ши пастув био је Сигла ви 
Бистри ца, вла сни ка Звон ка 
Чај ки шић  из Руме, док је за 
нај леп шу коби лу Липи цу 8, 
про гла ше на коби ла вла сни
ка Огње на Радо ва но вић  из 
Бога ти ћа. 

Поред мно го број них гости
ју из Шида и око ли не, фија
ке ри ја ди су при су ство ва ли 
и гости из Руси је, уче сни ци 
ликов не коло ни је Види ци, 
као и љуби те љи коња из 
сусед не Хрват ске.

За прву даму-кочи ја ша, про гла-
ше на је Маг да ле на Стра цен ски из 
Срем ске Митро ви це. Дру га је Јова-
на Сте па нић из Шида, а тре ће пла-
си ра на је Дра га на Радо са вље вић 
из Шап ца

ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Винар ске ноћи

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

Кри сти на Радо са вље вић са сарад ни ца ма
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Крче дин је, поред Бешке, 
јед но од нај ве ћих села 
на тери то ри ји инђиј ске 

општи не. Пре ма попи су из 
2002. Годи не било је 2878 
ста нов ни ка. Међу тим, ови 
суво пар ни ста ти стич ки пода
ци кри ју мно го зани мљи ви ју 
при чу о насе љу које су нека
да насе ља ва ли Кел ти и оста
ви ли неиз бри сив траг. На 
тери то ри ји дана шњег крче
дин ског ата ра Вис посто ја ла 
је келт ска пре сто ни ца. Кел ти 
су на овом под руч ју кова ли 
сре бр ни новац, позна ти ји као 
Крче дин I и Крче дин II. Сма
тра се да је и сам назив села 
келт ског поре кла, са зна че
њем утвр ђе ни град. До данас 
је на ата ри ма села про на ђе
но доста пред ме та која све
до че из ових и касни јих вре
ме на. Међу тим, посто ји 
мишље ње да неки вред но сни 

пред ме ти нису још увек про
на ђе ни. 

– Прво насе ље је било сме
ште но севе ро за пад но од 
дана шњег Крче ди на у пре де
лу Кала ка че. У вре ме тур ске 
вла да ви не село је посто ја ло 
на месту где је и данас. Крче
дин је био под тур ском вла
шћу око 100 годи на и за то 
вре ме је имао посе бан ста
тус, јер се нала зио на путу 
изме ђу Бео гра да и Буди ма и 
тај ста тус је про пи си вао сул
тан сво јим фер ма ни ма, исти
че Мио драг Обра до вић, аутор 
моно гра фи је „Крче дин, моје 
село!“ и дода је:

– После је село било под 
вла шћу Хаб збур шке монар
хи је до кра ја Првог свет ског 
рата. Пошто се нала зи ло у 
Вој ној гра ни ци, сви ста нов ни
ци су били вој ни ци – гра ни ча
ри. Из тог доба посто ји Гра ни

Ту су и Кел ти пили пиво

КРЧЕ ДИН

Мио драг Обра до вић

Гранична постаја у Крчедину, садашања библиотекаПоглед на Дунав
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чар ска згра да – дана шња 
библи о те ка.

Кел ти и оста ли наро ди који 
су током исто ри је насе ља ва
ли ово село нису једи но што 
Крче дин има, оно о чему 
може да се при по ве да. Крче
дин је и место где је, сим бо
лич но, Фру шка гора „аван зо
ва ла“ у пла ни ну.

– Изнад села, пре ма Дуна
ву нала зи се викенд насе ље 
са вели ким бро јем викен ди ца 
и викен да ша из Новог Сада и 
Бео гра да. За локал но ста нов
ни штво ово је глав но изле ти
ште, чуве на Пла ни на, са бла
го твор ном ружом ветро ва 
каже Обра до вић и дода је је 
са тог места једин ствен 
поглед на Крче дин ску аду и 
Дунав.

Ако нисте зна ли, у Крче ди
ну се још увек сла ви пар ти
зан ска сла ва, сва ког тре ћег 
викен да у јулу, пово дом 22. 
јула, Дана осло бо ђе ња села у 
Дру гом свет ском рату. 

– Тог дана, око 21:30 часо
ва, гаси се локал на расве та, и 
како ми у Крче ди ну каже мо, 
„пуца ју наши и њи’о ви“. Про
сла ва која обу хва та за сва ког 
по нешто тра је три дана и ту 
мани фе ста ци ју назва ли смо 
„Јул ски дани“, каже аутор 
моно гра фи је „Крче дин, мој 
село!“ и пра ви Крче ди нац, 
Миле Обра до вић и дода је:

– За сла ву се оку пља поро
ди ца, сре ћу се при ја те љи и 
нека ко је пра знич но, има 
душу. Веро ват но је то и раз
лог зашто се сва ке годи не 
изно ва сла ви. 

Ако до сада нисте чули или 
дожи ве ли пра ву „њаку“, Крче
дин ци ће вам помо ћи да иксу
си те или вам бар обја сни ти 
шта тач но зна чи овај појам. 
Гото во бар јед ном у живо ту, 
сва ки Крче ди нац се нашао у 
незгод ном поло жа ју. 

– Ево да обја сним овај 

појам, који је тешко обја сни ти 
неко ме ко живи ван Крче ди на. 
То је аутен тич на реч која се 
кори сти код нас и само се 
овде може дожи ве ти. Њака се 
не опи су је, јер нема аде кват
не речи. Она је нешто што је 
ван окви ра, и лепо и ружно… 
Посе ти те Крче дин, сигур но 
ћете нале те ти бар на јед ну 
њаку, каже Обра до вић и 
дода је да је ова реч толи ко 
бит на те да је уста но вље на и 
награ да „Крче дин ска њака“, 
која се сва ке годи не на ликов
ној коло ни ји у кући поро ди це 
Јак шић, доде љу је истак ну тим 
умет ни ци ма.

Нису Крче дин ци „опе ри са
ни“ ни од спор та. Воле о и да 

„пика ју“ лоп ту па зато се сву
да хва ле сво јим сео ским, 
фуд бал ским клу бом који носи 
назив, шта мисли те како дру
га чи је, него „Фру шко го рац“. 
Под име ном ФК „Сла ви ја“, 
клуб је играо од 1937. до 
1941. годи не. Име „Фру шко го
рац“ доби ја нешто касни је. 
Један од нај по зна ти јих игра
ча, који је у фуд бал ском све ту 
осве тлао образ Крче ди на је 
гол ман Живо та Љуков чан, 
нај у спе шни ји фуд ба лер који 
је ика да играо за поме ну ти 
клуб.

– Живо та је, поред ФК „Фру
шко гор ца“, играо и за ФК 
„Нови Сад“, затим за ФК 
„Црве на Зве зда“ и тур ски 

„Фенер бах че“. Оди грао је и 
чети ри меча у репре зен та ци ји 
Југо сла ви је каже Обра до вић 
и дода је за крај да вео ма 
често, као уто чи ште од савре
ме ног начи на живо та, мно ге 
позна те лич но сти про на ла зе 
у Крче ди ну. Шабан Шау лић је 
већ одав но Крче ди нац, међу
тим нај но ви ји повре ме ни 
мешта ни крче дин ске Пла ни не 
биће Ана Ива но вић и њен 
супруг Басти јан Швајн штај
гер, због чега ће, кау мешта
ни, село поста ти „још попу
лар ни је“. А да ли ће Ана и 
попу лар ни Швај ни иску си ти 
„чари“ крче дин ске „њаке“, о 
томе ћемо већ писа ти неки 
дру ги пут!  М. Ђ.

„Савре ме ни чове че ста ни мало, овде је 
вре ме одав но ста ло. Чувај при ро ду и њено 
богат ство, јер си и ти део при ро де. Хва ла!“ 
Ово су речи које ћете про чи та ти одмах по 
дола ску на Крче дин ску аду оазу лепо те и 
мира сачу ва ну од модер них тех но ло ги ја. 
Крче дин ска ада је вео ма зна ча јан део Спе ци
јал ног резер ва та при ро де Ковиљ ско  
петрoварадински рит и јед на је од нај зна чај
ни јих ада у Поду на вљу. Са оба лом дугом око 
10 кило ме та ра и повр ши ном од ско ро девет 
ква драт них кило ме та ра, спа да у гру пу нај ве
ћих дунав ских ада од ушћа Дра ве до ушћа 
Тисе у Дунав.

Ада је ста ни ште број них рет ких врста 
биља ка и живо ти ња, зна чај но је мре сти ли
ште риба и од дав ни на је позна та по број ним 
ста ди ма коња, подол ских гове да, мага ра ца и 
ова ца које се на њој напа са ју. Захва љу ју ћи 
тра ди ци о нал ном кори шће њу при род них 
ресур са и насто ја њу локал ног ста нов ни штва 
да напа ја ју сто ку на Крче дин ској ади, очу ва ла 
су се вла жна ста ни шта погод на за мрест и 
узгој рибе, која ујед но пред ста вља ју хра нид
бе ну осно ву живо ти ња на овом делу Дуна ва. 
Међу тим, често се деша ва да хра не мањ ка 
због суша па је ту Миле Плав шић, сто чар из 
Кови ља који води рачу на о свим живо ти ња ма 
на ади и са њима има, може се рећи, посе бан 
однос.

– Ја сам ту и по киши, ветру, али сам тако 
нау чио. Волим овај посао, да не волим сигур

но не бих држао у толи ком бро ју сто ку, јер ја 
имам све га 400 хек та ра земље а хра ним око 
300, можда и пре ко 300 грла наво ди Плав
шић.

Дунав је живо ти ња ма поји ло, а хла до ви ну 
им на 800 хек та ра, пра ве врбе ста ре и 200 
годи на. Толи ко тра је, кажу сто ча ри, и тра ди
ци ја узга ја ња сто ке на Крче дин ској ади. Пре 
20 годи на овде је пасло око 6 хиља да грла 
круп не и сит не сто ке. Данас је тај број пет 
пута мањи. На овом остр ву данас пасе око 
хиља ду кра ва и сви ња, 200 коња и нешто 
више од 100 бал кан ских мага ра ца. Оне су 
пуште не, живе пот пу но сло бод но и у скла ду 
са зако ни ма при ро де. Посеб на атрак ци ја на 
Крче дин ској ади су магар ци, а дома ћи ни ове 
нео бич не живо ти ње и музу, јер је њихо во 
мле ко вео ма леко ви то, посеб но за лече ње 
аст ме, брон хи ти са и слич них боле сти.

– Да није суб вен ци ја на бал кан ско мага ре, 
подол ско гове че и на ман гу ли це, ја не бих ово 
могао, јер живо ти ње за чети ри месе ца кад их 
хра ним кући, зими поје ду пре ко 20.000 евра, 
обја шња ва Плав шић.

Лети је, до Крче дин ске аде, могу ће доћи и 
бици клом, мада има пери о да када је њен 
већи део под водом, па су чамац или ске ла 
једи ни начин пре ла ска Дуна ва. Аду посе ћу ју 
и мно ге дивље живо ти ње, које лети дођу коп
ном или пре пли ва ју на остр во, тако да је 
могу ће угле да ти шака ле, дивље сви ње и 
јеле не, али и дивље пат ке.

