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РУМА: РЕКОНСТРУКЦИЈА вРТИ ћА

Биће места за сву децу
Радови на комплет

ној реконструкцији
објекта „Центар“ у

граду,иизградњивртићау
Путинцима,приОШ„Доси
тејОбрадовић“,суутокуи
требалобидасеокончају
докрајаавгуста.
Како теку радови, про

веравао је на терену 13.
августапредседникрумске
општинеСлађанМанчић.
По обиласку ова два

објекта,онјеистакао,даје
локална самоуправа обе
ћаламештанимаПутинаца
да ће се вртић изградити,
али у њему ће бити сме
штениималишаниизЖар
ковцаиДоњихПетроваца.
 – Видим да радови

доста добро напредују,
грађевинскирадовисупри
крају,арокзазавршетакје
25.август.Миоверадовеу
потпуности финансирамо,
реч јеовредностирадова
од 6,5 милиона динара, а
додатноиздвајамо још2,7
милиона динара за потпу
но опремање вртића. То
идеуправцужеље,дасва
нашадецамогудасеупи
шу у вртић, јер сада има
мо листу чекања на којој
је преко 100 малишана.
Отварањем овог путинач
когвртића,једанбројдеце
из овог села, као и Жар
ковца,којисусадауРуми,
биће премештени у нови
вртић, такодаће се ство
ритиместазауписдецеиз
града. Најављујем, да би
већ следеће недеље тре
балодапочнуирадовина
опремању новог простора
који смоодредили,а то је
простор у којем је раније
билаДирекција за изград
њу.То једоставеликпро

стор, тако да ће ту бити
смештено четири групе
малишана – истиче пред
седникМанчић.
Он додаје, да ће се на

овај начин у великој мери
смањити листа чекања,
ациљ једа телистеине
буде.

Штосе тичереконструк
ције објекта „Центар“,
она је делом финансира
на покрајинским, а делом
општинским средствима у
укупној вредности од 8,6
милионадинара.
 – Поред проширења

капацитета, ми водимо

рачуна и о условима у
којима бораве наша деца.
Овде се ради потпуна
реконструкција електро,
водоводне и канализаци
оне мреже, кухиња, купа
тила, постављају се нове
санитарије,аовдејерокза
завршетак29.август.Могу
данајавимданам јеплан
даследећивртићкојиотва
рамо буде у Платичеву.
Мислимдаћемоторешити
унареднадвамесеца.На
тај начин би заокружили
потребе мештана Витоје
ваца, Грабоваца, Никина
ца,ХртковацаиКленка.Са
свим овим новим просто
рима, ми ћемо омогућити
да свако дете буде уписа
но,такодаћезасвудецу
бити не само бесплатан
вртић,негоћебитииместа
за њих у вртићима – обе
ћаојеСлађанМанчић.
 С. Џ.

Оби ла зак објек та Цен тар

Радо ви у Путин ци ма

Могу да наја вим да нам је план да сле де ћи вртић 
који отва ра мо буде у Пла ти че ву. Мислим да ћемо то 
реши ти у наред на два месе ца. На тај начин би зао
кру жи ли потре бе мешта на вито је ва ца, Гра бо ва ца, 
Ники на ца, Хрт ко ва ца и Клен ка. Са свим овим новим 
про сто ри ма, ми ћемо омо гу ћи ти да сва ко дете буде 
упи са но, тако да ће за сву децу бити не само бес пла
тан вртић, него ће бити и места за њих у врти ћи ма, 
обе ћао је Сла ђан Ман чић
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Свечанидочекза
ДрагануТомашевић
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Pi{e: Svetlana
Cucani}

Нај тро феј ни ја митро вач ка атле ти
чар ка, Дра га на Тома ше вић на 
недав но завр ше ном атлет ском 

Европ ском првен ству у Бер ли ну осво
ји ла је шесто место. Пре ма речи ма 
њеног тре не ра Дани ла Крти ни ћа њој је 
фали ло само мало сре ће да узме 
меда љу. Дра га на Тома ше вић баца 
диск више од јед не деце ни је и током 
дуге и успе шне спорт ске кари је ре 
осво ји ла је пре гршт меда ља и рекор
да. Нико у Срби ји није још увек успео 
да пре ма ши Дра га нин рекорд у баца
њу диска из Гете бор га 2006. од 63,63 
метра.

Гле да ла сам европ ско првен ство, 
пошто ина че обо жа вам атле ти ку. Не 
сећам се да ли сам баш виде ла хице 
Дра га не Тома ше вић и Мари је Вуче но
вић, реди те љи таквих пре но са увек 
има ју сво ју логи ку и бира ју шта ће од 
дога ђа ја са тере на пла си ра ти на мале 
екра не. Али, није ни бит но, бит но је да 
су обе ушле у фина ле и бит но је да је 
комен та тор РТС рекао  да су из Срем
ске Митро ви це. Да се за Митро ви цу 
чује и по нече му што није КПЗ.  Бит но 
је и то да је фина ле европ ског првен
ства успех сам по себи. Зами сли те 
фуд бал ску репре зен та ци ју Срби је у 
фина лу европ ског првен ства. Даље 
нећу ништа рећи. 

За Дра га ну Тома ше вић све ча ни 
дочек је орга ни зо ван на митро вач ком 
атлет ском ста ди о ну у про шли петак 
попод не. Било је наја вље но да ће 
нашу нај бо љу атле ти чар ку испред 
локал не само у пра ве поздра ви ти заме
ни ца гра до на чел ни ка Све тла на Мило
ва но вић и Зоран Мишче вић испред 
упра ве за спорт. То би сва ка ко био и 
ред, јер Дра гана Тома ше вић је за про
мо ци ју Срем ске Митро ви це и митро
вач ке атле ти ке ура ди ла више него 
било ко.  Међу тим, њима дво ма се 
очи глед но тог попо дне ва нешто „искун
да чи ло“ те нису сти гли на зака за но 
место. Тако да су Дра га ну и њеног тре
не ра доче кали нај мла ђи  митро вач ки 
атле ти ча ри чла но ви Атлет ског клу ба 
Сир ми јум.  То је веро ват но и нај ср дач
ни ји и нај то пли ји дочек, јер Дра га на 
Тома ше вић је сасвим сигур но идол и 
узор за сву ту децу, тако да немам 
диле му да ли се она осе ћа ла при јат но 
или не. И сама је рекла да јој је дра го 

што има мно го деце у клу бу и како се 
нада да ће неко од њих кре ну ти њеним 
сто па ма и у будућ но сти пред ста вља ти 
Митро ви цу на атлет ским так ми че њи
ма.

Дакле, ми у Митро ви ци има мо акту
ел ну срп ску рекор дер ку и тре нут но 
шесту баца чи цу диска у Евро пи. Мало 
ли је? Хајд’ нек неко поку ша да буде 
рекор дер у било чему, пече њу пала чи
на ка, хекла њу, коше њу тра ве, кува њу 
пара дај за, бри са њу пра ши не ... Не 
кари ки рам, него поку ша вам да зами
слим коли ко је рада и зно ја тре ба ло за 
такав успех, какав је напра ви ла Дра га

на Тома ше вић. 
И ... Па ништа, само мислим да су 

Све тла на Мило ва но вић и Зоран 
Мишче вић, мора ли нека ко наћи вре
ме на за Дра га ну Тома ше вић. Непри
стој но је што се нико испред митро вач
ке локал не само у пра ве није поја вио 
на атлет ском ста ди о ну. Непри стој но, је 
л ’ се тако каже? Или можда неуч ти во? 
Или нева спи та но? Све су то сино ни
ми. Или јед но став но без о бра зно! 
Можда је то ипак пра ви израз? 

У сва ком слу ча ју, дочек за Дра га ну 
Тома ше вић је био све чан, и без њих 
дво је.

ЗаДрагануТомашевићсвечанидочекјеорганизо
ваннамитровачкоматлетскомстадионуупрошли
петакпоподне.Билојенајављенодаћенашунај
бољу атлетичарку испред локалне самоуправе
поздравити заменица градоначелника Светлана
МиловановићиЗоранМишчевићиспредуправеза
спорт.Тобисвакакобиоиред,јерДраганаТомаше
вић је запромоцијуСремскеМитровицеимитро
вачкеатлетикеурадилавишенегобилоко.Међу
тим, њима двома се очигледно тог поподнева
нешто „искундачило“ те нису стигли на заказано
место
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У четвр так, 16. авгу ста, 
у Шима нов ци ма је, на 
углу ули ца Ми ха ље

вач ка и Гро бљан ска отво ре
но игра ли ште за децу, чиме 
је поче ло четво ро днев но 
обе ле жа ва ње сео ске сла ве 
у овом насе љу. Отва ра њу 
су при су ство ва ли Зоран Вој
кић, заме ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци, Сини ша 
Ђокић, пред сед ник пећи нач
ког Спорт ског саве за Раз
вој спор то ва, Алек сан дар 
Ман дић, пред сед ник шима
но вач ког Саве та месне 
зајед ни це, нај мла ђи Шима
нов ча ни и њихо ви роди те
љи, као и број ни мешта ни.

Нај мла ђим Шима нов ча
ни ма који су се обра до ва ли 
новом игра ли шту, пред сед
ник Спорт ског саве за Сини
ша Ђокић уру чио је лоп те, 
које су деца одмах испро ба
ла на „мале голи ће“.

– За нас је нај ве ћа сре
ћа када гра ди мо нова игра
ли шта и када види мо децу 

да на том истом игра ли шту 
про во де сво је сло бод но 
вре ме, јер један од при о
ри те та Раз во ја спор то ва је 
при во ле ти што више деце 

да се баве спор том. Данас 
смо обра до ва ли нај мла ђе 
Шима нов ча не, а за неко
ли ко дана обра до ва ће мо 
мали ша не у Аша њи. Жели

мо да деца у свих 15 насе ља 
наше општи не има ју ова кав 
про стор за игру, дру же ње и 
спорт – рекао је Ђокић.

Деч је игра ли ште отво
рио је Алек сан дар Ман дић 
пред сед ник шима но вач ког 
Саве та, који је том при ли
ком рекао да је ово мало 
игра ли ште за шима но вач ку 
децу вели ко, јер су годи на
ма чека ла на њего ву изград
њу.

– Желим да се у име свих 
нас, мешта на Шима но ва
ца, захва лим пред сед ни ку 
Спорт ског саве за Сини ши 
Ђоки ћу и заме ни ку пред
сед ни ка Општи не Пећин
ци Зора ну Вој ки ћу, што су 
помо гли овај про је кат. Дра
га децо, али и роди те љи, 
пошто сте доби ли овај леп 
кутак за ужи ва ње, ста рај те 
се о њему и чувај те га, а ја 
се надам да ће се на овом 
игра ли шту из годи не у годи
ну игра ти све више деце – 
казао је Ман дић.

БАНСТОЛ

Путзавршенипрерока
Радо ви на пот пу ној рекон струк ци

ји дела пута од Бан сто ла до 
Срем ских Кар ло ва ца биће завр

ше ни пре рока. Како је потвр дио први 
човек општи не Инђи ја, пут ће бити 
отво рен за сао бра ћај почет ком сеп
тем бра. 

– Недав но сам оби шао радо ве на 
Бан сто лу, и оно што сам могао да 
видим јесте да се све одви ја и брже 
него што је пред ви ђе но. Око 1. сеп тем
бра оче ку је се да ће све бити завр ше
но, тако да ћемо до Новог Сада моћи 
опет да иде мо добро позна том део ни

цом, која је сада ура ђе на по свет ским 
стан дар ди ма – рекао је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја и додао:

– Пут је про ши рен толи ко да сада, 
буквал но, има мо три тра ке, поста вље
ни су ивич ња ци и сви радо ви су ура ђе
ни мак си мал но озбиљ но. Морам да 
упу тим све похва ле „Путе ви ма Срби је“ 
и изво ђа чу радо ва за одлич но ура ђен 
посао.

Радо ви на ком плет ној рекон струк ци
ји дела држав ног пута од Бан сто ла до 
Срем ских Кар ло ва ца поче ли су 23. 
апри ла и реч је о про јек ту вред ном око 

240 мили о на дина ра који зајед нич ки 
финан си ра ју Вла да Вој во ди не и репу
блич ка Дирек ци ја за путе ве. Пут Бан
столСрем ски Кар лов ци про ши рен је 
за 1,2 метра и њего ва шири на је сада 
више од седам мета ра. 