Крче дин ска ада - оаза лепо те и мира
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Паро хиј ски дом, 
некад и сад Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Паро хиј ски дом у Срем ској Митро
ви ци, који се нала зи на тргу 
Ћире Миле ки ћа, легат је Тео до

ра и Јеле не Бајић, што се може виде ти 
на сачу ва ној спо мен пло чи на про че
љу куће. Поро ди ца Бајић била је 
позна та трго вач ка поро ди ца, која се из 
маке дон ског места Бла це, досе ли ла у 
Митро ви цу око 1761. годи не. Пред крај 
18. века, Баји ћи су насе ли ли Земун, 
Моро вић, Шопрон, Печуј, Трна ву, а у 
19. веку Ђур, чак Беч. Митро ви цу 
наста њу ју Јан ко и син Лука (Дуца), 
чији је над гроб ни спо ме ник узи дан у 
ста ру срп ску цркву Св. Сте фа на на 
Сави, где се поми ње, да је умро 1840.
годи не, као знат ни житељ и купец 
митро вач ки, а оста вља иза себе сино
ве Петра, Сте фа на и Тео до ра. На узи
да ним над гроб ним пло ча ма поми ње 
се и Коста, брат или сино вац. Због 
помо ћи Беч ком дво ру, у аустротур
ском рату, Баји ћи доби ја ју пле мић ку 
титу лу 1792. од цари це Мари је Тере зи
је. Кроз више гене ра ци ја баве се трго
ви ном сви ња, што је био њихов глав ни 
извор при хо да и сти ца ња капи та ла, 
али и жита ри ца ма, које су лађомжита
ри цом Савом пре во же не до Сиска и 
Кру пом до Кар ло ва ца, ода кле су их 
тамо шњи тргов ци одво зи ли даље до 
Јадран ских лука. Тргу ју и сољу, што је 
био вео ма уно сан посао за који је 

мало ко доби јао дозво лу за трго ви ну. 
Не само да су били успе шни тргов ци, 
већ су ужи ва ли и вео ма вели ки углед у 
варо ши, али и код цар ске вла сти. У 
послед њој деце ни ји 18. века од укуп но 
23 пле ми ћа Вој не гра ни це, сви Баји ћи 
су носи ли ово висо ко цар ско зва ње и 
ужи ва ли све повла сти це, које су се уз 
то доби ја ле. Осим тога, пома га ли су 
сиро ти њу, дели ли жита ри це ста нов ни
штву Вој не гра ни це за вре ме гла ди, 
били дона то ри и при ло жни ци вели ке 
цркве Св. Сте фа на у цен тру гра да 
(1808), пома га ли избе гли це из Тур ске 
зау зи ма њем за њих код аустриј ских 
вла сти, издр жа ва ли мно го мало лет не 
деце из Срби је у току рата са Фран цу
зи ма до 1815. годи не. Један од Баји ћа, 
Милош, син Петри је, нај ста ри је кће ри 
кне за Мило ша Обре но ви ћа и Тоше 
Баји ћа, земун ског пива ра, после смр ти 
кне за, постао је један од наслед ни ка 
огром ног капи та ла и про гла шен за 
баро на од Вара ди је. После уки да ња 
маги стра та, део трго ва ца одла зи у 
дру га места, а од Баји ћа који су оста ли 
у гра ду, неки су трго ва ли и даље сто
ком и хра ном, док су се неки пре ор јен
ти са ли на дру га зани ма ња, офи цир ску 
слу жбу, држав не посло ве или на сти
ца ње обра зо ва ња на висо ким шко ла
ма.

До наших дана сачу ва но је неко ли ко 

згра да, које су при па да ле Баји ћи ма, а 
јед на од њих нала зи се на Тргу Све тог 
Сте фа на, у којој је данас сме штен 
Музеј Сре ма, њего ва архе о ло шка 
збир ка и Лапи да ри јум, сагра ђе на кра
јем 18. века. Јан ков син Тео дор Бајић, 
био је један од дона то ра, чији су пода
ци о рође њу и смр ти укле са ни на пло
чи из 1794. годи не у митро вач кој 
цркви. Оста вио је огро ман капи тал 
сво јим сино ви ма Јова ну и Дими три ју, 
напо ми њу ћи у теста мен ту из 1810. да 
се оба ве зно одр жи њего ва трго ви на и 
пре не се на тада мало лет не сино ве. 
Његов унук, који се тако ђе звао Тео
дор (1827–1905), са супру гом Јеле ном 
(Субо тић), заве штао је пра во слав ној 
цркви свој дом, који је још за вре ме 
град ње био наме њен у ту свр ху. Тео
дорТоша, како сто ји на спо мен пло чи 
наста вио је поро дич ну трго вач ку тра
ди ци ју. Ова раз гра на та митро вач ка 
поро ди ца, цин цар ског поре кла, била 
је нада ле ко позна та по чести то сти, 
родо љу бљу и пра во сла вљу. Из те 
поро ди це током 20. века су ста са ли 
мно ги митро вач ки врхун ски инте лек
ту ал ци, а нај по зна ти ји међу њима је 
Тео до ров сино вац др Или ја Бајић, 
дуго го ди шњи град ски физи кус Срем
ске Митро ви це. Као син општин ског 
беле жни ка у Нера ди ну и шефа митро
вач ке грун тов ни це, гим на зиј ско обра
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зо ва ње је сти цао у Вин ков ци ма, Срем
ским Кар лов ци ма и Оси је ку, а Меди
цин ски факул тет је завр шио у Бечу, 
где је и док то ри рао 1895.годи не. Овај 
врсни еру ди та, гото во енци кло пе диј
ског зна ња, који је гово рио више стра
них јези ка (немач ки, фран цу ски, 
чешки, мађар ски), позна ва лац кла сич
них јези ка (грч ког и латин ског) и кул ту
ре, бавио се поред лекар ског пози ва и 
књи жев но шћу и пре во ђе њем. Од 
посеб ног зна ча ја за исто ри ју гра да је 
његов спис При лог про у ча ва њу про
шло сти гра да Срем ске Митро ви це у 
XVI II веку, у изда њу Град ског музе ја из 
1951.годи не. Свих сед мо ро деце 
(сино ви Баја, Милош, Јан ко, Лука, Бог
дан, Воји слав и ћер ка Миле са)  су 
сте кли висо ко обра зо ва ње, досе гли 
висо ка зва ња и били уни вер зи тет ски 
про фе со ри. Нај ста ри ји син Баја, који 
је рођен у Загре бу, где је Или ја Бајић 
неко вре ме слу жбо вао, уче ство вао је 
у про бо ју Солун ског фрон та. После 
рата упу ћен је на даље шко ло ва ње у 
Париз, где ће сту ди ра ти упо ре до прав
ни факул тет (1923) и фило зо фи ју 
(1924), а три годи не касни је одбра нио 
док тор ски рад. Радио је у Пари зу, Бео
гра ду и Ско пљу као уни вер зи тет ски 
про фе сор. Позна ти певач и кан та у тор 
Ненад Бајић Бајо не, тако ђе је изда нак 
ове чуве не митро вач ке поро ди це. 
Рођен 1958.годи не у Бео гра ду, завр
шио је сто ма то ло ги ју, пре него што је 
почео да се бави музи ком, као попрок 
и џезпевач. Био је нај мла ђи члан 
Саве за ком по зи то ра Југо сла ви је 
(1980), а нај ве ћи део музич ке кари је
ре про вео је пева ју ћи за мла ђу попу
ла ци ју. Био је побед ник Бео град ског 
про ле ћа 1991.годи не, а међу 40 одр
жа них јав них насу па нај по зна ти ји су 
про лећ ни кон цер ти за нај мла ђе у 
Сава Цен тру (19951998).

 Паро хиј ски дом је при мер репре зен
та тив не гра ђан ске куће, са висо ким 
пар те ром, вели ким ајнфор том са стра
не и рас ко шно обли ко ва ном фаса дом. 
Згра да је наста ла, нај ве ро ват ни је 
током шезде се тих годи на 19. века, а 
на ста ри ну упу ћу ју поје ди ни еле мен ти 
деко ра ци је, који при па да ју више 
роман ти зму, него касни јем ака де ми
зму. Шире њу роман ти чар ског духа, 
који је цве тао сре ди ном века допри нео 
је и пове ћан број стра них гра ди те ља 
(Нема ца, Чеха, Сло ва ка и Срба из Вој
во ди не), као и поја ва првих дома ћих 
гра ди те ља шко ло ва них у немач ким 
шко ла ма. Фаса ду кра се три спо је на 
деко ра тив на лука у цен трал ном делу, 
која исти чу сре ди шњи део, про зо ри 
уокви ре ни фло рал ним пре пле том и 
рома нич ким кон зо ла ма са скулп тор ски 
обра ђе ним гла ва ма зана тли ја, као 
пред став ни ка зана та и осмо у га о ним 
зве зда стим моти ви ма. Мали про зо ри 
испод пот кров ног вен ца затво ре ни су 
гип са ним ажу ри ра ним решет ка ма са 
фло рал ним моти ви ма, које су биле 
чест мотив на кућа ма тога вре ме на. 
Роман ти зам је брзо при хва ћен у срп
ској архи тек ту ри, пошто је исти цао 

еле мен те наци о нал них сти ло ва сред
њег века, чији моти ви рома ни ке и 
визан ти је су се могли пре по зна ти у 
соп стве ном сред њо ве ков ном насле ђу, 
пре но се ћи их тако у дома ће гра ди тељ
ство посред ним путем, пре ко опште 
сред њо е вроп ске тра ди ци је.

Више од јед ног века кућа је слу жи ла 
као паро хиј ска згра да и поред дома, 
који је пру жа ла пра во слав ним све ште
ни ци ма на паро хи ји, била је дуги низ 
годи на и седи ште цркве не општи не и 
њене глав не кан це ла ри је. Током вре
ме на у њој су живе ле број не гене ра ци
је све ште ни ка на слу жби у митро вач
ким црква ма. У њој је вла ди ка Андреј 
(Фру шић) про вео сво је послед ње дане 
сре ди ном осам де се тих годи на про
шлог века. Пре него што је постао епи
скоп бања луч ки 1961.годи не, нај ве ћи 
део свог рад ног века је про вео као 
гим на зиј ски про фе сор и доцент Бого
слов ског факул те та у Бео гра ду, где је 
док то ри рао 1946. годи не, а био је и 
духов ник цркве Ружи це и ста ре ши на 
мана сти ра Раков ца. Оста ће запам ћен 
његов пре дан пастир ски рад на обно
ви Цркве епар хи је бања луч ке и жива 
гра ђе вин ска актив ност на поди за њу и 
обно ви 26 црка ва и 38 паро хиј ских 
домо ва и 2 мана стир ска кона ка. Овај 
рође ни Сре мац из Диво ша, умро је 
1986. годи не у Митро ви ци, а сахра њен 
је у мана сти ру Кру ше до лу.