– Виде ли смо да се не ради о пре
свла че њу бетон ских пло ча, које су се 
овде нека да нала зи ле, већ да су оне у 
пот пу но сти укло ње не, да је извр ше на 
дре на жа и све што је нео п ход но како 
бисмо доби ли један од нај са вре ме ни
јих путе ва у Вој во ди ни – рекао је Гак.

М.Ђ.

ЗоранВојкић,АлександарМандић,
СинишаЂокићиРужицаУскоковић

Новоигралиштезанајмлађе

ШИМАНОВЦИ
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ЈКПКОМУНАЛИЈЕ

Одговорнопрема
свомљубимцу

У окви ру про јек та Одговорнопрема
свомљубимцу– зачистград,  који 
је подр жан од стра не ЈКП Кому на
ли је и Екопро јект тима, у Срем ској 
Митро ви ци је поста вље но 10 посу да 
са вре ћи ца ма за укла ња ње и одла
га ње изме та кућ них љуби ма ца. Циљ 
овог про јек та је допри не ти зашти ти 
живот не сре ди не и пове ћа ти сте пен 
хиги је не на ули ца ма и зеле ним повр
ши на ма нашег гра да, као и уна пре ди
ти свест вла сни ка кућ них љуби ма ца

Лока ци је посу да: Град ски парк,  
стам бе но насе ље Декан ске баште,  
сав ски кеј, стам бе но насе ље Мати ја 
Хуђи, Спо мен парк, Омла дин ски парк.

Апе лу је мо на одго вор не вла сни
ке љуби ма ца, да кори шће њем ових 
кан ти уче ству ју у поди за њу све сти о 
одго вор ном вла сни штву. 

Резултатианализе
савскеводе

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 08. 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 ко
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме
та ра сав ска вода на наве де ним лока
ли те ти ма:  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.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Реконструкција
Железничкеулице

Овајдеопутананекиначин јеобилазницаоко
Града, која иде кроз улице Милоша Обилића и
ТарасаШевченка, а овде је управоњеночвори
ште,накојемћебитиизграђенановакружнарас
крсница,кажеВладимирСанадер

Земљи шним при пре ма ма и укла
ња њем пешач ких ста за у петак, 
17. авгу ста, поче ли су радо ви на 

рекон струк ци ји Желе знич ке ули це у 
Срем ској Митро ви ци, један од нај зна чај
ни јих инфра струк тур них про је ка та ове 
годи не. Завр шет ком ових радо ва, читав 
скуп сао бра ћај ни ца пове за них са под
во жња ком код нека да шње Дија не биће 
ком плет но рекон стру и сан. 

Пре ма речи ма гра до на чел ни ка Вла
ди ми ра Сана де ра, који је овим пово дом 
оби шао радо ве, зна чај рекон струк ци
је поме ну те сао бра ћај ни це је изу зет но 
вели ки за Срем ску Митро ви цу.

– Зна чај рекон струк ци је цело куп не 
сао бра ћај ни це Желе знич ке ули це јесте у 
томе што је она у скло пу сао бра ћај ни ца 
које смо ура ди ли у прет ход ном пери о ду 
зајед но са под во жња ком. Овај део пута 
на неки начин је оби ла зни ца око Гра да, 
која иде кроз ули це Мило ша Оби ли ћа и 
Тара са Шев чен ка, а овде је упра во њено 
чво ри ште, на којем ће бити изгра ђе на 
нова кру жна рас кр сни ца. Сада ради мо 
део који је пре о стао како бисмо завр ши
ли ком плет ну рекон стурк ци ју путе ва где 
је пове ћан интен зи тет сао бра ћа ја. Ова 

сао бра ћај ни ца пове зу је ула зак у град, 
пут пре ма Лаћар ку и Репу бли ци Срп ској 
и сада ће бити нај бр жа у гра ду, јер ће до 
изла ска из Лаћар ка посто ја ти само два 
сема фо ра, са два кру жна тока. На тај 
начин не само да убр за ва мо сао бра ћај у 
овом делу гра да, него га чини мо и мно го 
без бед ни јим – рекао је Сана дер. 

Начел ник Град ске упра ве за опште 
и зајед нич ке посло ве и имо ви ну Миро
слав Јокић изја вио је да се у окви ру ових 
радо ва, као и при ли ком недав не рекон
струк ци је ули це Вука Кара џи ћа, врши и 
заме на дотра ја ле водо вод не и кана ли
за ци о не мре же, као и поста вља ње нове 
гасне инста ла ци је. Како каже, вред ност 
радо ва је 132 мили о на дина ра. Нај ве ћи 
део инве сти ци је сно се Путе ви Срби је, а 
локал на само у пра ва уче ству је у озе ле
ња ва њу  ком плет не ули це, поста вља њу 
јав не расве те и дру гим инве сти ци ја ма, 
што ће укуп но изно си ти око 30 мили о
на дина ра – рекао је Јокић и додао да 
сад ња новог биља не зна чи и уни шта ва
ње пла та на, него ће сви они као сим бол 
Срем ске Митро ви це и Желе знич ке ули
це бити сачу ва ни. 

Н.Милошевић

ВладимирСанадер МирославЈокић
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Стабилно
водоснабдевање

Висо ке тем пе ра ту ре ни у јед ном тре
нут ку нису дове ле у пита ње несме та но 
снаб де ва ње водом свих ста нов ни ка 
инђиј ске општи не. За само две годи не 
изгра ђе но је пет буна ра, који ма су 
обез бе ђе ни довољ ни капа ци те ти воде, 
а цистер не су поста ле само ружна про
шлост, твр де над ле жни.

– Већ две годи не у Инђи ји нема те 
рестрик ци ја воде. Током лета тако ђе, 
није било рестрик ци ја и неста ши ца 
иако је, по пра ви лу, пове ћа на потро
шња у том делу годи не. Ми смо то обе
ћа ли нашим сугра ђа ни ма пре избо ра и 
то обе ћа ње смо испу ни ли – иста као је 
Вла ди мир Гак пред сед ник Општи не 
Инђи ја, дода ју ћи да су у прет ход не две 
годи не уло же на зна чај на сред ства за 
изград њу нових буна ра.

– Чини ми се да смо сви забо ра ви ли 
како изгле да ју рестрик ци је воде, а 
већи на наших гра ђа на не зна коли ко 
је било потреб но ула га ња и изград ње 
нових буна ра како бисмо реши ли овај 
про блем. Сада смо дошли у ситу а ци ју 
да има мо кон стант но и ста бил но водо
снаб де ва ње – исти че Гак и наво ди да 
ће изград њом пове зног цево во да 
Инђи ја  Бешка, бити трај но решен 
про блем водо снаб де ва ња у Бешки и 
Чор та нов ци ма.

 М.Ђ.

ДОМЗДРАВЉА

Значајносмањендуг

Дуг инђиј ског Дома здра вља, пре 
само две годи не, изно сио је око 
250 мили о на дина ра. Локал но 

руко вод ство насле ди ло је ово бре ме 
од прет ход не вла сти, те од првог дана 
пре у зи ма ња одго вор но сти за гра ђа не 
општи не Инђи ја, интен зив но раде на 
вра ћа њу ста рих дуго ва ња пре ма фар
ма це ут ским кућа ма и рад ни ци ма. За 
то вре ме дуг је сма њен више од пола, 
па уме сто 250 мили о на дина ра, он 
сада изно си око 109 мили о на. Kако је 
више пута иста као први човек општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, Дом здра вља 
ни у јед ном момен ту се није нашао у 
бло ка ди, функ ци о ни ше без већих про
бле ма и што је нај ва жни је, то нису 
осе ти ли гра ђа ни, који кори сте услу ге 
ове здрав стве не уста но ве. Све то не 
би било изво дљи во да није било нових 
инве сти ци ја, захва љу ју ћи који ма и 
дола зи до при ли ва сред ста ва у локал
ни буџет.

– Пре о ста ли дуг Дома здра вља биће 
вра ћен на исти начин као што је то 
рађе но и до сада. Сви зна ју да је 
локал на само у пра ва мора ла да интер

ве ни ше и да обез бе ди сред ства како 
би ова уста но ва могла да наста ви са 
функ ци о ни са њем – иста као је Гак и 
додао:

– За мање од месец дана ми ћемо 
пот пи са ти уго во ре са два нова инве
сти то ра и захва љу ју ћи томе при хо до
ва ти у буџет још око 50 мили о на дина
ра. То нису мала сред ства и са њима 
може мо да реши мо доста тога. Ту није 
крај, када поч ну упла те поре за на 
зара де и имо ви ну, при ход се тада још 
више уве ћа ва.

Гак је навео да је Општи на Инђи ја 
јед на од рет ких, можда и једи на, која је 
за само годи ну и по дана пот пи са ла 
уго во ре са девет нових инве сти то ра.

– Ради мо дома ћин ски, без поли тич
ког попу ли зма, са пажњом озбиљ ног 
при вред ни ка. Тре ба да буде мо поно
сни на број инве сти ци ја које смо успе
ли да при ву че мо за вео ма крат ко вре
ме, јер нам је то омо гу ћи ло да вра ћа
мо насле ђе не дуго ве, међу њима и дуг 
Дома здра вља – иста као је пред сед
ник Општи не Инђи ја.

 М.Ђ.

ЗначајносмањендугДомаздрављауИнђији

НоваинвестицијаАгромаркета
Ком па ни ја Агро мар кет, која је 

пре само пар месе ци отво ри ла 
логи стич ки цен тар у севе ро и

сточ ној рад ној зони у Инђи ји, уско ро 
ће поче ти са радо ви ма на про ши ре
њу посто је ћих капа ци те та. Пре ма 
речи ма пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја Вла ди ми ра Гака, у наред
ним месе ци ма биће изгра ђе на још 
јед на хала повр ши не око 5.000 ква
дра та.

– Поно сни смо када гово ри мо о 
Агро мар ке ту и про ши ре њу посто је
ћих капа ци те та, јер смо успе ли да 
се дого во ри мо са чел ним људи ма, 
да спро ве ду и дру гу фазу радо ва у 

нашој инду стриј ској зони, иако је 
посто ја ла вари јан та да хала буде 
изгра ђе на у гра ду, који се нала зи у 
бли зи ни њихо вог пред став ни штва 
– рекао је пред сед ник Општи не 
Инђи ја и додао:

– Већ је изда та гра ђе вин ска 
дозво ла и радо ви ће уско ро кре ну
ти. Пред ви ђе на је изград ња још 
јед не хале од око 5.000 ква драт них 
мета ра у којој ће запо сле ње наћи 
још око 50 рад ни ка. 

Под се ти мо да је 30. мар та ове 
годи не, пред сед ни ца Вла де Репу
бли ке Срби је Ана Брна бић, у при су
ству чел них људи општи не Инђи ја, 

отво ри ла нови логи стич ки цен тар 
ком па ни је Агро мар кет, јед ног од 
воде ћих снаб де ва ча тржи шта 
пести ци да, семен ске робе и гар ден
уре ђа ја у реги о ну, који  у том гра ду 
запо шља ва 65 рад ни ка.

Послов носкла ди шни обје кат 
логи стич ког цен тра, који има 15.000 
ква драт них мета ра, при ма и испо
ру чу је робу пре ко 14 ауто мат ских 
пре то вар них рам пи. Укуп на вред
ност инве сти ци је је 7,5 мили о на 
евра, од чега је вред ност гра ђе вин
ског објек та 6 мили о на евра, а 
опре ме 1,5 мили он евра. 

M.Ђ.
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Пред став ни ци локал не само у
пра ве више пута су у меди ји ма 
гово ри ли о уни шта ва ње рам

пе, која је поста вље на пре мање од 
два месе ца, на ула зу у пешач ку зону 
у цен тру Инђи је. Пре ма зва нич ном 
саоп ште њу МУПа, недав но је иден
ти фи ко ва но и при ве де но девет осо
ба, изме ђу 23 и 32 годи не, под осно
ва ном сум њом да су у више навра та 
физич ком сна гом и помо ћу ауто мо
би ла, оште ти ли кон трол ну рам пу на 
ула зу на шета ли ште у ули ци Вој во
де Сте пе у Инђи ји, те ће МУП под
не ти кри вич не при ја ве про тив истих, 
над ле жном тужи ла штву. Кон трол на 
рам па на ула зу на шета ли ште у ули
ци Вој во де Сте пе, више пута је оште
ће на током јула и почет ком авгу ста. 
При пад ни ци МУПа су у прет ход не 
две неде ље иден ти фи ко ва ли и при
ве ли девет осо ба ста ро сти 23 до 32 
годи не из Инђи је и Нових Кар ло ва ца, 
које су 15. и 29. јула, као и 5. авгу ста 

оште ти ле поме ну ту рам пу.
Рам па, која је поста вље на почет

ком јула ове годи не, већ се више 
пута нашла на мети ван да ла, а томе 
ће над ле жни на пут ста ти поста вља
њем нај са вре ме ни јих каме ра, како би 
се лак ше иден ти фи ко ва ла лица која 
уни шта ва ју јав ну сво ји ну, потвр дио је 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак.