Тешко је набро ја ти све све ште ни ке 
који су бора ви ли у овом веле леп ном 
цркве ном дому. Само у послед ње 
чети ри деце ни је у њему су ста но ва ли 
про та Марић, отац Часлав, Мир ко 
Жера вић, Нико ла Шко рић, крат ко вре
ме про та Голи јан, Алек сан дар Цви ја
но вић, отац Радо слав Радо ва но вић. 
Зани мљи во би било под се ти ти на 
мали живо то пис оца Мир ка Жера ви ћа, 
сли ка ра родом из Кузми на, који се 
упо ко јио 1994. годи не, који је оста вио 
за собом број не ико но ста се, ико не и 
пор тре те. Сво јом неу мор ном руком 
ура дио је око десет ико но ста са, међу 
који ма и онај у Сми ља ну, род ном 
месту Нико ле Тесле. Сли кар ство је 
учио од Мари је Мала хов, ћер ке чуве
ног руског гене ра ла, ина че про фе сор
ке ликов ног у Кар ло вач кој Гим на зи ји. 
Оста вио је за собом и вре дан рад, 
пла шта ни цу у Малој цркви на Сави, 
коју је 1983. годи не сво јим дола ском 
на паро хи ју, од бив шег Музе ја цркве не 
умет но сти почео зва нич но да сре ђу
је и уво ди у цркве ни живот.

Баји ћи су оста ви ли роду на пол зу, 
кућу која пле ни лепо том сво јих обли ка, 
која  као једи на при зем на кућа на тргу, 
одо ле ва разним иску ше њи ма вре ме
на, као дом митро вач ког све штен ства. 
Ипак, пре пар годи на дата је у десе то
го ди шњи закуп. Том при ли ком рекон
стру и сан је кров и ком плет на уну тра
шњост, ура ђе ни реста у ра тор скокон
зер ва тор ски радо ви на фаса ди и адап
ти ра на за потре бе уго сти тељ ске 
делат но сти (Двор, Пре зи дент).

У сле де ћем бро ју: 
Кућа Будо шан

Баји ћи су оста ви ли 
роду на ползу,кућу 
која пле ни лепо том 
сво јих обли ка, која  

као једи на при зем на 
кућа на тргу, одо ле ва 
разним иску ше њи ма 

вре ме на, као
дом митро вач ког

све штен ства. Ипак, 
пре пар годи на дата
је у десе то го ди шњи 
закуп. Том при ли ком 

рекон стру и сан је
кров и ком плет на

уну тра шњост, ура ђе ни 
реста у ра тор ско
-кон зер ва тор ски

радо ви на фаса ди и 
адап ти ра на за потре бе 

уго сти тељ ске
делат но сти

(Двор,Президент)
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ОТВО РЕ НО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У КАЈАКУ

17 медаља за Вал
Каја ка ши срем ско ми тро

вач ког Вала су на Отво
ре ном првен ству Вој во

ди не у Бач кој Палан ци, од 5. 
до 7. авгу ста,(на језе ру 
Тиква ра) потвр ди ли ква ли
тет, осво јив ши 17 меда ља  
10 злат них, 3 сре бр не и 4 
брон за не. Поред поје ди нач
них успе ха, клу бу су при па
ли пеха ри за тре ће место у 
екип ном порет ку у кон ку рен
ци ји пио ни ра и јуни о ра. Све 
меда ље, осво је не су под 
вођ ством тре не ра Н. Коси је
ра и  И. Доше на.

У пио нир ској кон ку рен ци
ји Алек сан дар Јова но вић је 
осво јио злат ну меда љу у 
јед но се ду на 500 мета ра. 
На истој дис тан ци до зла та 
је сти гао и дво сед Лука 
Којо вић и Јован Рад ма но
вић, док је Којо вић сти гао 
до брон зе у јед но се ду на 
дупло дужој дис тан ци. Нај
бр жи је био и четве рац на 
500 мета ра у саста ву  Сто
ја но вић, Јова но вић, Рад ма
но вић и Којо вић.

Нај бо ља кадет ки ња, Оли

ве ра Михај ло вић у јед но се
ду на 500 мета ра, а брон за
но одлич је је осво ји ла на 
200 мета ра. Ана ста зи ја 
Бајук је три јум фо ва ла у 
трци јед но се да на 200 мета
ра. Као пио нир ски, нај бо љи 
је био и кадет ски четве рац 
на 500 мета ра кога су чини
ли Стој шић, Ристић, Рад ма
но вић и Којо вић.

Злат ну меда љу у каде ти
ма у јед но се ду на 200 мета
ра Ана ста зи ја Бајук је успе
ла да поно ви и у јуни ор ској 
кон ку рен ци ји, а Оли ве ра 

Михај ло вић је осво ји ла сре
бро на 500 мета ра. Бојан 
Зде лар сти гао је до зла та у 
трци на 500 мета ра, и сре
бра на 200 мета ра. Сте фан 
Врдо љак је нај бо љи у јед
но се ду на 200 мета ра, а у 
дво се ду са Огње ном Маста
ло ви ћем осво јио је брон зу 
на истој дис тан ци. Јуни ор
ски четве рац  Њежић, 
Мила ко вић, Тато ми ро вић и 
Ристић се оки тио сре бром 
на хиља ду мета ра.

Нај бо ља сени ор ка Вој во
ди не је Мари ја Доста нић у 

јед но се ду на хиља ду мета
ра, а Врдо љак је сти гао до 
брон за ног одлич ја на 200 
мета ра.

Ана ста зи ја Бајук и Оли ве
ра Михај ло вић су оси гу ра ле 
и место у репре зен та ци ји за 
так ми че ње Олим пиј ске 
наде, које ће се одр жа ти у 
пољ ском гра ду Позна њу 
сре ди ном сеп тем бра, а 
Мари ја Доста нић је побе
дом избо ри ла наступ на 
Свет ском првен ству за 
сени о ре у Пор ту га ли ји, кра
јем авгу ста.

АТЛЕ ТИ КА

Митров чан ке у фина лу 
Европ ског првен ства

У фина лу Европ ског првен ства у атле ти ци у Бер ли ну, 
срем ско ми тро вач ка атле ти чар ка Дра га на Тома ше вић, у 
дисци пли ни баца ња диска осво ји ла је шесто место. Тома
ше ви ће ва је нај бо љи хитац оства ри ла из дру гог поку ша ја, 
бацив ши диск 58,94 мета ра. За њу је ово шесто уче шће на 

европ ским шам пи о на ти ма и пето фина ле у кари је ри.  
Такође, Митровчанка Мари ја Вуче но вић осво ји ла је 11. 

место у дисци пли ни баца ња копља. Вуче но ви ће ва је нај
бо љи хитац оства ри ла у дру гој сери ји, када је копље 
баци ла 55 мета ра и 23 цен ти ме тра. 
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И Косо во, и Евро па
Про шле неде ље, срп ски фуд бал

ски тимо ви су има ли поло ви чан 
учи нак у првим мече ви ма тре ћег 

кола ква ли фи ка ци ја за Евро пу. Пар ти
зан је напра вио нај ве ће „изне на ђе ње“ и 
побе дио у гости ма, Зве зда је раз о ча ра
ла и код куће оди гра ла нере ше но, уз 
при мљен гол, а Спар так је, може се 
рећи оче ки ва но, изгу био на „дома ћем“ 
тере ну у Бео гра ду.

Не бих се пуно бавио фуд бал ским 
ства ри ма ово га пута, јер нај ве ћа вест 
од про шле неде ље има везе са свим, 
само не са фуд ба лом. Наи ме, УЕФА је 
казни ла Црве ну Зве зду, са две утак ми
це игра ња пред пра зним три би на ма. 
Неки ће рећи да је казна пре ви ше 
оштра и да је реал но да доби ју „само“ 
јед ну утак ми цу казне, али то није поен
та при че. Поен та је да је Зве зда кажње
на и да је то било, по ста ром срп ском 
оби ча ју, оче ки ва но.

Оно што је неве ро ват но је, да су 
људи у Срби ји већ огу гла ли на ова кве 
вести и да је то нешто на шта се рачу на 
сва ке годи не. Чиње ни ца је, да је наш 
клуб који се бори за ула зак у Лигу Шам
пи о на (или Лигу Евро пе) оса ка ћен, јер 
ће можда одлу чу ју ћу утак ми цу игра ти 
пред пра зним три би на ма. Па ипак, јав
ност ћути, људи који су одго вор ни ћуте, 
једи но је тре нер Зве зде, човек који је 
понај ма ње крив, иза шао са изја вом 
како ће их та казна учи ни ти још јачим. 
А шта човек да каже? Да оспе паљ бу 
по тако зва ним нави ја чи ма, па да се 
окре ће за собом, чека ју ћи да га неко 
рок не испред ста ди о на? Туга. Туга је, 
јер се сти че ути сак да се ама баш 
ништа не ради на реша ва њу про бле ма 
хули га на. Да не дрвим сад и пишем о 
томе, то је већ сто ти ну пута пре жва ка
на при ча.

Зве зда је кажње на због раси стич ких 
пови ка и вели ча ња Рат ка Мла ди ћа. 
Кажње на је и због поли тич ких пору ка. 
Цео Север је пре кри ла пору ка о Косо ву 
про шле неде ље. Јел мисли те да се 
неко ли ко хули га на ску пи ло и раши ри ло 
тран спа рент, она ко за сво ју душу? Ко је 
бар јед ном био на ста ди о ну, зна коли ко 
тру да и орга ни за ци је је потреб но за 
коре о гра фи ју на почет ку меча. Нај го ре 
од све га је, што упра ва зна за све то и 
опет дозво ља ва, све сна да ће клуб 
бити кажњен. Мно го је ту пита ња на 
која нико не зна одго во ре. Можда ће 
нам јед ног дана неке ства ри бити јасни
је. И не, ти што кли чу Рат ку Мла ди ћу 
нису у већи ни. Био сам при су тан на ста
ди о ну про шле годи не када се пове ла 
јед на, па може се рећи при лич но геј
песми ца скоц ка на за Мла ди ћа. Људи се 
згле да ју, види се да им и није до пева
ња, она ко сти дљи во певу ше и мисли у 
себи: „Боже шта ми све ово тре ба“!

Зве зда је кажње на и због про пу ста у 

орга ни за ци ји у мечу са Кел ном про шле 
сезо не. Кажу ови из УЕФЕ, било људи 
на сте пе ни шту, а то није дозво ље но. Па 
како ви госпо до мисли те да се сме сте 
сви ти људи, када је про да то 10.000 
ула зни ца више од капа ци те та ста ди о
на? Ствар но без об зир но са њихо ве 
стра не, тре ба ли су да про гле да ју кроз 
прсте и да раз у ме ју ситу а ци ју, ипак су 
ти људи дошли да гле да ју фуд бал. Е 
сад, то што је могло доћи до нере да или 
не дај боже неког стам пе да, па деша ва 
се. У Афри ци. Чиње ни ца је да је упра ва 
искљу чи ви кри вац за такве про пу сте и 
да су неке ства ри ура ди ли све сно, зна
ју ћи да ће клуб бити кажњен. Али кога 
је бри га, зеза мо се.