– Оче ку јем да ће сви који су учи ни ли 
ову врсту кри вич ног дела, бити аде
кват но санк ци о ни са ни. Можда зву чи 
мало гру бо, али не могу да раз у мем 
осо бе које уни шта ва ју јав ну имо ви ну 
и то мора нека ко да се санк ци о ни ше– 
рекао је Гак и додао:

– Сва ка ко ћемо поја ча ти видео над
зор и ста ви ће мо нај мо дер ни је каме
ре, које ће пре по зна ва ти и табли це и 
лице воза ча. То мора мо да ура ди мо, 
а исти прин цип при ме ни ће мо и на 
дивљим депо ни ја ма, како би реши ли 
и тај про блем.

Како је потвр дио пред сед ник Општи

не Инђи ја, рам па је од поста вља ња 
до сада, ломље на чак чети ри пута, а 
ште та нане та локал ној само у пра ви и 
ЈП „Инђи ја пут“ је нешто мање од 260 
хиља да дина ра. Ипак, како каже Гак, 
рам па се пока за ла као мно го боље 
реше ње од сту би ћа који су се нека да 
нала зи ли на том месту и који су били 
пот пу но нефунк ци о нал ни због честих 
ква ро ва.

– Пешач ка зона у ули ци Вој во де 
Сте пе у про те клом пери о ду била је 
на мети и неса ве сних воза ча, који су 
врши ли непро пи сно пар ки ра ње, упра
во из раз ло га што је посто је ћа рам па 
била у ква ру. Можда није визу ел но 
нај бо ље реше ње, али сада може те 
при ме ти ти да нема пар ки ра них вози
ла у пешач кој зони и да наши сугра ђа
ни могу без бед но да шета ју– рекао је 
Гак, и додао да ће у наред ном пери о
ду оја ча ти рам пе на ула зу у ули цу Вој
во де Сте пе, како би их, на неки начин, 
додат но зашти ти ли од ван да ла. М.Ђ.

РАМПАНАМЕТИВАНДАЛА

Штетаоко260хиљададинара

Рампанаметивандала

ОСНОВНАШКОЛА„ПЕТАРКОЧИЋ“

Сређивањеучионица
Учи о ни це у Основ ној шко ли 

„Петар Кочић“ су пра зне, али то 
није раз лог да се лет њи рас пуст 

не иско ри сти за побољ ша ва ње усло ва 
за бора вак оних који ће од сеп тем бра 
поно во сести у ђач ке клу пе. Општи
на Инђи ја издво ји ла је три мили о на 
дина ра за уре ђе ње неко ли ко учи о ни
ца у матич ној шко ли али и за радо ве у 
објек ту који се нала зи у Љуко ву. 

– Ми смо вео ма вред ни и оба вља мо 
вели ке радо ве, не само у Инђи ји, већ и 
у шко ли у Љуко ву. Тамо смо у прет ход
ном пери о ду у пот пу но сти рекон стру
и са ли тоа ле те, окре чи ли део ход ни ка 

и огра ди ли шко лу са свих стра на како 
би без бед ност поди гли на виши ниво 
– каже Све тла на Пешут, дирек то ри ца 
ОШ „Петар Кочић“ и дода је:

– Када је у пита њу шко ла у Инђи ји, 
окре чи ли смо седам учи о ни ца и сада 
се хоблу ју пар ке ти. Тако ђе, рекон стру
и са ли смо две свла чи о ни це и у пот
пу но сти ће бити рекон стру и сан под у 
фискул тур ној сали.

Дирек то ри ца ОШ „Петар Кочић“ 
потвр ди ла је да ће сви радо ви бити 
завр ше ни и пре почет ка нове школ ске 
годи не.

– Ми током сва ког рас пу ста ради мо 

како би шко ла била леп ша и без бед ни
ја за наше ђаке, јер је ово наш и њихов 
дру ги дом – каже Пешут. 

М.Ђ.

СветланаПешут

Пројекат„Инђијанадланусвеинформацијенаједномместу“реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија
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МИНИСТАРЗОРАНЂОРЂЕВИЋИАМБАСАДОРНОРВЕШКЕУШИДУ

ПомоћшколиуМоловину

Про шле неде ље 14. 
авгу ста, Општи ну Шид 
посе ти ли су амба са

дор Кра ље ви не Нор ве шке 
Арне Сане са и мини стар за 
рад, запо шља ва ње, борач
ка и соци јал на пита ња 
Зоран Ђор ђе вић. Том при
ли ком у сали Скуп шти не 
Општи не Шид, пот пи сан је 
уго вор о сарад њи на про јек
ту „Нор ве шка за вас – Срби
ја“, изме ђу Кра ље ви не Нор
ве шке у Репу бли ци Срби ји и 
Кан це ла ри је Ује ди ње них 
наци ја за про јект не услу ге – 
УНОПС. Овај про је кат, који 
ће спро во ди ти УНОПС, има 
за циљ да допри не се рав но
ме р ни јем дру штве ноеко
ном ском раз во ју земље. 
Про је кат „Нор ве шка за вас 
 Срби ја“, обу хва ти ће 91 
локал ну само у пра ву у Срби
ји и биће усме рен на уна
пре ђе ње соци јал не инклу
зи је, еко ном ско осна жи ва ње 
рањи вих гру па људи и уна
пре ђе њу ква ли те та живо та 
људи у сла би је раз ви је ним 
општи на ма, кроз раз вој 
локал не инфра струк ту ре. 
Како је иста као амба са дор 
Кра ље ви не Нор ве шке, ово 
је само прва фаза подр шке 
вред на 4,5 мили о на евра:

– Дра го ми је што сам 
имао при ли ку да пот пи шем 
овај уго вор у Шиду. Овде се 
не ради о нов цу, него о кре
и ра њу нових могућ но сти и 
пла ни ра њу нових посло ва. 
Зна мо да у Срби ји има пуно 

могућ но сти да се раз ви ја ју 
ова кви посло ви, али се то 
није могло ура ди ти због 
недо стат ка ресур са. Нада
мо се да ће са сред стви ма 
које смо обез бе ди ли и који
ма ће упра вља ти УНОПС, 
Вла да, локал не само у пра
ве, као и све оста ле орга ни

за ци је, укљу чу ју ћи и невла
ди не орга ни за ци је, успе ти 
да помог ну да се обез бе де 
бољи усло ви живо та и бољи 
социоеко ном ски раз вој. 
Зато бих хтео сви ма да се 
захва лим посеб но УНОПСу, 
а наро чи то мини стру Зора ну 
Ђор ђе ви ћу на сјај ној сарад

њи. А зашто баш Шид  зато 
што је то јед на типич на 
општи на којој ми може мо да 
помог не мо – иста као је 
амба са дор Арне Сане са.

Захвал ност Кра ље ви ни 
Нор ве шке што је подр жа ла 
тако важан про је кат, изра зи
ла је шефи ца Кан це ла ри је 

ОбилазакшколеуМоловину

ЗоранЂорђевић,МикелаТелатин,АрнеСанесаиПредрагВуковић



922. AVGUST 2018.  M NOVINE

Ује ди ње них наци ја за про
јект не услу ге (УНОПС) 
Мике ла Тела тин:

– Дра го ми је што сам 
овде како би покре ну ли овај 
про је кат са мини стром за 
рад, запо шља ва ње, борач
ка и соци јал на пита ња, као 
и са амба са до ром Кра ље ви
не Нор ве шке, који су нам 
дра ги при ја те љи и вред ни 
сарад ни ци. Миси ја УНОП СА 
је да држа ва обез бе ди гра
ђа ни ма бољи живот и да се 
обез бе ди одр жи ви раз вој. 
Али сама миси ја није 
довољ на, мора мо да је и 
при ме њу је мо. Ми то у Срби
ји и пости же мо зато што 
има мо струч ња ке на лока лу 
који раде напор но на при ме
ни про је ка та који се тичу 
набав ке инфра струк ту ре и 
оста лих радо ва. Захвал ни 
смо Нор ве шкој што је 
финан си ра ла овај про је кат 
који ће уна пре ди ти социо
еко ном ски раз вој земље, а 
наро чи то што пома же мар
ги на ли зо ва ним гру па ма 
људи. Ово су циље ви Вла де 
Срби је, Кра ље ви не Нор ве
шке као и УНОП СА и пот пи
си ва њем овог спо ра зу ма, 
ми пока зу је мо да овај про је
кат сна жно напре ду је – 
иста кла је Мике ла Тела тин.

Како је том при ли ком 
иста као мини стар Ђор ђе
вић, глав ни зада так Вла де 
Репу бли ке Срби је јесте, 
бољи живот гра ђа на:

– Упра во про је кат који 
зајед нич ки ради мо са Кра
ље ви ном Нор ве шке и 
УНОП СОМ, има за циљ кре
и ра ње нових рад них места 
и ства ра ње јед на ких могућ
но сти за све гра ђа не, како 
би могли да живе нор мал но 
и има ју соци јал ну сигур ност. 
Ово је само поче так и Шид 
је ода бран као прво место и 
веру јем да ћемо ова кве и 
слич не про јек те, наста ви ти 
реа ли зо ва ти у целој Срби ји 
– изја вио је мини стар Ђор
ђе вић.

Након пот пи си ва ња уго во
ра, амба са дор Кра ље ви не 
Нор ве шке, мини стар Ђор
ђе вић и пред став ни ци 
локал не само у пра ве Општи
не Шид, оби шли су обје кат 
Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ у Моло ви ну, који се 
адап ти ра на ини ци ја ти ву 
ресор ног мини стар ства уз 
финан сиј ску подр шку амба
са де Кра ље ви не Нор ве шке 
кроз про је кат „Мре жа соли
дар но сти – дру га годи на“ 
који спро во ди Гру па 484:

– Захва љу јем се Кра ље
ви ни Нор ве шке, УНОП СУ, 
Мини стар ству за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња на челу са 
мини стром Ђор ђе ви ћем, 
који нам пру жа ју несе бич ну 
подр шку. Ми смо про шле 
годи не рено ви ра ли основ ну 
шко лу „Срем ски фронт“ у 
Шиду, а ове годи не адап ти
ра мо шко ле у Моло ви ну и 
Бер ка со ву. Циљ нам је да 
нашој деци обез бе ди мо 
што боље усло ве за шко ло
ва ње и тако ће бити увек – 
рекао је пред сед ник Општи
не Шид Пре драг Вуко вић.

Амба са дор Кра ље ви не 
Нор ве шке изра зио је задо
вољ ство што радо ви у шко
ли у Моло ви ну добро 
напре ду ју. Тако ђе је изра
зио задо вољ ство што је 
шид ска општи на при ми ла 
вели ки број мигра на та, чија 
ће деца поха ђа ти шко лу у 
Моло ви ну која ће пре ма 
обе ћа њи ма, бити завр ше на 
до почет ка школ ске годи не:

– Задо вољ ство је када 
види те да се раде посло ви 
који пуно зна че јед ном 
малом месту као што је 
Моло вин, пого то во кад се 
ради о деци. Ми ћемо се 
као мини стар ство тру ди ти 
да пома же мо где год је то 
могу ће. Са Кра ље ви ном 
Нор ве шком реа ли зо ва ли 
смо два про јек та кад је реч 
о деци. Јед на шко ла је 
овде, а дру га је код Сом бо
ра. Наста ви ће мо са том 
прак сом и жеља ми је да 
дођем 3. сеп тем бра у ову 
шко лу и видим осме хе на 
лицу те деце – рекао је 
Ђор ђе вић. 

Тре нут но, наста ву у 
основ ној шко ли у Моло ви ну 
поха ђа девет уче ни ка и дво
је деце пред школ ског узра
ста. Уко ли ко деца мигран ти 
кре ну у вртић, почет ком 
нове школ ске годи не, оче ки
ва ња су да ће они дола зи ти 
у Моло вин, с обзи ром да је 
он нај бли жи при хват ном 
цен тру Прин ци по вац: 

– Моје задо вољ ство је 
ипак нај ве ће, с обзи ром да 
се рено ви ра јед на од наше 
чети ри под руч не шко ле. 
Рено ви ра ње шко ле у Моло
ви ну омо гу ћи ће боље усло
ве за рад и сти ца ње обра
зо ва ња, али у сва ком слу
ча ју изма ми ће осме хе деце 
3. сеп тем бра када кре ну у 
шко лу – изја ви ла је дирек
тор ка ОШ „Срем ски фронт“ 
Шид Сла ђа на Љубо је вић.

СИБАЧИОБРЕЖ

Оданапочаст
палимборцима

У неде љу, 19. авгу ста, 
пред став ни ци Месне 
зајед ни це Сибач и 

Општи не Пећин ци, пола га
њем вен ца на спо мен обе
леж је палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма, обе ле
жи ли су сео ску сла ву у овом 
насе љу. Венац су поло жи ли 
пред сед ник Саве та МЗ 
Сибач Ђор ђе Сми ља нић и 
пред сед ник општи не Пећин
ци мр Жељ ко Трбо вић, који 
је том при ли ком нагла сио 
да сва срем ска села има ју 
тра ди ци ју чува ња сећа ња 
на жртве рато ва и да је то 
добра тра ди ци ја.

– Мешта ни који су дали 
сво је живо те да бисмо ми 
данас живе ли у сло бо ди не 
сме ју бити забо ра вље ни. 
Они су дали сво је живо те за 
нашу сло бо ду, а пећи нач ка 
локал на само у пра ва ради 
на томе да у тој сло бо ди 
што боље живи мо. Уско ро 

почи ње изград ња пута у 
рад ној зони Сибач, а већ 
има мо у наја ви и инве сти то
ра из Енгле ске који жели да 
инве сти ра у ту зону. То ће 
омо гу ћи ти мла дим људи ма 
да овде раде, живе и да 
овде засну ју поро ди цу, тако 
да у нашим насе љи ма у 
будућ но сти буде што мање 
пра зних кућа – пору чио је 
Трбо вић.

У кул тур ноумет нич ком 
делу про гра ма обе ле жа ва
ња сибач ке сла ве насту пи
ли су КУД Искон, Ања Девр
ња и Мили ца Клин ча ре вић.

Пред сед ник Трбо вић је 
истог дана посе тио и Обреж, 
где је при су ство вао пара
сто су палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма слу же
ном испред спо мен пло че 
поста вље не на згра ди 
основ не шко ле. Пара стос је 
слу жен пово дом сео ске сла
ве у овом насе љу.

МрЖељкоТрбовићиЂорђеСмиљанић

Оде ље ње за дру штве не 
делат но сти Општин ске упра
ве општи не Пећин ци рас пи са
ло је јав ни позив за регре си
ра ње тро шко ва пре во за уче
ни ка сред њих шко ла за школ
ску 2018/2019. годи ну. Пра во 
на регре си ра ње тро шко ва 
пре во за могу оства ри ти 
редов ни уче ни ци који има ју 
пре би ва ли ште на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не и који 
поха ђа ју сред ње шко ле на 
тери то ри ји општи не Пећин ци, 
као и уче ни ци који сва ко днев

но путу ју из сео ских насе ље
них места до шко ле за вре ме 
тра ја ња школ ске годи не.

Рок за под но ше ње при ја ва 
је од  15. до 31. авгу ста. Зах
тев за суб вен ци о ни са ни пре
воз са про прат ном доку мен та
ци јом пре да ва ће се на шал те
ру Деч је зашти те у Услу жном 
цен тру општи не Пећин ци. 
Усло ви кон кур са као и обра
зац зах те ва могу се пре у зе ти 
на зва нич ној интер нет пре зен
та ци ји Општи не Пећин ци на 
стра ни ци Јав ни огла си.

ПЕЋИНЦИ

Регресирање
превозаученика

Пројекат„ШИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“
реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеШид.
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Уређењешколскихзграда
Као и сва ке годи не, током лет њег 

рас пу ста у рум ској општи ни се 
реа ли зу ју радо ви на сре ђи ва њу 

шко ла, како би нова школ ска годи на 
запо че ла у бољим усло ви ма. Про шле 
годи не је ура ђен вели ки део посла, па 
је вред ност тих радо ва била пре ко 20 
мили о на дина ра, али се и ове годи не 
ради или ће се ради ти у неко ли ко шко
ла. За ове наме не је обез бе ђе но пре ко 
пет мили о на дина ра.

Део радо ва је везан за ОШ „Вељ ко 
Дуго ше вић“, тако да ће се у објек ту у 
Вог њу извр ши ти молер скофар бар
ски радо ви, чија је вред ност 323. 693 
дина ра, као и поправ ка елек трич них 
инста ла ци ја у шко ли, у гра ду  вред но
сти 144.167 дина ра. 

У овој шко ли су у току радо ви на 
изград њи лет ње учи о ни це, а за то 
је локал на само у пра ва обез бе ди ла 
189.000 дина ра.

У ОШ „Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ у 
Пла ти че ву ће се наба ви ти школ ски 
наме штај у вред но сти нешто изнад 
141.000 дина ра, док је у току јав
на набав ка за заме ну сто ла ри је на 
фискул тур ној сали у гра бо вач кој ОШ 

„6. уда р на вој во ђан ска бри га да“. 
Вред ност радо ва је про це ње на на 
нешто више од 1,4 мили о на дина ра.

Како сазна је мо, од Воји сла ва Мио

ко ви ћа, помоћ ни ка шефа Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти, с обзи ром да 
се заме на сто ла ри је у рум ској Гим на
зи ји „Сте ван Пузић“ ради ла фазно, ове 
годи не је окон ча на, а за то је утро ше но 
2,1 мили он дина ра.

Радо ви веће вред но сти су у току у 

ССШ „Бран ко Ради че вић“ и одно се 
се на молер скофар бар ске радо ве, 
радо ве на водо во ду и кана ли за ци ји, те 
адап та ци ји и сана ци ји суте ре на шко
ле. Њихо ва вред ност је око 1,4 мили
о на дина ра.

С.Џ.

Значајнаулагањауграбовачкушколу

ЦРВЕНИКРСТ

Народнакухињаради24године
Избор на скуп шти на 

Црве ног крста Рума, 
недав но одр жа на, 

била је при ли ка да се раз
мо три рад ове орга ни за ци
је у мину ле чети ри годи не, 
али утвр де и неки прав ци 
даљих актив но сти.

Кроз рад око 2.000 волон
те ра, међу који ма је доста 
мла дих, Црве ни крст је 
уче ство вао у актив но сти ма 
орга ни за ци ја на нивоу Вој
во ди не и Срби је, а њего ви 
еду ка то ри су, о бор би про
тив трго ви не људи ма, гово
ри ли уче ни ци ма од нижих 
раз ре да основ не, па до 
завр шних раз ре да сред ње 
шко ле – било је обу хва ће но 
око 3.500 уче ни ка.

Зна ча јан део актив но сти 
рум ског Црве ног крста је 
посве ћен бри зи о угро же
ним лици ма, а важан сег
мент је рад Народ не кухи ње 
која посто ји и непре кид но 
ради 24 годи не. 

Про сеч но, обро ке доби је 
650 лица, а тре нут но је 720 
кори сни ка народ не кухи ње. 
Додат но, ланчпаке ти ма је 

обу хва ће но око 1.600 лица 
у сели ма рум ске општи не.

 – У Народ ној кухи њи је 
ску ва но и дистри бу и ра но 
700.000 обро ка и 10.000 
ланчпаке та. Тако ђе, опо
рав ком деце смо обу хва ти
ли око 200 деце, а обез бе
ди ли смо оде ћу и обу ћу за 
око 5.000 лица – каже Бра
ни слав Јова но вић, секре тар 
Црве ног крста Рума.

Зна чај не актив но сти веза
не су за добро вољ но дава
ла штво крви и у поме ну том 
пери о ду је при ја вље но 790 
нових дава ла ца, при ку пље
но је 4.404 једи ни ца крви, 
а број дава ла ца у рум ској 
општи ни је дости гао цифру 
од 1.291 лице.

Црве ни крст доста актив
но сти реа ли зу је и кроз 
сарад њу са локал ном само

у пра вом, Цен тром за соци
јал ни рад, Герон то ло шким 
цен тром Срем, Домом здра
вља… 

При ли ком вели ких попла
ва, које су заде си ле рум ску 
општи ну пре чети ри годи не, 
било је анга жо ва но 159 чла
но ва Црве ног крста. 

– Бит но нам је што је у 
рад Црве ног крста укљу чен 
вели ки број мла дих. Тако је 
на разним про гра ми ма било 
анга жо ва но пре ко 500 мла
дих људи. У наред ном пери
о ду актив но сти ћемо реа ли
зо ва ти у скла ду са новим 
про пи си ма, а тежи ште је на 
јача њу наших капа ци те та, 
ту је соци јал на делат ност, 
иден ти фи ка ци ја ста ња 
ствар не соци јал не угро же
но сти са аспек та соци јал
них потре ба по кате го ри ја
ма и врста ма. Посеб но, у 
при пре ма ма за дело ва ње 
у несре ћа ма, делат но сти у 
пре вен ци ји здра вља, као и 
раду са под млат ком и омла
ди ном – каже Бра ни слав 
Јова но вић.

С.Џ.

БраниславЈовановић
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РУМСКОКУЛТУРНОЛЕТО

Недељакинескогфилма
Око четврт века тра је 

сарад ња Амба са де 
НР Кине у Бео гра ду 

и Зави чај ног музе ја Рума, 
а захва љу ју ћи тој сарад
њи ове годи не по пети пут 
је орга ни зо ва на Неде ља 
савре ме ног кине ског фил ма 
у окви ру Кул тур ног лета.

Неде ља кине ског фил ма 
је запо че ла 13. и тра ја ла је 
до 17. авгу ста, током које је 
публи ка виде ла пет фил мо
ва сни мље них током 2016. и 
2017. годи не. 

Почет ку ове мани фе ста
ци је при су ство вао је Сји 
Хонг, савет ник за кул ту ру у 
кине ској амба са ди. 

– Ми има мо вео ма добру 
сарад њу, сва ке годи не одр
жа ва мо фести вал савре ме
них кине ских фил мо ва, а 
кра јем годи не увек има мо 
изло жбу посве ће ну кине ској 
Новој годи ни. При ја тељ ство 
наше две земље огле да се 
и у овој сарад њи, коју ћемо 
и даље наста ви ти фил мо
ви. Наша кине ма то гра фи ја 
је заи ста вео ма раз ви је на и 
има зна чај но место у све ту – 
иста као је савет ник Сји Хонг.

Жељу за даљом сарад
њом потвр ди ла је и Бра ни

сла ва Коње вић, в.д. дирек
тор ка Зави чај ног музе ја 
Рума.

Рум ска публи ка је има ла 
при ли ку да погле да сле де ће 
фил мо ве: акци о ни Операци
јаМеконг, исто риј ски акци о
ни Зовхероја, три лер Стра
нац, исто риј ски Бог рата и 
хорор филм Седам чувара
гроба.

Неде ља кине ског фил ма 
је била и прва мани фе ста
ци ја у окви ру ово го ди шњег 

Кул тур ног лета која је орга
ни зо ва на у рено ви ра ном 
дво ри шту Зави чај ног музе
ја где се, рани јих годи на, 
и реа ли зо вао нај ве ћи број 
про гра ма. 

Рум ска публи ка је 14. авгу
ста има ла при ли ку да погле
да и да се насме је глум
цу Јови ци Јаши ну, тач ни је 
њего вој моно дра ми  Имајед
наземља која се бази ра на 
моти ви ма књи ге Писма из 
Срби је Боја на Љубе но ви ћа. 

То је збир ка од 103 сати
рич на писма, која је до сада 
дожи ве ла више изда ња и 
доби ла нај зна чај ни је књи
жев не награ де у обла сти 
сати ре.

Јунак пред ста ве је стра
нац, који на духо вит и луци
дан начин,С реал но сагле
да ва срп ску ствар ност, 
ука зу ју ћи публи ци на овда
шње пара док се, ано ма ли је, 
мане и врли не.

С.Џ.

Почетакнедељекинескогфилма

Пета међу на род на Штра па ри ја да одр жа на је 19. авгу
ста у Жар ков цу, а ова спе ци фич на мани фе ста ци ја 
оку пи ла је више хиља да посе ти ла ца и так ми ча ра из 

Срби је и БиХ.
Штра па ри ја да се орга ни зу је као так ми че ње коња у вучи 

вели ких деба ла, као што се нека да ради ло, али и ради код 
извла че ња посе че них деба ла у шуми, где је немо гу ће при
ћи меха ни за ци јом. 