Ина че, у Енгле ској је поче ла сезо на 
про шлог викен да. Мили о ни потро ше ни, 
спек такл на тере ну. Тотен хем сагра дио 
ста ди он од мили јар ду фун ти. А ви Срби, 
гла ву у тор бу, па на ста ди он. Или у слу
ча ју Зве зди них нави ја ча, у неки кафић 
на Ауто ко ман ди. 

ИНДИ АНС 2013

Почи њу
при пре ме
Још само неде љу дана одмо ра  је  пред фут

са ле ри ма инђиј ског Клу ба малог фуд ба ла 
Инди анс 2013. При пре ме стар ту ју 18. авгу

ста. Због нешто дуже пау зе инђиј ски тре ће ли гаш 
мора на вре ме да упа ли мото ре. Струч ни штаб 
и фуд ба ле ри су спрем ни, тако да се оче ку је да 
кре ну ка новој так ми чар ској сезо ни. План при пре
ма је ура ђен, пла ни ра ни су тре нин зи, сло бод ни 
дани, и нарав но при прем не утак мни це. Тре нин зи 
су пла ни ра ни по так ту шефа струч ног шта ба Сла
ви ше Мар ко ви ћа. Про тив ни ци су еки пе из дру го
ли га шког и тре ће ли га шког ран га, тако да ће еки па 
Инди ан са про ве ри ти сво је могућ но сти.
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Сло ва ци у занат ству,
уго сти тељ ству и трго ви ни
Занат ство има у Шиду вели ку тра

ди ци ју која је запо че ла још док 
се насе ље нала зи ло у окви ру 

нека да шње Вој не гра ни це. Ова тра ди
ци ја била је пре суд на да Цари ца 
Мари ја Тере зи ја 1773. годи не Шид 
про гла си трго ви штем и одо бри му 
одр жа ва ње вели ких ваша ра. Не само 
у Шиду, занат ство је у 18. и 19. веку 
било раз ви је но у целом Сре му. Пре ма 
попи су из 1828. годи не на тери то ри ји 
Сре ма било је 5.740 зана тли ја разних 
зани ма ња и стру ка. Међу њима број ни 
су били и Сло ва ци

Први попис зана тли ја у Шиду вршен 
је 1815. годи не и пре ма њему у Шиду 
је, међу 2.000 упи са них гра ђа на чак 
250 људи који су се бави ли занат
ством. У зана тлиј ски цех, који је осно
ван у Шиду, било је учла ње но укуп но 
112 зана тли ја а међу њима су реги
стро ва на и чети ри чла на Сло ва ка. То 
су били Јозеф Поточ ни ак, који се 
бавио воскар ством, Јохан Мајер и 
Мати ја Мајер који су се бави ли ужар
ством и Јозеф Бај за који је био колар.

Један занат, који је за Шид имао 
исто риј ски зна чај, а којег је у Шид 
донео и реа ли зо вао Михал Ходин ка, 
је елек трич но све тло. Михал је са још 
три сарад ни ка 1927. годи не изгра дио 
прву елек трич ну цен тра лу а већ 1928. 
годи не велик број зана тли ја је елек
трич но све тло увео у сво је објек те. У 

прво вре ме елек трич на енер ги ја кори
сти ла се само за осве тља ва ње про
сто ра. У почет ку цен тра ла је ради ла 
само неко ли ко сати пре под не и у току 
вече ри до 20и30 часо ва.

У сво јој књи зи Нико ла Зате за ло 
посеб но наво ди детаљ да је током 
дру гог свет ског рада занат ство гото во 
замр ло и да су у таквим усло ви ма 
наста ви ли са радом само неко ли ко 
зана тли ја. Међу њима су Сло ва ци: 
Јан Брн ко, Само Влчек и Јурај Сту пав
ски, који су има ли трго вин ске рад ње, 

Јан Мај тан је био сто лар, Јан Срн ка 
чет кар, Сте ван Павел ка обу ћар, 
Михал Чањи пле тач, Јан Хлпка сто
лар, Павле Фар каш обу ћар и дру ги.

Од уго сти тељ ских обје ка та Зате за
ло спо ми ње кафа ну у Марин ци ма чији 
је вла сник био Андри ја Сту пав ски. 
Ово је била вели ка гости о на која је 
има ла про стра ну салу и у њој су дава
не и позо ри шне пред ста ве које су 
изво ди ли чла но ви Сло вач ког дру штва 
Чехо сло вач ка Бесе да и Сло вач ке 
чита о не. Обје кат данас више не 

Slo va ci v remeselníctve, 
poho stin stve a obcho doch
Remeslá v Šíde majú veľkú tradíciu, 

kto rej zači a tok je v časoch, keď sa 
osídlenie nachádzalo v rámci niek

daj šej vojen skej hra ni ce. Táto tradícia 
bola roz ho dujúcim  fak to rom, aby cisárovná 
Mária Terézia roku 1773 Šíd vyhlásila za 

mesteč ko a schválila mu trhové právo s 
konaním jar mo kov. Remeslá v 18. a 19. 
storočí boli rozvité nie len v Šíde, ale aj v 
celom Sri e me. Podľa sčítania ľudu z roku 
1828 na území Sri e mu bolo 5 740 
remeselníkov rôznych odbo rov. Med zi 

nimi boli aj početní Slováci. 
Prvý súpis remeselníkov v Šíde vykona

li roku 1815 a podľa neho v Šíde bolo 
med zi 2000 zapísanými občan mi až 250 
remeselníkov. Remeselnícky cech, ktorý 
sa zalo žil v Šíde, mal cel ko ve 112 čle nov 
remeselníkov a med zi nimi boli aj štyria 
Slováci. Boli to Jozef Potoč nik, ktorý sa 
živil voskárstvom, Johan a Mati ja Maje
rov ci povrazníctvom a Jozef Baj za 
kolárstvom.  

Pre Šíd a remeslá mala histo rický 
význam elek tri na, ktorú inšta lo val a rea li
zo val v tom to meste Mic hal Hodin ka. Mic
hal s ešte tro mi spolupracovníkmi roku 
1927 vysta val prvú elek trickú centrálu a 
už roku 1928 veľký počet remeselníkov 
elek trický prúd zavi e dol do svo jich objek
tov. Spo či at ku sa elek trický prúd využíval 
iba na osve tle nie pri e sto ru. Zo zači at ku 
centrála robi la iba nie koľko hodín 
predpoludním a v noci do 20.30 h. Niko la 

Шало шо ва кафа на 1906. годи не

Мота ње витли за таван око 1960. годи не 
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посто ји пору шен је 1980. годи не. Вре
ме изме ђу два свет ска рата карак те
ри ше се тиме да су у том пери о ду, у 
целом Сре му па и у Шиду, врше не 
при пре ме за орга ни зо ва ње зана тли ја 
и осни ва ње Занатлијског удруже
ња . Такво удру же ње фор ми ра но је у 
Шиду 1928. годи не. Већ на дру гој годи
шњој скуп шти ни 1929. годи не у управ
ни одбор иза бра на су и два Сло ва ка: 
Ондреј Туран ски и Јан ко Шљи вак. Ово 
удру же ње има ће дугу тра ди ци ју рада 
која се про те же до дана шњих дана. 
Сва ка ко да су међу чла но ви ма удру
же ња током годи на били мно ги Сло ва
ци. 

Пошто удру же ње током дру гог свет
ског рата није ради ло, 1944. годи не, 
одмах по осло ба ђа њу Шида, у децем
бру месе цу фор ми ран је ини ци ја тив ни 
одбор за покре та ње понов ног рада 
удру же ња и у њега је ушао Андри ја 
Сту пав ски, гости о ни чар из Шида а у 
нови управ ни одбор иза бран је и Јан
ко Шљи вак. Удру же ње од 1950. до 
1966. годи не про ла зи кроз мно ге тран
сфор ма ци је и ради под нази вом: Сре
мац, Рана поз и Срем ска занат ска 
комо ра. Годи не 1966. доби ја име под 
којим ради и данас а то је удружење
самосталним занатлија, угости
тељаиаутопревозника.Током сво
га рада удру же ње је фор ми ра ло и 
већи број занат ских задру га.  

Обу ћар ска задру га била је фор ми
ра на под нази вом Напре дак. Осно ва
ли су је шид ски обу ћа ри 1945. годи не 
а међу осни ва чи ма је био и Јан Боћан
ски. Послов не про сто ри је задру га је 
има ла у дана шњој ули ци Цара Лаза ра 
(данас згра да Црве ног крста). Задру га 
је јед но вре ме има ла чак 40 запо сле

них, а пре ста ла је са радом 1954. 
годи не.

Кро јач ко-пре ра ђи вач ка задру га 
фор ми ра на је одмах по осло ба ђа њу 
Шида у децем бру 1944. годи не када су 
били моби ли са ни сви мај сто ри и 
помоћ ни ци кро јач ког зани ма ња. Кро
јач ка задру га је има ла сво је про сто ри
је у ули ци Кара ђор ђе вој (бив ша згра да 
ШИК). Задру га је 1946. годи не има ла 
25 задру га ра, а исте годи не при мље ни 
су и први уче ни ци који ће учи ти кро јач
ки занат. Међу десет уче ни ка био је и 
Саму ел Захо рец а међу чла но ви ма 
задру ге били су: Јозеф Хрчек, Ондреј 
Мађар и Антон Пањик. Задру га је 
посто ја ла и ради ла до 1963. годи не 
када је колек тив одлу чио да задру га 
пре ра сте у пред у зе ће. Пред у зе ће је 
доби ло назив Шид ска кон фек ци ја и 
крзна ри ја ШИК.Тада је у задру зи било 
запо сле но 39 рад ни ка. У вре ме пре ра

ста ња задру ге у пред у зе ће у њему су 
ради ли Сло ва ци: Јошка Мра вик, 
Павел Сту пав ски, Само Хру бик и Ште
фан Сту пав ски.

Сто лар ско - пре ра ђи вач ка задру га 
Напре дак осно ва на је мар та 1946. 
годи не. Осно ва ло ју је осам сто ла ра 
међу који ма је био и Јан ко Хлпка. 
Годи не 1950. задру га пре ста је са 
радом и пре ра ста у пред у зе ће и узи ма 
нови назив Први Мај . Пред у зе ће  при
ма сво јих првих шест уче ни ка међу 
који ма је био и Само Оле јар касни је 
један од нај по зна ти јих фила те ли ста у 
бив шој Југо сла ви ји. У задру зи су од 
Сло ва ка ради ли Јан ко Хлпка и Пал ко 
Срн ка.

Опан чар ско-пре ра ђи вач ка задру-
га Про грес осно ва на је мар та 1947. 
годи не, а међу задру га ри ма је и један 
Сло вак Јурај Хор ни ак. Након 1952. 