Ово го ди шњу мани фе ста ци ју је отво рио Ненад Ката нић, 

помоћ ник мини стра за пољо при вре ду, а при су ство ва ли су и 
Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума и Петар Гако вић, 
начел ник Срем ског управ ног окру га.

Поред так ми чар ског дела, при пре мљен је и музич ки про
грам, у којем су број не госте заба вља ли Бра ћа Дми тро вић 
и пева чи ца Ћана, као и том бо ла.

Орга ни за тор Штра па ри ја де је Удру же ње љуби те ља и 
узга ји ва ча коња Вранац из Жар ков ца , а покро ви тељ је 
рум ска општи на.

ОдржанапетаШтрапаријада

ЖАРКОВАЦ
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НОВИБАНОВЦИ

Новифудбалски
стадион

Општи на Ста ра Пазо ва наста вља са 
ула га њи ма у спо рт и спорт ске објек те. 
30 мили о на дина ра издво је но је за 
изград њу фуд бал ског ста ди о на у 
Новим Банов ци ма. Седам деце ни ја 
Ново ба нов ча ни су чека ли на поче так 
радо ва који су усле ди ли пре око месец 
дана. Ста ди он ће бити изгра ђен на 
пар це ли од чети ри хек та ра, опре ми ће 
се три тере на и изгра ди ти управ на 
згра да. Завр ше так радо ва оче ку је се 
кра јем годи не. С.С.

ПУТНАКРФ

Стопама
нашихпредака

По сед ми пут нај бо љи ђаци из овог 
реги о на бора ве на наград ном путо ва
њу на остр ву Крф, а међу њима је и 
деве то ро уче ни ка из ста ро па зо вач ких 
основ них шко ла на пред лог настав
нич ких већа. Путо ва ње је резул тат 
више го ди шње сарад ње Патри јар ши је 
Срп ске Пра во слав не цркве и Општи не 
Ста ра Пазо ва и наста вак про јек та 
Стопаманашихпредака који са бла
го сло вом Њего ве Све то сти Патри јар ха 
срп ског госпо ди на Ири не ја реа ли зу је 
часо пис Све то сав ско звон це. Уче ни ци 
бора ве на овом остр ву до 29. авгу ста 
и у том пери о ду, поред одмо ра и заба
ве, оче ку је их и доста ради о ни ца, на 
који ма ће се упо зна ти са исто ри јом 
срп ског наро да из пери о да Првог свет
ског рата, а ујед но сре ђи ва ти кул тур но 

– исто риј ска обе леж ја, учи ти грч ки и 
кали гра фи ју. З.К.

БЕЛЕГИШ

УтопиосеуДунаву
Шезде се то го ди шњи Мило рад Јова

но вић уто пио се у Дуна ву у Беле ги шу 
док је спа са вао сво ју уну ку која се 
дави ла. Како незва нич но сазна је мо, 
деда и уну ка су се шета ли по води и 
купа ли када су нагло про па ли у воду. 
Настра да ли је осо ба са инва ли ди те
том, тач ни је без јед не руке који је 
успео да спа се уну ку, али није имао 
сна ге да спа си себе и уто пио се. Жан
дар ме ри ја је њего во тело про на шла 
дан након тра ге ди је, а несре ћа се 
дого ди ла на пешча ном купа ли шту ада.

С.С.

ЦРВЕНИКРСТ

Изборнаседница
На Избор ној сед ни ци Скуп шти не 

Црве ног крста Ста ра Пазо ва иза бра но 
је рад но тело ове орга ни за ци је, управ
ног и над зор ног одбо ра, као и пред
сед ни ка и пот пред сед ни ка ове орга ни
за ци је. Име но ва ном пред сед ни ку 
Црве ног крста Ста ра Пазо ва, Вла ди
ми ру Мари чи ћу ово је четвр ти ман дат. 
Живан Рада ко вић секре тар је Црве ног 
крста Ста ра Пазо ва. Јед на од тача ка 
днев ног реда био је  пред лог чла на 
Скуп шти не Црве ног крста Вој во ди не. 
На ман дат од чети ри годи не деле ги ра 
се Даја на Костић, дипл. соци јал ни 
рад ник. На пред лог управ ног одбо ра 
ста ро па зо вач ког Црве ног крста, за 
пред став ни ка Управ ног одбо ра Вој во
ди не пред ло жен је секре тар Живан 
Рада ко вић, што би уко ли ко се вери фи
ку је, било и прво пред став ни штво ове 
ста ро па зо вач ке орга ни за ци је у Управ
ном одбо ру покра јин ског Црве ног 
крста. Љ.Ј.

НОВАШКОЛСКАГОДИНА

Ценеуџбеника
Цене уџбе ни ка за основ це за пред

сто је ћу школ ску годи ну кре ћу се од 
6.200 до 14.500 дина ра нера чу на ју ћи 

уџбе ни ке који се кори сте за уче ње 
стра них јези ка и опште тех нич ку наста
ву. С обзи ром да је план и про грам 
мењан за уче ни ке првог и петог раз ре
да у Заво ду за уџбе ни ке у Бео гра ду, 
исту чу да ће ове неде ље бити позна то 
чији уџбе ни ци ће се кори сти ти и коли
ка је њихо ва цена. Љ.Ј.

СТЕНДАПВЕЧЕ

ОлмануПазови

Из свих живот них ситу а ци ја се могу 
напра ви ти комич не сце не, каже Срђан 
Олман, стендап коми чар из Субо ти
це, који је про те кле неде ље насту пио у 
Ста рој Пазо ви. Од пре чети ри годи не 
када је почео да се бави овим видом 
заба вља ња публи ке, насту пао је у 
целом реги о ну. Публи ка је жељ на сме
ха а тако је било и Ста рој Пазо ви, где 
је стендап вече орга ни зо ва но овог 
лета по дру ги пут. З.К.

НОВАПАЗОВА

Дечјерадионице

Деч ја ради о ни ца коо пе ра тив них ига
ра под нази вом Лето је за игру и сусре
та ње, одр жа на је про те клог четврт ка, 
16. авгу ста, у огран ку библи о те ке 
„Петар Петро вић Његош“ у Новој Пазо
ви. Дру го по реду дру же ње деце, узра
ста од седам до 14 годи на, ове годи не 
орга ни зо ва но је у сарад њи Цен тром за 
нефор мал но обра зо ва ње Другикорак. 
Циљ ради о ни це је да се кроз игру 
разно вр сно и ква ли тет но нау чи, тако
ђе, да се вежба кон цен тра ци ја и мемо
ри ја деце. До кра ја авгу ста ради о ни ца 
ће се одр жа ти још два пута, одно сно у 
наред на два четврт ка са почет ком у 
18:30. Ј.Д.
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Руд ник мрког угља у Врд ни ку био је 
једи ни руд ник ове врсте у Вој во ди
ни, који је после 164 годи не рада, 

затво рио окна пре пет деце ни ја. Спа да 
у нај ста ри је руд ни ке на под руч ју бив
ше Југо сла ви је. Њего во вре ме, када је 
руда из фру шко гор ских дуби на одла зи ла 
широм земље, још увек у сво јим сећа њи
ма са сетом чува Сло бо дан Тодо ро вић 
(85), једи ни живи рудар угље но ко па у 
Врд ни ку, у којем је нека да копа ло и пре ко 
450 људи. Са отва ра њем руд ни ка у Врд
ни ку осно ва но је и рудар ско насе ље, у 
којем и данас живе фами ли је и потом ци 
руда ра, који се радо при се ћа ју вре ме на 
како је било нека да.

– Руд ник је почео да ради дав не 1804. 
годи не. Прву екс пло а та ци ју угља почео 
је мана стир Врд ник који је био вла сник 
посе да земље где се угаљ нала зио, а то 
је било упра во у непо сред ној бли зи ни 
мана сти ра, веро ват но у доли ни пото ка 
Добо чаш. Руд ник је 1817. годи не пре стао 
да ради а 1845. бра ћа Пеја че вић, рум ски 
вла сте ли ни узи ма ју га у закуп од мана
сти ра, да би већ 1850. годи не он пре шао 
у њихо во вла сни штво. Као вла сни ци они 
руд ник дају у закуп, прво неким гра ђа ни
ма из Руме, а на кра ју тргов цу из Пеште, 
при ча за МНовине Зоран Нико лић исто
ри чар.

Пеја че ви ћи су руд ник држа ли све до 
1871. годи не када га губе због непла
ће них оба ве за пре ма држа ви. Њего ва 
пра ва екс пло а та ци ја наста је тек 1907. 
годи не када пре ла зи у руке држа ве. 
При сти жу нови руда ри, а про из вод ња 
се захук та ва. Гра ди се желе знич ка пру
га Врд никРума којом се руд ник пове зу је 

за пру гу Бео градЗагреб, што омо гу ћа ва 
већи и бољи пла сман угља. У то вре
ме Врд ник је добио јед ну од нај ста ри јих 
тер мо е лек тра на у Вој во ди ни, која је за 
сво је потре бе кори сти ла угаљ руд ни ка. 
Тер мо е лек тра на је снаб де ва ла стру јом 
руд ник, цело насе ље Врд ник и дру га бли
жа места, као и неке објек те на Фру шкој 
гори.

На позив рођа ка да руд ник тра жи руда
ре, дра ге воље, те дале ке 1958. годи
не, дошао је Сло бо дан у ово тада само 
рудар ско место, а данас бањ ско, из род
них Бата ла га код Коце ље ве.

– Када сам се јавио за посао, рекли су 

ми да дођем у дру гу сме ну и тако сам већ 
први дан почео да радим. И у њему сам 
про вео пуних 14 годи на, све док се 1968. 
годи не није затво рио. На њега је ста вљен 
ката нац, не зато што у дуби на ма земље 
није било више руде, већ га је тада уби
ла јеф ти на наф та, при се ћа се Сло бо дан, 
који живи сам у кући, уда ље ној од ста рог 
руд ни ка око 300 мета ра.

У окно отко па Зора, дубо ко тач но 140 
мета ра, данас му нави ру и лепа и ружна 
сећа ња.

– Ради ло се, била су то срет на вре
ме на, волео бих када би врд нич ки руд
ник поно во ожи вео, да још јед ном чујем 
из њега звук сире не. Оно у шта сам 
сигу ран јесте да у дуби на ма Фру шке 
горе има још мно го нај ква ли тет ни јег 
угља, али потре бан је новац да би то 
све неко покре нуо, твр ди једи ни живи 
рудар, којем је кло па ра ње ваго не та који 
су вози ли угаљ, била нај леп ша музи ка.
По затва ра њу врд нич ког руд ни ка, Тодо
ро вић је про вео седам месе ци у Реса ви
ци, а онда се запу тио у Немач ку и у руд
ни ци ма каме ног угља у Рур ској обла сти, 
радио још 16 годи на.

– Дуби не на који ма смо копа ли пре
ма ши ва ле су 1.200 мета ра, али је тех
но ло ги ја била мно го савре ме ни ја, а 
без бед ност већа. Док смо га у Врд ни
ку отпуцавали екс пло зи вом метан
каме тит, уз стал ни ризик да то иза зо ве 
екс пло зи ју мета на или пове ћан ниво 
угљенмонок си да. Међу тим, тамо су уз 
мак си мал ну без бед ност ради ле маши
не, прет ход но у окна спу ште не у дело
ви ма, још увек се сећа Сло бо дан, упо
ре ђу ју ћи две ета пе свог рудар ског века.
Каже, без обзи ра на све ризи ке које је 
имао врд нич ки руд ник, имао је сре ћу 
да само јед ном буде повре ђен. У уском 
под зем ном ход ни ку руд ни ка, ваго нет пун 
угља га је при кље штио уз зид и озле дио 
груд ни кош. Али мла дом и сна жном, било 
му је довољ но пет дана бол нич ког лече
ња да би се поно во вра тио на свој посао.

– Нарав но да сада немам ту сна гу и 
полет да са кама ра ти ма ста нем у кор пу 
и уз поздрав „Срећ но“, спу стим се у окно, 
тешка срца при зна је Сло бо дан, који је 
већ 30 годи на у пен зи ји. С.Костић

Послед ње годи не рата 1944.  годи не 
руд ник је толи ко сма њио про из вод њу 
да се ни нај о снов ни ји тро шко ви нису 
могли под ми ри ти. Због оте жа не екс
пло а та ци је, сма ње них коли чи на угља, 
заста ре ле опре ме и оте жа них усло ва 
пла сма на угља, затво рен је једи ни руд
ник у Вој во ди ни.