Zate za lo vo svo jej kni he oso bit ne uvádza 
údaj, že počas dru hej sve to vej vojny 
remeslá veľkou časťou zani kli a že v 
takých pod mi en kach v práci pokra čo va li 
iba nie koľkí remeselníci. Med zi nimi sú aj 
Slováci Ján Brn ko, Samo Vlček a Juraj 
Stu pavský, ktorí mali obchody. Ján Majtán 
bol stolár, Ján Srn ka štetkár, Šte fan 
Pavel ka obuvník, Mic hal Čáni ple ti ar, Ján 
Habčák stolár, Pavel Far kaš obuvník a 
iný.

Z poho stinských objek tov Zate za lo 
spomína aj hosti nec maji teľa Andre ja Stu
pavského v Marin ci ach. Bol to veľký hosti
nec s pri e stran nou sieňou, v kto rej občas 
bývali aj diva delné pred sta ve nia v 
predvedení čle nov slo venských spol kov 
Bese da a Slovenská čitáreň. Objekt via
cej nee xi stu je, zbúrali ho asi roku 1980. 

Obdo bie med zi dvo ma voj na mi je cha
rak te ri stické tým, že sa v celom Sri e me, a 
tak aj v Šíde, konajú prípravy na orga ni
zo va nie remeselníkov a zalo že nie 
remeselníckych združení. Takéto zdru že
nie sa v Šíde for mo va lo roku 1928. Už na 
dru hom výroč nom zhromaždení roku 
1929 do správneho výboru zvo li li aj dvoch 
Slovákov Ondre ja Turanského a Jan ka 
Šli va ka. Toto zalo žené zdru že nie malo 
dlhú tradíciu až do dnešných dní. Iste že 

med zi člen mi toh to zdru že nia boli mnohí 
Slováci. 

Keďže zdru že nie počas dru hej sve to vej 
vojny nepôsobilo, roku 1944, hneď po 
oslobodení Šídu, v decem bri for mo va li 
iniciatívny výbor na obno ve nie zdru že nia, 
do ktorého vošiel aj Andrej Stu pavský, 
hostinský zo Šídu, a do správneho výboru 
zvo li li aj Jan ka Šli va ka. 

 Obuvnícke druž stvo sa for mo va lo 

pod názvom Napre dak. Zalo ži li ho šídski 
obuvníci roku 1945, med zi nimi aj Ján 
Boťánsky. Prevádzkové miest no sti malo v 
Uli ci Cára Laza ra (dnes budo va Čer
veného kríža). Druž stvo malo istý čas až 
40 zamest naných a zani klo roku 1954. 

 Krajčírske spra co va teľské druž stvo 
sa for mo va lo hneď po oslobodení Šídu v 
decem bri 1944, keď boli mobilizovaní 
všet ci maj stri a pomocníci krajčíri. Druž
stvo malo vlastné miest no sti v Kara đor đo
vej uli ci (bývalá budo va ŠIKu). Druž stvo 
malo roku 1946 25 družstevníkov a v tom 
istom roku pri ja li aj prvých žia kov na uče
nie krajčírskeho reme sla. Med zi desi a ti mi 
žiak mi bol aj Samo Zaho rec. Člen mi druž
stva boli aj: Jozef Chr ček, Ondrej Maďar 
a Anton Pánik. Druž stvo exi sto va lo a bolo 
činné do roku 1963, keď kolektív druž stva 
roz ho dol, aby prerástlo v pod nik. Pod nik 
pome no va li Šid ska kon fen ci ja a krzna ri ja 
ŠIK Šid. Vtedy bolo v druž stve zamest
naných 39 robotníkov. V období pre ra sta
nia druž stva v pod nik v ňom robi li aj 
Slováci: Jož ka Mravík, Pavel Stu pavský, 
Samo Hrubík, Šte fan Stu pavský...

Stolárske spra co va teľské druž stvo 
Napre dak sa zalo ži lo v mar ci 1946. Zalo
ži li ho ôsmi stolári med zi nimi aj Jan ko 

Грби ћев дућан око 1930. годи не 

Ште фан Фар каш
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годи не задру га запа да у тешко
ће и пола ко пре ста је са радом.

Б е р  б е р  с к о - ф р и  з е р  с к а 
задру га осно ва на је јану а ра 
1949. годи не у окви ру земљо
рад нич ке задру ге. Годи не 1954. 
задру га ри одлу чу ју да исту пе из 
Земљо рад нич ке задру ге и фор
ми ра ју сво ју бер бер ско фри зер
ску задру гу. Осни ва чи задру ге 
били су Ште фан Фар каш и 
Петар Пањик. Ова задру га се 
нај ду же одр жа ла као задру га и 
замр ла је тек када је поче ла да 
послу је у Кому нал ном пред у зе
ћу под нази вом Крин.

Ћур чиј ско-крзнар ска задру-
га осно ва на је апри ла 1949. 
годи не. Међу осни ва чи ма су 
била и три нај по зна ти ја шид ска 
крзна ра: Павел Маглов ски, 
Саму ел Зор јан и Ште фан Чер ве
нак. Задру га је има ла 20 чла но
ва а сво је про сто ри је има ла је у 
ули ци Све тог Саве у нека да
шњој кафа ни Андри је Сту пав
ског. Рас фор ми ра на је 1955. годи не. 
Бив ши задру га ри: Јозеф Мишко виц, 
Ште фан Чер ве нак, Павле Маглов ски и 
Саму ел Зор јан отва ра ју сво је при ват не 
ћур чиј ске рад ње које посто је све до 
њихо вог одла ска у пен зи је. Сарачко
тапетарсказадруга осно ва на је кра
јем 1949. годи не. Међу осни ва чи ма је и 
Петер Лац ко. Про сто ри је задру ге биле 
су у кући Боре Бар јак та ре ви ћа. Задру га 
је рас фор ми ра на почет ком 1962. годи
не. 

Молер ско-фар бар ска задру га која 
је касни је пре ра сла у пред у зе ће Украс, 
током свог посто ја ња запо шља ва ла је 
убе дљи во  нај ви ше Сло ва ка. Наве ди мо 

само нека од ста рих мај сто ра овог 
зана та: Саму ел Хлпка, Ондреј Зајац, 
Ште фан Фодо ра и мно ги дру ги, који се 
овим зана том баве још и данас. Про
сто ри је ове задру ге су се нала зи ле у 
кући Кири ла Лазо ра и у њима је пред у
зе ће ради ло до ликви да ци је

Заче ци фор ми ра ња трго вин ског 
пред у зе ћа у Шиду дати ра ју с кра ја 
1944. годи не када је Шид осло бо ђен. 
Вла сни ци трго вин ских рад њи које су 
тада посто ја ле, а међу њима били су и 
Андри ја Влчек и Јурај Сту пав ски, оба
ве за ни су од стра не НОВ да снаб де ва ју 
гра ђа не Шида нај по треб ни јим арти кли
ма, а удру же ни су у задру гу Рана поз. 

Оно је тре ба ло да поста не пред у
зе ће за снаб де ва ње и исхра ну. 

Јед но од основ них зани ма ња у 
сва ком дома ћин ству током целог 
сред њег века било је мла ће ње 
жита (пше ни це) како би се добио 
хлеб. У ста ра вре ме на то се 
ради ло руч но или коњи ма.  Наи
ме, на рас про стр то кла сје на 
одре ђе ном месту на рас про стр
тој поња ви или чистој рав ној 
земљи, тера ни су коњи да хода ју
ћи по кла сју, копи ти ма мла те кла
сје или се мла ће ње оба вља ло 
вила ма или спе ци јал ним ала том 
за мла ће ње. Без обзи ра на начин 
мла ће ња оно се оба вља ло по 
кућа ма, одно сно дво ри шти ма. Ту 
се после косид бе уве зло сно пље 
са њива и сла га но је у кама ре 
(сто го ве) ода кле је део по део 
узи ман и мла ћен. 

Касни је, поја вом маши на врша
ли ца овај посао оба вља се 
машин ски. Прво су их покре та ле 
пар ња че а касни је трак то ри, али 

и тада се тај посао оба вљао код куће. 
Ова кав начин вршид бе био је све до 
поја ве ком бај на, око 1960. годи не када 
су неста ле и послед ње врша ли це. 
Међу број ним вла сни ци ма врша ли ца у 
Шиду позна ти су и Сло ва ци: Андри ја 
Мац ко, Саму ел Сту пав ски, Јошка 
Урам, Михал Чањи и дру ги. 

Опа сно сти које су у вре ме жетве и 
вршид бе вре ба ле у сва кој кући биле 
су од изби ја ња пожа ра. Наи ме сува 
сла ма сло же на у вели ким коли чи на ма 
у бли зи ни непо сред них изво ра ватре, 
увек је пре ти ла оним нај го рим а то је 
био велик пожар, који је прак тич но 
било немо гу ће уга си ти. Да би се у слу

Chlpka. Roku 1950 druž stvo zaniká a 
prerastá v pod nik a preberá nový názov 
Prvý máj. Pod nik pri jal aj prvých šesť žia
kov, med zi ktorými bol aj Samo Olejár, 
neskôr jeden z najznámejších fila te li stov v 
Šíde. V druž stve pra co va li Jan ko Chlpka 
a Paľko Srn ka. 

Bačkorášske spra co va teľské druž-
stvo Pro gres zalo ži li v mar ci 1947. Med zi 
družstevníkmi bol aj jeden Slovák Juraj 
Hor ni ak. Po roku 1952 druž stvo sa dosta
lo do ťažkostí a pomaly upadá a zaniká. 

Holič sko-kadernícke druž stvo sa 
zalo ži lo v januári 1949 v rámci 
poľnohospodárskeho druž stva. Roku 
1954 družstevníci sa roz ho dli vystúpiť z 
poľnohospodárskeho druž stva a for mo vať 
vlastné holič skokadernícke druž stvo. 
Zakla da te lia druž stva boli aj Šte fan Far
kaš a Peter Pánik. Toto druž stvo najdlhšie 
exi sto va lo ako druž stvo a  zani klo až, keď 
zača lo pra co vať v rámci komunálneho 
pod ni ku pod názvom Krin. 

Kožušnícke druž stvo bolo zalo žené v 
apríli 1949. Med zi zakla da teľmi boli aj tra
ja najznámejší kožušníci: Pavel 
Maglovský, Samuel Zorian a Šte fan 
Červenák. Druž stvo malo 20 čle nov. 
Miest no sti malo v bývalom hostin ci Andre
ja Stu pavského v Svätosavskej uli ci a 

rozlo ži lo sa roku 1955. Bývalí družstevníci: 
Jozef Miš ko vic, Šte fan Červenák, Pavel 
Maglovský a Samuel Zorian otvo ri li 
vlastné súkromné remeselnícke diel ne, 
ktoré boli činné až po ich odchod do 
dôchodku. 