Нај ве ћа тра ге ди ја, поред толи ких 
годи на екс пло а ти са ња угља из њега, 
деси ла се 24. мар та 1958. годи не, када 
су у пожа ру у сле пом окну, врше ћи сво
ју дужност настра да ла чети ри руда ра. 
У то вре ме нала зи ла су се 24 руда ра, 
који су када су осе ти ли шире ње отров
ног гаса поче ли да беже пре ма изла зу. 

Катанац Трагедија

СЕЋАЊАСЛОБОДАНАТОДОРОВИЋА

Фрушкогорскорудноблаго

СлободанТодоровићједини
живирударуВрднику
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Током лета у Риви ци је реа ли зо ва
но више радо ва, у циљу побољ
ша ња усло ва живо та мешта на, 

овог села у ири шкој општи ни. 
Тако су насу ти ата р ски путе ви и 

један број ули ца, као и при лаз позна тој 
ривич кој чесми, ком плет но је заме ње
на сто ла ри ја на згра ди, где се нала зи 
амбу лан та и Месна зајед ни ца, као и 
игра ли ште за децу.

– Чесма посто ји од рани је, али није 
било при ла за, па када пада киша било 
је тешко доћи до чесме, а вели ки број 
гра ђа на дола зи по ову ква ли тет ну воду. 
Сада им је при лаз до чесме увек могућ. 
Атар ски пут има дужи ну око кило ме
тар, а за атар ске путе ве смо сред ства 
доби ли од Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду, а део је наших сред
ста ва. За атар ске путе ве, зајед но са 
нашим уче шћем, има мо 20 мили о на 
дина ра, а захва љу ју ћи томе може мо 
ура ди ти пет на е стак кило ме та ра ових 
путе ва – каже Сте ван Кази ми ро вић, 

пред сед ник ири шке општи не.
У Риви ци је заме ње на и дотра ја ла 

дрве на сто ла ри ја, ПВЦ сто ла ри јом на 
згра ди у којој се нала зе амбу лан та и 
про сто ри је МЗ. Вред ност поме ну тих 
радо ва је око 280.000 дина ра.

У овом селу су насу те и ћупри је са 
одго ва ра ју ћим про пу сти ма за воду, као 
и коло во зи у три попреч не ули це, које 
пове зу ју ули цу Мар ша ла Тита са ули ца
ма Вој во ђан ских бри га да и Палих бора
ца. За ове радо ве сред ства је обез бе
ди ла локал на само у пра ва. Све радо ве 
на наси па њу су ура ди ли рад ни ци ЈКП 
„Кому на лац“, a план локал не само у пра
ве је да за пар годи на, бар поло ви на 
атар ских путе ва буде насу та туца ни ком. 

– Потру ди ли смо се и да за нај мла ђе 
Риви ча не напра ви мо дечи је игра ли ште 
са при па да ју ћим моби ли ја ром. Оно је 
бли зу фуд бал ског игра ли шта и рани је га 
на овој лока ци ји није било – каже Сте
ван Кази ми ро вић. С.Џ.

Летњеуређењесела

РИВИЦА

Новастоларијаназградиамбуланте

Ривичкачесма
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МАЛАРЕМЕТА

Насипањеатарскихпутева

Пољо при вред ни ци из Мале Реме
те годи на ма су има ли про блем 
како да дођу до сво јих њива 

после кише, јер их је у томе оне мо гу
ћа ва ло бла то на тим при ла зним, како 
се често зову „лет њим путе ви ма“.

Дра ган Мило ше вић, пред сед ник 
Саве та МЗ Мала Реме та исти че да у 
овом селу до сада уоп ште нису уре
ђи ва ни атар ски путе ви, у сми слу да су 
наси па ни туца ни ком. 

– Са ири шком општи ном има мо изу
зет но добру сарад њу, они су нам јави
ли да ће се ови путе ви ради ти и да ми 
каже мо шта је то, што је нама нај ва
жни је да се ура ди. Ми у селу смо се 
дого во ри ли да се сви атар ски путе ви, 
који ула зе у Малу Реме ту наспу, и да 
се пот пу но реши мо бла та на путе ви ма. 

На овај начин смо насу ли око кило
ме тар путе ва и ми смо бла то из села 
иско ре ни ли. Бит но је иста ћи да смо 
иско ри сти ли ове радо ве да са асфалт
ним путем пове же мо и део пута ка гро
бљу, који је сада тако ђе насут. Рани
је смо има ли доста про бле ма када су 
кише, па је при лаз гро бљу био јако 
оте жан – каже Дра ган Мило ше вић.

Он дода је да се води ло рачу на да 
и сви људи који има ју викен ди це око 
села, буду пове за ни мака дам ским 
путем и то је овим наси па њем и ура
ђе но. 

У Малој Реме ти је ура ђе но укуп но 
пет путе ва чија је дужи на око кило ме
тар.

Оно што је тако ђе, вели ки про блем 
за жите ље Мале Реме те је водо снаб

де ва ње, јер је посто је ћа мре жа ста ра 
 дати ра из 1954. годи не.

 – Месна зајед ни ца је вла сник овог 
сео ског водо во да и њиме упра вља, а 
у кон так ту смо са људи ма из Хидро
заво да, који то тре ба да реши. То 
нам је нај ур гент ни ји про блем. Вода у 
мре жи је тех нич ка вода, тако да ћемо 
ради ти нову мре жу и при кључ ке, и 
тада ће бити и вода за пиће, јер сада 
воду за пиће доно си мо из Јаска. Још 
нам је жеља да ура ди мо кров на згра
ди у којој се нала зи Месна кан це ла ри ја 
и Ловач ки дом и има мо обе ћа ње ири
шке општи не да ће се и то убр зо реши
ти – гово ри за наше нови не, Дра ган 
Мило ше вић, пред сед ник Саве та МЗ 
Мала Реме та.

С.Џ.

ДраганМилошевићАтарскипутМалаРемета

Пројекат„ИРИГПРЕСТОНИЦАФРУШКЕГОРЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеИриг.

ВРДНИК

Одржантурнирубаскету
Тур нир у баске ту „3 на 3“ оди гран је 18. авгу ста 

на тере ни ма врд нич ког КК Руда ра . 
Уче ство ва ло је 14 еки па из Врд ни ка, Бео гра да, 

Шима но ва ца, Голу би на ца, Новог Сада, Мла де
нов ца, Мара ди ка, Срем ске Митро ви це...

Так ми че ње се одви ја ло по гру па ма, а у пау зи, 
пре полу фи нал них утак ми ца орга ни зо ва но је так
ми че ње у шути ра њу трој ки, у којем је нај бо љи био 
мла ди Бојан Шмит, члан KK Рудар из Врд ни ка.

Пла сман у фина ле су обез бе ди ли тимо ви Екипа
43 из Бео гра да и Лука и другари, из Срем ске 
Митро ви це, да би на кра ју три јум фо ва ла бео град
ска еки па. 

За нај бо љег игра ча про гла шен је Јован Антић 
из побед нич ке еки пе.

ТурнируВрднику
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ПРИПРЕМЕЗАНОВУШКОЛСКУГОДИНУ

Започетакшколскегодине
одеједанминималац

Књигесмокупили
половне,али
неможемода
ихпродамо,

јерсенаредне
годинемењају.

Мојсинјешести
разредизаполовне
књигесмодалишест

хиљададинара.
Тонијејефтино,
алиновекњиге

судалекоскупље,
кажеИванаСимић

Како се бли жи сеп тем
бар, роди те љи шко ла
ра ца већ пола ко почи

њу са при пре ма ма за пред
сто је ћу школ ску годи ну. Они 
који купу ју нове књи ге до 
сада их већ уве ли ко отпла
ћу ју, а они који су се опре де
ли ли за купо ви ну полов них 
дали су се у потра гу за књи
га ма про пи са них изда ва ча. 
Поред тога, поче ла је и 
купо ви на све са ка, бло ко ва, 
рана ца и дру гог школ ског 
при бо ра, као и купо ви на 
гар де ро бе за шко лар це. 

О при пре ма ма за наред ну 
школ ску годи ну раз го ва ра ли 
смо са Ива ном Симић из 
Мачван ске Митро ви це, мај
ком јед ног основ ца. Пре ма 
њеним речи ма, данас је 
мно го повољ ни је дете ту 
купи ти полов не уџбе ни ке, 
али по том пита њу роди те
љи ма про блем пред ста
вља ју стал не изме не школ
ског пла на и про гра ма. 

– Књи ге смо купи ли полов
не, али не може мо да их 
про да мо, јер се наред не 

годи не мења ју. Мој син је 
шести раз ред и за полов не 
књи ге смо дали шест хиља
да дина ра. То није јеф ти но, 
али нове књи ге су дале ко 
ску пље. Ове годи не смо узе
ли и тор бу и пере то ни цу, то 
се отпри ли ке сва ке две 
годи не мења. Он је дечак и 
то се поха ба. Купу је мо бло
ко ве, све ске и тако даље, 

као и шорц и маји цу за 
физич ко. То не може да про
ђе са јед ном опре мом и увек 
мора ју да се купе две. Ску по 
је све то када се сабе ре. На 
почет ку школ ске годи не се 
сигур но издво ји један мини
ма лац за те потре бе, а ту су 
и дру ги тро шко ви током 
шко ло ва ња, као што је ужи
на, гар де ро ба и слич не 

ства ри – каже Ива на Симић.
Слич ну при чу чули смо и 

од Деја на Чубри ла, оца јед
не сред њо школ ке и јед не 
уче ни це сед мог раз ре да 
основ не шко ле. Како каже, 
са сред њо школ ци ма је лак
ше, јер се они још нека ко и 
сна ђу, тако да је њего ва 
ћер ка купи ла полов не књи ге 
за 2.500 дина ра. Међу тим, 
са основ ци ма ства ри сто је 
дру га чи је.

– Мла ђа ћер ка је насле ди
ла полов не књи ге, али сва ке 
годи не се план и про грам 
мења. Виде ће мо тек кад 
поч не школ ска годи на. Од 
тих десе так књи га, тричети
ри ће веро ват но бити важе
ће, а за оста ле ће настав ни
ци про ме ни ти изда ва ча или 
изда ње. То тако увек иде. 
Са полов ним књи га ма увек 
мисли мо да смо про шли 
повољ но, док не поч не 
школ ска годи на – каже 
Дејан Чубри ло.

Пра те ћи цене школ ског 
при бо ра по срем ско ми тро
вач ким папир ни ца ма, поку

ИванаСимић ДејанЧубрило
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ша ли смо да изра чу на мо 
коли ко њего ва набав ка на 
почет ку школ ске годи не 
кошта роди те ље. С обзи ром 
на то да се цене све са ка 
кре ћу од 20 дина ра за оне 
мање ква ли тет не, па све до 
150, и да је сва ком шко лар
цу у про се ку потреб но бар 
15 све са ка током јед не годи
не, за ову став ку потреб но је 
издво ји ти од 300, па чак и 
до око 2.000 дина ра. Цене 
бло ко ва за ликов но кре ћу се 
око 50 дина ра, па је за три 
бло ка, коли ко је у про се ку 
потреб но за јед ну школ ску 
годи ну, потреб но издво ји ти 
150 дина ра. Нај ве ћу став ку 
за роди те ље пред ста вља ју 
ран ци, пере то ни це и опре ма 
за физич ко. За нови школ
ски ранац потреб но је издво
ји ти мини мум 2.500 дина ра, 
док пере то ни ца са цело куп
ним при бо ром кошта око 
800 дина ра. Беле маји це за 
физич ко кре ћу се око 400 
дина ра, коли ко је потреб но 
издво ји ти и за шор це ве, а за 
два ком пле та потреб но је 
издво ји ти око 1.600 дина ра. 
Ту су и крпе не пати ке за 
физич ко, чија се цена кре ће 
од 1.500 дина ра на пија ци и 
у кине ским про дав ни ца ма, а 
у бути ци ма може да достиг
не и више стру ко вешу сво ту. 
За тем пе ре, воде не боје, 
пла сте лин и дру гу опре му 
за ликов но потреб но је 
издво ји ти још додат них 
1.500 дина ра. Када се све 
то сабе ре, дола зи се до 
мини мал не суме од око 
8.500 дина ра. Када се на ту 
суму дода ју цене полов них 
књи га, за поче так нове 
школ ске годи не потреб но је 
мини мум издво ји ти од 
14.000 до 18.800 дина ра, а 
са новим уџбе ни ци ма, као 
што нам је и потвр ди ла Ива
на Симић, дола зи се до 
суме јед на ке мини мал ној 
месеч ној зара ди. 