Remenársko-tapetárske druž stvo 
zalo ži li kon com roku 1949. Med zi zakla
da teľmi bol aj Peter Lac ko. Miest no sti 
druž stva boli v dome Boru Bar jak ta re vi ća. 
Druž stvo roz pu sti li zači at kom roku 1962.

Mali ar sko-far bi ar ske druž stvo, ktoré 
neskôr prerástlo v pod nik Ukras, počas 
svo jej exi sten cie zamestnávalo pre sved
či vo naj vi ac príslušníkov slo venského 
národa. Pripomeňme iba niek torých zo 
starých maj strov: Samu e la Chlpku, 
Ondre ja Zaja ca, Šte fa na Fodo ru a 
mnohých iných, ktorí sa týmto reme slom 
živia aj dnes. Miest no sti druž stva boli naj
prv v dome Kiri la Lazo ra a neskôr kúpili 
prevádzkové miest no sti v uli ci Cára Laza
ra, v kto rej pod nik pra co val po likvidáciu. 

Zači atky for mo va nia obchodného pod
ni ku v Šíde sa datujú od kon ca roku 1944, 
po oslobodení. Maji te lia obcho dov, ktoré 
vtedy exi sto va li a med zi nimi boli aj 
obchody: Andre ja Vlčka, Jána Vlčka a 
Jura ja Stu pavského, boli zaviazaní roz ka
zom NOBu zásobovať obča nov 

najpotrebnejšími arti kla mi a zdru ži li sa do 
druž stva Rana poz. Toto sa malo stať pod
ni kom na zásobovanie a stra vu

Jedným zo základných zamestnaní v 
každej domácnosti počas celého stre do
ve ku bola mlat ba žita (pše ni ce), aby sa 
získalo zrno pre chle bovú múku. Spo či at
ku sa to kona lo ruč ne ale bo na koňoch, 
totiž na rozsypané klasy na isté mie sto na 
veľkej „poňve“ či na čistú rovnú zem sa 
púšťali kone, aby kráčajúc po kla soch 

Јошка Хрчек са супру гом код пче ла

Шегр ти гене ра ци ја 1953. годи не 
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ча је ви ма изби ја ња пожа ра интер ве ни
са ло и спре чи ло шире ње ватре фор
ми ра но је ватрогасно друштво. 
Његов зада так је био да осма тра и 
интер ве ни ше не само када изби је 
пожар у насе љу, већ и да интер ве ни
ше у слу ча ју пожа ра у ата ру. Ватро га
сно дру штво осно ва но је 1924. годи не 
и од тада актив но ради и данас. И у 
овом дру штву ради ли су и били актив
ни, а и данас су мно ги Сло ва ци. 

Воде ни це су нека да у Шиду мле ле 
вели ке коли чи не жита и ско ро под ми
ри ва ле потре бе ста нов ни штва. На 
Шиди ни их је био велик број а у самом 
Шиду ради ле су на њој три воде ни це. 
Вла сник јед не од воде ни ца била је 
поро ди ца Сав чак а послед њи воде ни
чар из то поро ди це био је Андри ја Сав
чак. Уз ову воде ни цу рани је је посто ја
ло језер це у којем је вла сник гајио 
рибе а у њему су током лет њих жега 

мно ги Шиђа ни потра жи ли осве же ње.  
Вла сник још јед не позна те воде ни це 

на Шиди ни био је Јан Зор јан, позна ти
ји под прво бит ним пре зи ме ном Коза, 
чија воде ни ца се нала зи ла у Соту.

Послед ња воде ни ца на Шиди ни  
пре ста ла је да ради око 1950. годи не. 

Сува че су као и воде ни це биле мли
но ви у који ма се мле ла пше ни ца, куку
руз, сун цо крет, бун де ви но семе, семе 
црне репи це и апте. Сува че су покре
та ли воло ви или коњи. У Шиду су, на 
пре ло му два века (девет на е стог и два
де се тог) посто ја ле три сува че а нај по
зна ти ја била је она чији је вла сник био 
Јан Кор чок, а касни је Дани јел Кор чок. 
Она је гра ђе на још 1807. годи не. Оста
ци ове сува че сачу ва ни су до данас 
(доњи камен и вели ки казан) који су у 
вла сни штву Рас ти сла ва Мику ша.

Мли но ви су у Шиду гра ђе ни тек 
почет ком два де се тог века. Посто ја ло 

је више мли но ва који су ради ли исто
вре ме но у првој поло ви ни два де се тог 
века. Један од нај по зна ти јих био је 
млин вла сни ка Миха ла Плах ћин ског и 
Јошке Хеме ле. Овај млин је углав ном 
млео куку руз. Обје кат мли на посто ји и 
данас али је адап ти ран у стам бе ни 
про стор.

Цигла не су у овом кра ју поче ле да се 
гра де тек када је при ли ком град ње 
стам бе них обје ка та почео више да се 
кори сти тако зва ни тврд мате ри јал, 
одно сно камен и цигла. До тада су куће 
биле гра ђе не као зему ни це или као 
згра де чији су зидо ви били гра ђе ни од 
наби ја не земље. Као резул тат таквог 
кори шће ња земље за град њу кућа, као 
спо ме ник тим вре ме ни ма сто ји Бељ ња
ча. То је тако зва но позај ми ште земље, 
са којег је деце ни ја ма копа на земља из 
брда и одво же на за град њу кућа. Инте
ре сант но је рећи да на про сто ру Бељ
ња че ника да није изгра ђе на ни јед на 
цигла на. Оне су гра ђе не нешто јужни је 
у Сло вач ком кра ју. Као циглар ске, 
позна те су и број не сло вач ке поро ди це. 
Нај по зна ти ја је била цигла на вла сни ка 
Јозе фа Чау та у ули ци Мичу ри но вој. 
Спо ме ни мо и цигла не поро ди ца Сту
пав ски, Ада ма Оле ја ра и дру ге. 

Штам пар ство има у Шиду дугу тра
ди ци ју. Прва штам па ри ја изгра ђе на је 
1908. годи не. Осно ва ле су је Земљо
рад нич ке задру ге и дру ге орга ни за ци је, 
које су сим па ти са ле Соци ја ли стич ки 
покрет чији је кан ди дат био Вито мир 
Кораћ и побе дио на избо ри ма у Шиду 
1909. годи не. План за град њу штам па
ри је изра дио је Ондреј Попроц ки а 
штам па ри ја је поче ла са радом 24 
новем бра 1909. годи не. У штам па ри ји 

kopytami mlátili zrno ale bo sa mlat ba 
kona la vidla mi či špeciálnym náčiním na 
mlat bu (cep mi). 

Neskôr, keď sa vyrobi li stro je na 
mlátenie obi lia, túto prácu vykonávajú 
mláťačky. Naj prv tie to stro je hna li parné 
stro je a neskôr trak tory. Ale aj potom sa 
táto práca vykonávala doma. Na ten to 
spôsob sa mlátilo, kým do žatvy nena sa
di li kom bajny – roku 1960, keď zmi zli aj 
posledné mláťačky. Z početných maji

teľov mláťači ek v Šíde známi boli aj 
Slováci: Ondrej Mac ko, Samuel Stu
pavský, Jož ka Uram, Mic hal Čáni a iní. 
Tre ba vyzdvihnúť aj to, že ľudia v tom 
čase pše ni cu chránili v pše ničných 
jamách a neskôr zača li sta vať sýpky 
hambáre, v ktorých sa pše ni ca chránila. 
Počas žatvy a mlatby na pše ni cu číhalo 
nebez pe čen stvo vypuk nu tia poži a ru. 

Totiž suchá sla ma uložená vo veľkých 
množstvách v pri a mej blízkosti rôznych 
zdro jov ohňa vždy hro zi la tým najhorším, 
a to bol veľký poži ar, ktorý prak ticky nebo
lo možné zadu siť. Aby sa v takých 
prípadoch inter ve no va lo a pre ka zi lo 
šírenie ohňa a väčšie katastrofálne 
následky, for mo val sa hasičský spo lok. 

Jeho úlohou bolo pozo ro vať a inter ve
no vať nie len, keď vypuk ne poži ar v 
osídlení, ale aj v hasení poži a ru v chotári. 
Hasičský spo lok zalo ži li roku 1924 a 
odvtedy je aktívny dod nes. V tom to spol
ku boli aktívni a aj dnes sú, mnohí Slováci. 

Voľakedy v Šíde mle li veľké množstvá 
pše ni ce a tak mer uspo ko jo va li potreby 
obyvateľov. Na Šidi ne ich bol veľký počet 
a v samom Šíde boli činné tri mlyny. 

Maji teľom jedného vodného mlyna bola 
rodi na Savčáková aposledný z tej to rodiny 
bol Ondrej Sav čak. Vedľa toh to vodného 

mlyna skôr exi sto va lo aj jaze ro, v kto rom 
maji teľ cho val rybu a v ňom sa počas 
letných horúčav mnohí kúpali.

Maji teľ ešte jedného známeho vodného 
mlyna na Šidi ne bol Ján Zorian (Koza). 
Bola to známa slovenská šídska rodi na, 
ktorá mala vodný mlyn aj v dedi ne Sot. 
Posledný vodný mlyn na Šidi ne pre stal 
mlieť pred rokom 1950. 

Suva če (suché mlyny) boli rov naké 
ako aj vodné mlyny, v ktorých sa mle la 
pše ni ca, kuku ri ca, slneč ni ca, slneč ni cové 
jadi er ka, seme no čier nej repky olejky a 
chábďa. Suva če využívali hna ciu silu zvi
e rat volov ale bo koní. 

V Šíde na rozhraní dvoch storočí 19. a 
20. exi sto va li tri suva če a najznámejšia 
bola tá, kto rej maji teľom bol Ján Kor čok a 
neskor šie Daniel Kor čok. Vystavaná bola 
ešte roku 1807. Jej pozo statky sa zac ho
va li až dod nes (dolný kameň a veľká 
nádrž), ktoré sú vo vlastníctve Ras ti sla va 
Miku ša.

Mlyny v Šíde sa zača li sta vať až zači
at kom 20. sto ro čia. Exi sto va lo via cej 
mlynov, ktoré pra co va li v tom istom čase, 
v prvej polo vi ci 20. sto ro čia. Jeden zo 
známych mlynov bol aj mlyn maji teľa Mic
ha la Plac htinského a Jož ka Heme lu. Ten

Кро јач ка задру га
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је поред књи га штам пан и лист Пра во 
наро да. На теме љи ма ове штам па ри је, 
одно сно њеним раз во јем изра сло је 
јед но од нај про фи та бил ни јих пред у зе
ћа у Шиду у пери о ду од 1950. до 1990. 
годи не. Од свог осни ва ња посло ва ло је 
под нази вом Гра фич ка рад на орга ни
за ци ја Гра фо срем. Било је јед но од 
нај ве ћих гра фич ких пред у зе ћа у то 
вре ме у бив шој Југо сла ви ји и прво је 
поче ло са про из вод њом савре ме не 
рото хар ти је. Међу првим рад ни ци ма 
штам па ри је била је Сло ва ки ња Зуза 
Боћан ски. Нажа лост, пред у зе ће Гра
фо срем је деве де се тих годи на про
шлог века запа ло у кри зу и касни је је и 
ликви ди ра но. Струч ња ци из овог пред
у зе ћа су касни је осно ва ли више при
ват них гра фич ких штам па ри ја које и 
данас раде.

Пре ра да вуне у пре ди о ни ца ма и 
вуно вла ча ра ма у Шиду тако ђе има 
вели ку тра ди ци ју. Из јед не мале пре ди
о ни це изгра ђе не 1922. годи не поста ло 
је пред у зе ће које је у нај бо љим годи на
ма запо шља ва ло више од 1.000 рад ни
ка. То је било пред у зе ће пре ди о не и 
кон фек ци је Фру шка Гора. Међу првим 
рад ни ци ма у овом пред у зе ћу, у којем су 
учи ли и занат, били су: Ондреј, Емил и 
Дани ел Сту пав ски, Ката ри на Боћан ски, 
Еви ца Кан цки, Зуза на и Мари ја Сту пав
ски, Ана Коп чок, Јан ко Фар каш, Зуза на 
Срн ка, Ондреј Чип кар, Ката ри на Фар
каш, Јан ко Суха њи и дру ги. Из вуно вла
ча ре је касни је изра сла пле ти о на а 
касни је и кон фек ци ја. 

Први управ ник пред у зе ћа после дру
гог свет ског рата био је Ште фан Ковач. 

Сво ју при ват ну вуно вла ча ру, која је 
ради ла пара лел но са Фру шком Гором 
имао је Ондреј Чањи, који је сво ју вуно

вла ча ру затво рио педе се тих годи на 
про шлог века.

Пре ра да меса одно сно кла нич на 
инду стри ја, тако ђе у Шиду има вели ку 
тра ди ци ју. Прву кла ни цу изгра ди ли су и 
пусти ли у рад струч ња ци из Чехо сло
вач ке. Ини ци ја ти ва за град њу кла ни це 
поти че из 1916. годи не када су имућ ни 
гра ђа ни Шида,међу који ма је био и 
Емил Козјак зајед нич ки обез бе ди ли 
довољ но нов ца за изград њу кла ни це. 
Кла ни ца је зва нич но поче ла са радом 
16. децем бра 1920. годи не. Ова кла ни

ца је касни је пре ра сла у гиган та под 
нази вом Месна инду стри ја Срем која је 
повре ме но запо шља ва ла и пре ко 2.000 
рад ни ка. Нажа лост почет ком два де сет 
првог века и ово пред у зе ће бива ликви
ди ра но. 

У кла ни ци су месар ски занат изу чи ли 
ско ро сви меса ри који данас у Шиду и 
даље има ју отво ре не сво је при ват не 
месар ске рад ње. 

Један од нај по зна ти јих мај сто ра 
меса ра у пред рат ној кла ни ци био је 
Михал Влчек.

to mlyn mlel hlav ne kuku ri cu. Objekt exi
stu je aj dnes, ale je adap to vaný na obytný 
pri e stor. 

Tehel ne sa v tom to kra ji zača li sta vať 
len, keď sa počas výstavby sta vebných 
objek tov čoraz viac začal používať pevný 
materiál či kameň a tehla. Dov tedy sa 
domy sta va li ako zemľanky ale bo ako 
budovy, ktorých múry boli sta vané z 
ubíjanej zeme. 

Ako výsle dok takéhoto využívania 

zeme na stav bu domov aj dnes exi stu je 
ako pomník tým časom Belj nja ča. To je 
takzvaná „požičovňa zeme“, kde sa 
desaťročia ťaži la zem z bre hu a odvážala 
na výstav bu domov. Bolo by zaujímavé 
pri po menúť aj to, že na tom to pri e sto re sa 
nikdy nevybudo va la žiad na tehelňa. Tie to 
sa budo va li troc hu južnej šie, v Slo ven
skom kra ji. Ako tehli ar ske sú známe aj 
početné slo venské rodiny. Najznámejšia 
bola tehelňa Joze fa Čau ta v Miču ri no vej 

uli ci. Spomeňme aj tehel ne rodiny Stu
pav skej, Ada ma Olejára a ešte niek toré.

Tla či ar stvo má v Šíde veľmi dlhú 
tradíciu. Prvá tlačiareň sa vysta va la ešte 
roku 1808. Zalo ži li ju poľnohospodárske 
družstvá a iné organizácie, čo sympa ti zo
va li so soci a li stickým hnutím, ktorého 
kandidát Vito mir Korać v Šíde zvíťazil na 
voľbách. 

Plán na výstav bu objek tu tla či ar ne 
vypra co val maj ster Ondrej Poprocký zo 
Šídu. Tlačiareň dali do prevádzky 24. 
novem bra 1909. 

V tla či ar ni sa okrem kníh tla či li aj noviny 
Právo národa. 

Na základoch tej to tla či ar ne, vlast ne jej 
rozvo jom, vyrástol jeden z najvýnosnejších 
pod ni kov v Šíde v období rokov 1950 
–1990. Od svoj ho zalo že nia pod ni kal pod 
názvom Grafická pracovná organizácia 
Gra fo srem. Bol to jeden z najväčších gra
fických pod ni kov v Juhoslávii a prvý začal 
vyrábať súčasný novi nový papi er. 

Med zi prvými robotníkmi tej to tla či ar ne 
bola aj Zuza na Boťanská zo Šídu. 
Žiaľbohu, pod nik v 90. rokoch minulého 
sto ro čia upa dol do krízy, tak že ho likvi do
va li. Neskôr odborníci z Gra fo sre mu zalo
ži li viac súkromných tlačiarní, ktoré aj 
dnes pra cujú v Šíde. 

Томаш Хован са поро ди цом пред сво јом про дав ни цом и сода ром око 1939. годи не 

Код фри зе ра
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Пара лел но са радом вели ке кла ни це 
ради ла је и јед на од позна тих месар
ских при ват них рад њи вла сни ка Ондре
ја Пукан чи ка . Рад ња је била у Марин
ци ма (сада ули ца Све тог Саве). 

Из дели мич ног реги стра лица која су 
се бави ла разним занатима у Шиду 
може мо изву ћи име на више зана тли ја 
Сло ва ка.

 То су: боја ди сер Михал Влчек, зида
ри Јурај Бод нар, Јозеф Хор ват и Ондреј 
Попроц ки. Гости о ни чар Ондреј Сту пав
ски. Кола ри, Јурај Колар. Кова чи, 

Ондреј Андри шка, Михал Рошка и Јан 
Хавран. Кро ја чи, Јул ка Ковач и Јозеф 
Хрчек. Обу ћа ри, Ште фан Павел ка и 
Ондреј Стру ха рик, Павле Фар каш и Јан 
Шљи вак. Лон чар Јан Кан цки. Месар 
Ондреј Пукан чик. Папу џи ја Михал 
Макиш и Јан ко Боћан ски. Собо сли кар 
Саму ел Хлпка. Содар Ште фан Хован. 
Тргов ци, Јан Влчек, Ондреј Влчек, Јурај 
Сту пав ски. Сто ла ри Павел Влчек, Јан 
Мај тан, Алберт Шве хла, Андри ја Плах
ћин ски. Ћур чи је Саму ел Зор јан, Ште
фан Чер ве нак, Павле Маглов ски и 

Јозеф Мишко виц. Чизма ри, Емил Стру
ха рик и Јан Чуков ски. Овај реги стар се 
одно си само на зана тли је реги стро ва не 
у пери о ду од првог свет ског рата до 
педе се тих годи на два де се тог века. 

Данас зана ти више нема ју онај зна чај 
који су има ли рани је и пола ко их људи 
забо ра вља ју. Мно ги ма је данас тешко  
обја сни ти шта су они зна чи ли и чиме су 
се те зана тли је бави ли као реци мо: 
сарач, токар, кујун џи ја, воскар, сапун
џи ја и дру ги. Сви ти зана ти, пола ко 
један по један, пада ју у забо рав.

Spra co va nie vlny v pradiarňach v 
Šíde tak ti ež má veľkú tradíciu. Z jed nej 
malej pra di ar ne vysta va nej v roku 1922 
vzni kol pod nik, ktorý v najlepších rokoch 
zamestnával asi 1000 robotníkov. Bol to 
kon fekčný pod nik Fruš ka Gora. 

K prvým robotníkom v tom to pod ni ku, v 
kto rom sa uči li aj reme slu, boli: Ondrej, 
Emil a Daniel Stu pav skov ci, Katarína 
Boťanská, Evi ca Kancká, Zuza na a Mária 
Stu pavské, Anna Kopčoková, Jan ko Far
kaš, Zuza na Srnková, Ondrej Čipkár, 
Katarína Farkašová, Ján Sucháni a iní.

Z tej to pra di ar ne neskôr vyrástla aj 
pletiareň a potom aj výroba kon fek cie. 
Prvý ria di teľ pod ni ku po dru hej sve to vej 
voj ne bol Šte fan Kováč. 

Vlastnú súkromnú pradiareň, ktorá pra
co va la súčasne so spo me nutým pod ni
kom Fruš ka Gora, mal aj Ondrej Čáni. 
Jeho dielňa obsta la až do päťdesi atych 
rokov 20. sto ro čia, keď ju zavrel. 

Spra co va nie mäsa či bitúnkový pri
emysel  má tak ti ež v Šíde dlhú tradíciu. 
Prvý bitúnok vysta va li a dali do prevádzky 
maj stri a odborníci z vte daj ši e ho Česko
slo ven ska. Iniciatíva na stav bu bitúnku 

vyšla roku 1916 zo zámožnejších obča
nov Šídu, med zi ktorými bol aj lekárnik 
Emil Kozi ak, ktorí spo loč ne zabez pe či li 
dosta tok peňazí na výstav bu bitúnku. 
Bitúnok oficiálne spu sti li do prevádzky 16. 
decem bra 1920. Bitúnok neskôr prerástol 
v gigan ta pod názvom Mesna indu stri ja 
Srem, ktorý občas zamestnával aj vyše 
2000 robotníkov. Žiaľbohu, zači at kom 21. 
sto ro čia aj ten to pod nik likvi do va li. 

V bitúnku sa mäsiarskemu reme slu 
vyuči li tak mer všet ci mäsiarski maj stri, 
ktorí dnes v Šíde majú mäsiarske 
remeselnícke diel ne. Jeden z 
najznámejších maj strov v pred voj no vom 
bitúnku, ktorý pra co val až po dôchodok, 
bol Mic hal Vlček. 

Súčasne s veľkým bitúnkom exi sto va lo 
až po druhú sve tovú voj nu jed no z 
najznámejších mäsiarstiev v Šíde 
mäsiarstvo Ondre ja Pukančíka. Dielňa 
bola v Marin ci ach (teraz Uli ca svätého 
Savu).