О набав ци нових уџбе ни
ка и почет ку школ ске годи не 
из њихо вог угла, раз го ва ра
ли смо са бра ћом Рај ком и 
Бра ни сла вом Вук ми ром, 
вла сни ци ма папир ни це и 
књи жа ре Рачу но вод стве ни 
биро у Срем ској Митро ви ци. 
Пре ма њихо вим речи ма, са 
при пре ма ма за наред ну 
школ ску годи ну папир ни це и 
књи жа ре почи њу још кра јем 
децем бра и почет ком јану а
ра.

– Са прет пла том за уџбе
ни ке почи ње мо од Нове 
годи не. Књи ге се нису мења
ле зад ње три годи не, осим 

првог и петог раз ре да. Они 
има ју нови план и про грам, 
па смо чека ли да се за њих 
одо бре уџбе ни ци који ће 
бити актив ни наред не три 
годи не. Сле де ће годи не 
мења се про грам за шести и 
дру ги раз ред, па сед ми и 
тре ћи, па четвр ти и осми. 
Тако се про грам сва ке годи
не мења за по два раз ре да. 
Чека ли смо до маја, а када 
су изда ва чи ма одо бре ни 
уџбе ни ци поче ли смо да 
при ку пља мо спи ско ве од 
шко ла. Што се тиче оста лог 
школ ског при бо ра, тако ђе 
од Нове годи не кре ће мо са 
при пре мом за пред сто је ћу 
сезо ну – каже Рај ко Вук мир, 
и дода је да би и њима као 
дистри бу те ри ма, а и роди
те љи ма, било лак ше да су 
уџбе ни ци уни фи ко ва ни и да 
нема стал них про ме на.

– И нама би било лак ше 
да има мо јед ног изда ва ча, 
али сада је дато на вољу 
сва ком настав ни ку да бира 
уџбе ник по ком ће ради ти. 
Онда се ми при ла го ђа ва мо 
њима, нема нам дру ге – 
рекао је Рај ко Вук мир. 

Пре ма њего вим речи ма, 
цене ком пле та нових уџбе
ни ка вари ра ју. Тако цене 
уџбе ни ка за основ це од 
првог до четвр тог раз ре да 
изно се од 6.500 до 8.000 
дина ра. Од петог до осмог 
су од 11.500 до око 17.000 
дина ра. Пошто уџбе ни ци 
нису повољ ни, бра ћа Вук

мир тру де се да иза ђу у 
сусрет роди те љи ма, те су 
почет ком ове годи не сва ком 
ђаку чији роди те љи купу ју 
књи ге пре ко њих покла ња ли 
ком плет лек ти ре за раз ред у 
који пола зи и опре му за 
физич ко. Тако ђе, тај поклон 
су доби ли и сви прва ци уз 
још десет све са ка. 

За крај, потреб но је напо
ме ну ти да у цену ком пле та 
књи га које настав ни ци зах
те ва ју, не ула зи цена уџбе
ни ка и рад не све ске из 
енгле ског јези ка. Уџбе ни ци 
из енгле ског, као и дру гих 
јези ка који се уче у неким 
шко ла ма, купу ју се пре ко 
настав ни ка, а њихо ва цена 
роди тељ ски буџет опте ре
ћу је за додат них 1.500 до 
3.000 дина ра, у зави сно сти 
од изда ва ча. Тако ђе, ови 
уџбе ни ци по пра ви лу не 
могу се купи ти од ђака из 
прет ход не гене ра ци је, јер се 
сва ке годи не мења ју.

При се ћа ња ради, не тако 
дав но, сви основ ци или 
сред њо школ ци гене ра ци ја
ма су има ли исте уџбе ни ке, 
који су се пре но си ли са 
коле на на коле но за сим бо
лич них 1.000 дина ра. Иако 
са полов ним уџбе ни ци ма, 
број ни ђаци тих гене ра ци ја 
поста ли су успе шни висо ко
о бра зо ва ни гра ђа ни, побед
ни ци на раз ли чи тим так ми
че њи ма, чла но ви Мен се и 
слич но. 

Н.Милошевић

И нама би било лакше да имамо
једногиздавача,алисадаједатона
вољу сваком наставнику да бира
уџбеникпокомћерадити.Ондасе
миприлагођавамоњима,неманам
друге,рекаојеРајкоВукмир

РајкоиБраниславВукмир

МИТРОВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ

Рокконцерт
На Вели кој сце ни Позо

ри шта „Добри ца Милу ти
но вић“ у субо ту, 25. авгу ста  
са почет ком у 20:00 часо
ва биће одр жан кон церт 
позна тог митро вач ког музи
ча ра и рок леген де Пеце 
Фобо са. 

Гру па ФОБОС је прва рок 
гру па која се офор ми ла 
1974. годи не у нашем гра
ду. Гру па је за свог посто
ја ња, а и након рас па да, 
била и оста ла леген да рок 
сце не Сре ма и Вој во ди не. 
Чла но ви гру пе ФОБОС те 
1974. годи не су били: Пеца 
Фобос – гита ра, вокал; 
Бран ко Бизу мо вић Брна – 
бас гита ра; Сто кић Слав ко 
Цале – кла ви ја ту ре; Дуле 
Дабић Дабо ња – буб ње ви.

У гру пи ФОБОС, Пеца је 
био гита ри ста (соло гита
ра), вокал, ком по зи тор, 
тек сто пи сац и аран жер. 
Седам де се тих и осам де
се тих годи на сви рао је са 
сво јом гру пом ФОБОС, 
зајед но са гру па ма Бије ло 
дуг ме, ЈУ гру па, Кор ни гру
па, Тешка инду стри ја, Црни 
бисе ри, Тајм, Пар ни ваљак, 
Пла ви орке стар, Елек трич
ни орга зам, Пси хо мо до поп, 
Как ду лук, Дубро вач ки тру
ба ду ри, Роке ри с Мора ву, 
с који ма је 1984. отпу то вао 
на тур не ју у Немач ку и тамо 
остао да живи неда ле ко 
од БаденБаде на. Човек 
са тем пе ра мен том типа 
рођендивљи,адушомкао
уанђела, спре ман у сва ком 
момен ту да помог не људи
ма неште де ћи себе. Рокер 
који је живео буран живот и 
про шао живот ни пакао тра
же ћи пут до раја.

Улаз на кон церт Пеце 
Фобо са је сло бо дан, уз 
пре у зе ту ула зни цу, а љуби
те љи доброг рока, сво је 
бес плат не ула зни це могу 
пре у зе ти сва ког рад ног 
дана у Позо ри шту „Добри
ца Милу ти но вић“ од 7 до 15 
сати. 
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НОВАПРАВИЛАНАТЕХНИЧКОМПРЕГЛЕДУВОЗИЛА

Тресласегора,родиосемиш

У веома кратком временском периоду,
наконступањанаснагуновогправилни
ка,показалесусесвенедоумицекојесу
постојалекодконтролора,власникавози
ла, а и самих полицијских службеника
који контролишурад контролорана тех
ничкимпрегледима,рекаојеЖиванГвока

Послед њих месец дана 
широм Срби је дигла 
се медиј ска пра ши на 

у вези нових про пи са веза
них за тех нич ке пре гле де 
вози ла. Сва ко днев но смо, а 
и данас може мо, чита ли о 
пом пе зним паље њи ма вози
ла огор че них вла сни ка, као 
и о не знам коли ко риго ро
зним про пи си ма који су нас 
овог лета сна шли. Како је у 
целој Срби ји не зна мо, али 
смо поку ша ли да откри је мо 
како ства ри са тех нич ким 
пре гле ди ма сто је у Срем
ској Митро ви ци. 

С тим у вези, раз го ва ра ли 
смо са Жива ном Гво ком из 
Одсе ка за сао бра ћај но тех
нич ке посло ве Оде ље ња 
сао бра ћај не поли ци је у 
Срем ској Митро ви ци. 

– У вео ма крат ком вре
мен ском пери о ду, након сту
па ња на сна гу новог пра вил
ни ка, пока за ле су се све 
недо у ми це које су посто ја ле 
код кон тро ло ра, вла сни ка 
вози ла, а и самих поли циј
ских слу жбе ни ка који кон

тро ли шу рад кон тро ло ра на 
тех нич ким пре гле ди ма. 
Чиње ни ца је да су сви уче
сни ци у сао бра ћа ју све сни 
да кон тро ло ри сада дале ко 
саве сни је и одго вор ни је 
врше тех нич ке пре гле де – 
рекао је Гво ка и додао да је 
глав ни про блем настао 
током првих дана при ме не 
новог пра вил ни ка, јер су 
поје ди ни кон тро ло ри били 
доста риго ро зни и због дета
ља који не ути чу на без бед
ност сао бра ћа ја про гла ша
ва ли вози ла неис прав ним.

–У стал ном смо кон так ту 
са кон тро ло ри ма, који има ју 
могућ ност да нас назо ву у 
ситу а ци ји када има ју недо у
ми ца ради доби ја ња поја
шње ња. Зна ју ћи да ће бити 
недо у ми ца, Упра ва сао бра
ћај не поли ци је орга ни зо ва
ла је семи нар за пред став
ни ке свих лини ја тех нич ких 
пре гле да, а након тога су 
орга ни зо ва не пре зен та ци је 
новог пра вил ни ка за све 
кон тро ло ре на под руч ју 
Поли циј ске упра ве у Срем

ској Митро ви ци – рекао је 
Живан Гво ка. 

Пре ма њего вим речи ма, 
нај че шће неис прав но сти 
уоче не на вози ли ма су биле 
неис прав ност ура ђа ја за 
зау ста вља ње, и то пар кир не 
(руч не) коч ни це, јер већи на 
воза ча нема нави ку да их 
кори сти и дола зи до тога да 
оне изгу бе сво ју функ ци ју и 
зар ђа ју. Тако ђе, често је 
уоча ва на неис прав ност пне
у ма ти ка, који мора ју бити 
упа ре ни на истој осо ви ни и 
има ти про пи са ну дуби ну 
шаре. Када је о коро зи ји 
реч, кон тро ло ри су у почет ку 
били врло риго ро зни, па су 
број на вози ла због ње про
гла ша ва на неис прав ним. 
Међу тим, овај про блем је 
решен, јер се на тех нич ком 
пре гле ду не толе ри ше само 

дубин ска коро зи ја носе ћих 
дело ва и рупе на лима ри ји. 

Муку за воза че у послед
ње вре ме пред ста вља ју 
угра ђе не куке за вучу. Оне 
мора ју бити ате сти ра не. 
Међу тим, нека вози ла су 
мења ла вла сни ке и ти дока
зи су често загу бље ни. Како 
каже Живан Гво ка, кон тро
ло ри су сада доби ли упут
ство и за реша ва ње овог 
про бле ма, тако да је атест 
сада лак ше дока за ти. 

Ства ри исто сто је и са 
свим дру гим пре прав ка ма 
на вози ли ма. У сушти ни, 
ништа се ту није про ме ни ло, 
све што је на вози лу дода то, 
мора да има атест. Једи ни је 
про блем што на неким кон
трол ним лини ја ма до сада 
ова кве ства ри нису про ве
ра ва не. 

ЖиванГвока
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Гене рал но, када је реч о 
тех нич ким пре гле ди ма, 
ништа се суштин ски није 
про ме ни ло, осим тога што је 
сада зва ни но про пи са но 
вре ме врше ња пре гле да 
одре ђе не кате го ри је вози ла, 
про ме њен начин вође ња 
еви ден ци је и уве де но фото
гра фи са ње, што и није нека 
нови на. 

Што се тиче дру гих 
нови на, оне су веза
не за оба ве зу редов

ног шесто ме сеч ног тех нич
ког пре гле да, којем се од 
сада мора ју под вр га ва ти и 
мотор на вози ла која има ју 
угра ђе не уре ђа је за дава ње 
посеб них све тло сних и звуч
них зна ко ва или се упо тре
бља ва ју као вози ло под 
прат њом или првен ством 
про ла за, мотор на и при
кључ на вози ла чија је нај ве
ћа дозво ље на маса већа од 
3,5 тоне, као и мотор но (или 
при кључ но) вози ло за 
изнајм љи ва ње (rent a car). 