Z čia stočného regi stra osôb, ktorí 
vykonávali rôzne remeslá v Šíde, môžeme 
vyňať via cej mien remeselníkov Slovákov: 
nati e rač Mic hal Vlček, murári Juraj 

Bodnár, Jozef Horvát a Ondrej Poprocký, 
hostinský Ondrej Stu pavský, potom kolár 
Juraj Kolár. Kováči: Ondrej Andriš ka, Mic
hal Rož ka a Ján Havran. Krajčíri Jul ka 
Kováčová a Jozef Chr ček. Obuvníci: Šte
fan Pavel ka, Ondrej Struhárik, Pavel Far
kaš a Ján Šlivák. Hrn či ar Ján Kancký. 
Mäsiar Ondrej Pukančík. Papu či ar Mic hal 
Makiš. Mali ar Samuel Chlpka. Sódovkár 
Šte fan Cho van. Obchodníci: Ján Vlček, 
Ondrej Vlček, Juraj Stu pavský. Stolári: 
Pavel Vlček, Ján Majtán a Albert Šve hla. 
Kožušníci: Samuel Zorian, Ste fan 
Červenák, Pavel Maglovský a Jozef Miš
ko vic. Čižmári Emil Struhárik a Ján 
Čukovský. Ten to regi ster sa vzťahu je len 
na remeselníkov regi stro vaných v období 
od prvej sve to vej vojny do päťdesi atych 
rokov 20. sto ro čia. 

 Dnes remeslá via cej nemajú ten 
význam ako skôr a pomaly na nich ľudia 
zabúdajú. Mnohým je ťažko aj vysve tliť, 
čo tie to zna me na li a čím sa zao be ra li 
remeselníci, akými boli napríklad: 
remenár, tokár, voskár, mydlár a iní. 
Všetky tie to remeslá jed no za druhým 
pomaly upa dajú do zabud nu tia.

Обу ћар ска задру га
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ОВАН: Пажљи ви је 
ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или одре ђе ну фазу инку
ба ци је, пре него што доне се те 
неку конач ну одлу ку. При ме ћу је
те да неко у вама побу ђу је вели
ко инте ре со ва ње и да вас асо ци
ра на при јат не успо ме не. 

БИК: Посто је ства ри 
које не тре ба да 
чини те у афек ту или 
на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго
ва ра вашем уку су.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те врло про ми шље но 
и про ве ра ва те раз ли
чи те инфор ма ци је 

које ути чу на послов не пре го во
ре. Оба зри вост је пожељ на, али 
нема раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру
га чи је ста во ве. Поне кад посту
па те суви ше стро го пре ма осо би 
која има добру наме ру, али не 
успе ва у пот пу но сти да вам 
доча ра сво је емо тив не дожи
вља је. 

РАК: Потре бан вам је 
додат ни опрез у 
сусре ту са сарад ни
ци ма и при ли ком про

це не нових послов них при ли ка. 
Нема потре бе да скре ће те 
пажњу на себе или да ула зи те у 
неке сум њи ве пре го во ре. Тре
нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

ЛАВ: Заин те ре со ва
ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну 
одлу ку, саслу шај те сво је сарад
ни ке и при хва ти те кори стан 
савет. Неко вас инспи ри ше на 
додат но анга жо ва ње и добро 
рас по ло же ње. Освр ни те се око 
себе, јер увек посто је насме ја на 
лица. 

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко 
вас при вла че тајан
стве не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да се пово ди те за 
лажним ути сци ма или 
да вас неко зава ра ва 

погре шном при чом о новим 
послов ним при ли ка ма. Уко ли ко 
трпи те послов ни неу спех, раз ми
сли те о неким алтер на тив ним 
могућ но сти ма које вам сто је на 
рас по ла га њу. Суви ше јаки изли
ви стра сти вас наво де на погре
шан избор. 

ШКОР ПИ ЈА: Нове 
ком пли ка ци је на 
послов ној сце ни про
из и ла зе из поку ша ја 

да се оства ри зајед нич ки дого
вор око рас по де ле инте ре са. 
Нема раз ло га да пона вља те при
чу која не оста вља пози ти ван 
одјек на ваше сарад ни ке. Посве
ти те више пажње воље ној осо би 
и зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо  
физич кој фор ми. 

СТРЕ ЛАЦ: Сарад ни
ци има ју добре суге
сти је, при хва ти те 
нове иде је које гаран

ту ју боље резул та те или неси гур
ност у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре нут
но делу је врло поуч но и под сти
цај но у сва ком погле ду. Делу је те 
пома ло узне ми ре но. Недо ста ју 
вам неки сна жни емо тив ни под
сти ца ји, како бисте свој љубав ни 
живот учи ни ли довољ но инте ре
сант ним. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у сусре ту са сарад
ни ци ма, већ затра жи те нечи ју 
подр шку. Бри не те без пра вог 
пово да, парт нер тре нут но можда 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Избе га
вај те пре те ра но екс
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које можда 
пред ста вља ју ризик за веше 
послов не инте ре се. Потреб но је 
да сми сли те неку резер вну вари
јан ту, јер увек посто ји фак тор 
изне на ђе ња. Буди те про ми шље
ни и уздр жа ни пред бли ском осо
бом. Пажљи ви је ана ли зи рај те 
свог парт не ра. 

РИБЕ: Поне кад све 
изгле да тако рела тив
но, сто га немој те 
доно си ти закљу чак 

на осно ву првог ути ска и без кон
сул та ци је са бли ским сарад ни ци
ма. Осло ни те се на нечи ји савет 
и на зајед нич ку про це ну. Важно 
је да пра вил но дефи ни ше те сво
је циље ве. Неко име сна жно да 
уста ла са ваше мисли и осе ћа ња. 
Потру ди те се да испу ни те парт
не ро ва оче ки ва ња. 

VREMEPLOV
15. ав густ

1965. Кон церт Битлса у Њу јор ку 
оку пио 55.600 љу ди, чи ме је 
по ста вљен свет ски ре корд у 
бро ју по се ти ла ца и за ра ди на 
поп кон цер ту. 
1994. У Су да ну ухап шен и из ру
чен Фран цу ској је дан од нај по
зна ти јих свет ских те ро ри ста 
Иљич Ра ми рес Сан чес, по знат 
као Кар лос Ша кал.

16. ав густ
1717. У би ци код Бе о гра да, у 
аустриј скотур ском ра ту, у ко јој 
се на стра ни Аустри ја на ца 
бо ри ло и 6.000 Ср ба из Вој во
ди не, принц Еуген Са вој ски 
по ту као тур ску вој ску и за у зео 
Бе о град. По жа ре вач ким ми ром, 
ко ји је усле дио 1718, Аустри ји 
при па ли се вер на Ср би ја, Ба нат 
и се вер на Бо сна. Бе о град је 
остао под аустриј ском вла шћу 
до 1739, ка да су га по но во пре
у зе ли Тур ци. 

17. ав густ
1896. Џорж Кар мак от крио зла
то у при то ци ре ке Клон дајк у 
Ка на ди, иза звав ши јед ну од нај
ма сов нијих злат них гро зни ца. 
1987. Не мач ки рат ни зло чи нац 
Ру долф Хес, за ме ник Адол фа 
Хи тле ра, из вр шио са мо у би ство 
у 93. го ди ни у бер лин ском 
за тво ру Шпан дау, у ко јем је 
из др жа вао ка зну до жи вот не 
ро би је на ко ју је осу ђен у Нир
нбер шком про це су 1946.

18. ав густ
1805. Ср би су на бр ду Иван ко
вац код Ћу при је, у јед ној од 
нај ве ћих би та ка то ком Пр вог 
срп ског устан ка, пр ви пут по ту
кли тур ску вој ску. 
1933. Ро ђен аме рич ки филм
ски ре жи сер пољ ског по ре кла 
Ро ман По лан ски, до бит ник 
Оска ра за филм Ки не ска 
че тврт. 

19. ав густ
1910. У Це ти њу пу ште на у рад 
пр ва елек трич на цен тра ла у 
Цр ној Го ри. 
1991. У СССР из ве ден др жав ни 
удар ко јим су при ста ли це твр де 
ли ни је по ку ша ле да зба це са 
вла сти Ми ха и ла Гор ба чо ва, 
твор ца гла сно сти и пе ре строј
ке.

20. ав густ
1741. Ру ски мо ре пло вац дан
ског по ре кла Ви тус Јо нас 
Бе ринг от крио је Аља ску. 
1968. Тру пе СССР и дру гих чла
ни ца Вар шав ског пак та ушле су 
у Че хо сло вач ку да би оне мо гу
ћи ле спро во ђе ње ре фор ми 
Алек сан дра Дуб че ка (Пра шко 
про ле ће). 

21. ав густ
1690. Аустриј ски цар Ле о полд I 
до нео је указ, по знат као При
ви ле гиј, ко јим су Ср би на те ри
то ри ји Аустри је до би ли од ре ђе
не по вла сти це. При ви ле гиј је 
га ран то вао сло бо ду ве ре, упо
тре бу Ју ли јан ског ка лен да ра и 
пра во из бо ра ар хи е пи ско па и 
дру гих све ште ни ка. 

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) август 
Пре нос мошти ју Све тог прво му
че ни ка и архи ђа ко на Сте фа на

Четвр так, 16. (3) август 
Пре по доб ни Иса ки је, Дал мат и 
Фауст

Петак, 17. (4) август 
Све тих седам муче ни ка у Ефе
су

Субо та, 18. (5) август 
Све ти муче ник Евсиг ни је (Прет
пра зни штво Пре о бра же ња)

Неде ља, 19. (6) август 
Пре о бра же ње Господ ње

Поне де љак, 20. (7) август 
Пре по доб но му че ник Доме ти је; 
Пре по доб ни Ор

Уто рак, 21. (8) август 
Све ти Еми ли јан Испо вед ник; 
Пре по доб ни Зосим Туман ски

Crkveni
kalendar

• Боље бити мало глуп, 
него мало паме тан.
• Боље бити мртав пијан, 
него мртав тре зан.
• Боље бити акти ван 
данас, него ради о ак ти-
ван сутра.

Посна пита 
гужва ра

Састој ци: Коре од хељ де, 
мања гла ви ца слат ког купу са, 1 
пра зи лук или већа гла ви ца црног 
лука 1 већа црве на папри ка, уље, 
со, бибер.

Упут ство: На уљу про пр жи ти 
сец кан пра зи лук и сит но сец ка ну 
папри ку па дода ти изрен дан купус 
и дин ста ти око 10 мин. Посо ли ти 
и поби бе ри ти. Може те по жељи 
дода ти мало мле ве не папри ке и 
бели лук. Прву кору раши ри ти на 
сто поу љи ти је. Узе ти сле де ћу и 
згу жва ти је као хар мо ни ку па ста
ви ти пре ко и тако још две јед ну до 
дру ге. Изме ђу рас по ре ди ти прже
ни купус, сави ти иви це и уви ти у 
ролат. Ређа ти у под ма зан плех. 
Пре ма за ти уљем и пећи на 200 
сте пе ни око 30 мину та. Оста ви ти 
да се про хла ди па исе ћи и послу
жи ти!