Тако ђе, како Гво ка наво
ди, тер ми ни тех нич ких пре
гле да вози ла наме ње них за 
пре воз кошни ца за пче ле 
ускла ђу ју се дого во ром 
изме ђу при вред ног дру штва 
и вла сни ка, одно сно кори
сни ка вози ла. Ови тер ми ни 
се при ја вљу ју орга ну који 
врши над зор нај ка сни је рад
ног дана који прет хо ди дану 
врше ња тех нич ког пре гле да 
ових вози ла. 

Када је реч о вози ли ма 
код којих је про стор у којем 
је сме штен мотор зашти ћен 
од стра не про из во ђа ча или 
се озна ка мото ра не може 
утвр ди ти без бит них рас
кла па ња вози ла, док се не 
при ба ви одго ва ра ју ћа 
потвр да про из во ђа ча или 

њего вог заступ ни ка, одно
сно овла шће ног сер ви се ра, 
тех нич ки пре глед се не 
може врши ти. Међу тим, јед
ном обез бе ђе на потвр да 
про из во ђа ча о бро ју мото
ра, који се не може виде ти 
без рас кла па ња, важи трај
но.

У бли ској будућ но сти, тех
нич ки пре глед вози ла биће 
сни ман, а сада, у пре ла зном 
пери о ду вози ла се фото гра
фи шу, што је на већи ни 
лини ја већ био слу чај и до 
сада. Тако ђе, вози ло при ли
ком врше ња тех нич ког пре
гле да мора бити чисто. 

Све ово потвр дио нам је и 
Душко Цун дра, вла сник 
аген ци је за реги стра ци ју 
вози ла Аутотест из Лаћар
ка. Пре ма њего вим речи ма, 
и пре ма речи ма дирек то ра 
Аутотеста Или је Сло мо, у 
њихо вој аген ци ји по пита њу 
тех нич ког пре гле да вози ла 
све је оста ло по ста ром, а 

тако им је рече но и у Поли
циј ској упра ви. 

– Ми смо до сада пошто ва
ли про пи се при ли ком врше
ња тех нич ких пре гле да, тако 
да се код нас ништа није 
про ме ни ло. Једи но што је 
дру га чи је је про пи са но вре
ме за врше ње тех нич ких 
пре гле да за сва ку кате го ри ју 
вози ла, вође ње еви ден ци је 
и про ве ра еми си је штет них 
гасо ва – рекао је Душко Цун
дра. Пре ма њего вим речи ма, 
до сада у Аутотесту није 
било ника квих про бле ма. 
Када је реч о еми си ји штет
них гасо ва, воза чи ће има ти 
три годи не да реше овај про
блем, а сада ће бити само 
упо зо ре ни.

О томе због чега нај че шће 
вози ла не про ла зе тех нич ки 
пре глед раз го ва ра ли смо и 
са Зора ном Мари ћем, вла
сни ком ауто ме ха ни чар ске 
рад ње АутоМаре из Срем
ске Митро ви це. 

– До сада су људи углав
ном дола зи ли због сит ни ца, 
што зна чи лајс ни, пук ну тих 
ретро ви зо ра, напу клих 
фаро ва, жми га ва ца, коро зи
је и неких малих безна чај
них улу бље ња. Те ства ри 
нема ју ути ца ја на без бед
ност. Неки су одби ја ни због 
тога што нема ју пла стич ни 
чеп на бра ни ку, који је естет
ски дода так. Дола зи ли су да 
ски да ју куке – каже Зоран и 
дода је да је сада дошло до 
изме на у про пи си ма и да 
пра ви ла сада ипак нису 
толи ко риго ро зна. Пре ма 
њего вим речи ма, нај ве ћи је 
про блем са ста рим ауто мо
би ли ма који нису одр жа ва
ни, па се ула га ње у њих 
људи ма не испла ти. 

– Људи су били бесни и 
пали ли ауто мо би ле, а да су 
мало саче ка ли сада би про
шли тех нич ки пре глед и не 
би било про бле ма – закљу
чу је Марић. 

Кад се све узме у обзир, 
може се закљу чи ти да 
до неких круп них про

ме на у про пи си ма није 
дошло. Како ина че бива са 
уво ђе њем било којих нових 
про пи са код нас, у почет ку 
увек наста не збр ка, па је 
тако било и са тех нич ким 
пре гле ди ма вози ла. Међу
тим, када се сагле да тре нут
на ситу а ци ја, само може мо 
да уви ди мо да круп ни про
бле ми наста ју код вла сни ка 
вози ла која нису редов но 
одр жа ва на, као и на поје ди
ним лини ја ма тех нич ких 
пре гле да које се до сада 
нису при др жа ва ле закон
ских про пи са и на који ма је 
про ла зи ло све што је ста ја
ло на ваљ ко ве. 

Н.Милошевић

Јединоштоје
другачијеје
прописано
времезавршење
техничкихпрегледа
засвакукатегорију
возила,вођење
евиденције
ипровераемисије
штетнихгасова,
кажеДушкоЦундра

Људисубили
бесниипалили

аутомобиле,
адасумало

сачекалисадаби
прошлитехнички
преглединеби
билопроблема,

закључује
ЗоранМарић

ДушкоЦундра

ЗоранМарић
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ЗАВРШЕНОПЕЋИНАЧКОКУЛТУРНОЛЕТО

МеримаЊегомирзакрај
Четвр то Пећи нач ко кул

тур но лето завр ше но је 
18. авгу ста у Шима нов

ци ма уз гро мо гла сан апла уз, 
баш она ко како је и поче ло 28. 
јуна у Пећин ци ма. Видов дан
ским кон цер том Дру штва за 
него ва ње народ не тра ди ци је 
Пећинци запо че ло је ово го
ди шње Пећи нач ко кул тур но 
лето, а кон цер том Град ског 
там бу ра шког орке стра „Бран
ко Ради че вић“ из Руме и наше 
истак ну те интер пре та тор
ке народ не музи ке Мери ме 
Њего мир, завр ше но је на лет
њој позор ни ци у шима но вач
ком пар ку пред број ним посе
ти о ци ма, међу који ма су били 
и Зоран Вој кић заме ник пред
сед ни ка општи не Пећин ци, 
Јован Девр ња дирек тор пећи
нач ког Кул тур ног цен тра, као 
и Алек сан дар Ман дић пред
сед ник шима но вач ког Саве та 
месне зајед ни це.

Као и сва ке годи не, и ове 
годи не орга ни за тор Пећи нач
ког кул тур ног лета био је Кул
тур ни цен тар Пећин ци док је 
покро ви тељ била пећи нач ка 
локал на само у пра ва, а како 
је на самом почет ку кон цер та 
рекао дирек тор Јован Девр
ња, број ним мани фе ста ци
ја ма током лета, не само у 
Пећин ци ма, него и у оста лим 
насе љи ма пећи нач ке општи
не, потру ди ли су се да обо га
те днев не и вечер ње садр жа је 
свим гене ра ци ја ма.

– Ове годи не завр шни ца 
Пећи нач ког кул тур ног лета 
упри ли че на је у Шима нов ци
ма, у пре ле пом про сто ру лет
ње позор ни це у пар ку и дра го 

ми је да видим пуби ку у тако 
вели ком бро ју. Тако ђе, желим 
да под се тим да ове годи не 
наша уста но ва сла ви јуби леј 
40 годи на посто ја ња. Први 
јав ни скуп у тада шњем Дому 
кул ту ре дав не 1978. годи не, 
била је позо ри шна пред ста
ва нашег про сла вље ног глум
ца Томе Куру зо ви ћа, који је 
извео моно дра му „Петар Пепо 
Бан дић”, која спа да у јед не 
од њего вих нај за па же ни јих 
адап та ци ја и дра ма ти за ци ја. 
И тада, те годи не про да то је 
све га пет ула зни ца. Пре див но 
је играо, као да је сала била 
пре пу на, а сећам се и њего вих 
речи које ћу пам ти ти за цео 
живот: Зна те, раз ви ја ње кул
ту ре је мно го напо ран посао, 
а само је истрај ни могу има ти! 
Надам се да сте и ви схва ти
ли ове речи и да ћемо зајед

но подр жа ти раз вој кул ту ре и 
тра ди ци је у нашој општи ни – 
рекао је Девр ња, и додао да 
је ква ли те тан про грам ово го
ди шњег Пећи нач ког кул тур ног 
лета оства рен захва љу ју ћи 
покро ви тељ ству пећи нач ке 
локал не само у пра ве.

Током дво сат ног про гра ма 
завр шни це Пећи нач ког кул тур
ног лета насту пио је Град ски 
там бу ра шки орке стар „Бран ко 
Ради че вић” из Руме под дири
гент ском пали цом проф. Сми
ља не Јан чић. Зајед но са рум
ским там бу ра ши ма насту пи ла 
је и наша истак ну та интер
пре та тор ка народ не музи ке 
Мери ма Њего мир, као и члан 
орке стра Милош Авра мо вић. 
Шима но вач ка публи ка била 
је у при ли ци да ужи ва у дели
ма кла сич не и филм ске музи
ке, као и бло ком песа ма са 

Косо ва, из Вој во ди не и руским 
народ ним песма ма у интер
пре та ци ји Мери ме Њего мир.

А како нам је рекао дирек тор 
Девр ња, није слу чај но што је 
Град ски там бу ра шки орке стар 
затво рио ово го ди шњу мани
фе ста ци ју, јер упра во захва
љу ју ћи одлич ној сарад њи рум
ских там бу ра ша и пећи нач ког 
Кул тур ног цен тра, у овој уста
но ви се поно во осни ва там бу
ра шка сек ци ја која од јесе ни 
почи ње са радом.

Затва ра ње Пећи нач ког кул
тур ног лета у Шима нов ци ма, 
дво сат ни кон церт и оду ше
вље на публи ка били су део 
тро днев ног обе ле жа ва ња сео
ске сла ве у овом насе љу, у 
окви ру које је дан рани је одр
жан при го дан кон церт шима
но вач ког КУД Искон и њихо вих 
гости ју.

МеримаЊегомир ЗатварањеПећиначкогкултурноглета

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Златниданвина
Мани фе ста ци ја Злат ни дан 

вина ове годи не је у Цар ској 
пала ти у Срем ској Митро

ви ци обе ле же на осми пут по реду. 
Ову мани фе ста ци ју, посве ће ну 
вину и вино гра дар ству, и овај пут 
орга ни зо ва ло је удру же ње које 
носи назив рим ског импе ра то ра 
Мар ка Ауре ли ја Про ба, за којег се 
сма тра да је у ове кра је ве донео 
први чокот вино ве лозе. 

Сви при сут ни овом при ли ком 
су могли да дегу сти ра ју вина 20 
раз ли чи тих вина ри ја, али и да се 
послу же дома ћим срем ским про
из во ди ма попут чва ра ка, шун ке и 
коба си це. 

Пре ма речи ма заме ни ка начел
ни ка Град ске упра ве за обра зо

ва ње, кул ту ру и спорт Зора на 
Мишче ви ћа, ова мани фе ста ци ја 
је од вели ког зна ча ја за Срем ску 
Митро ви цу, јер је посве ће на вла да
ру који је вино донео у Сир ми јум. 

– Она све до чи и о доброј орга
ни за ци ји људи који су дали све од 
себе, уло жи ли свој труд и рад да 
ово буде пози тив на при ча која ће 
са добрим, кори сним вибра ци ја ма 
оти ћи даље из нашег гра да – рекао 
је Мишче вић.

Пред сед ник Удру же ња пошто
ва ла ца вина Про бус, Иван Татић, 
изра зио је задо вољ ство орга ни
за ци јом и посе ће но шћу мани фе
ста ци је, као и жељу да Срем ска 
Митро ви ца поста не свет ска вин ска 
пре сто ни ца.  Н.Милошевић

Детаљсаманифестације
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КУЛТУРНИЦЕНТАРПЕЋИНЦИ

ВечесмехасаЈелицомБрестовац
У неде љу, 12. авгу ста, је у пећи нач

ком Кул тур ном цен тру публи ка 
била у при ли ци да погле да моно

дра му каба рет ског типа Тражиммужа 
у сјај ном изво ђе њу Јели це Бре сто вац, 
која је на сце ни при ка за ла седам раз
ли чи тих жен ских лико ва у раз ли чи тим 
ситу а ци ја ма и тиме иза зва ла ова ци је 
и смех код публи ке. Духо ви ти моно ло
зи, прот ка ни заво дљи вим пле сом, као 
и одлич на кому ни ка ци ја са публи ком 
пре тво ри ли су недељ но вече у Кул тур
ном цен тру у неза бо ра ван дожи вљај, 
а како је након пред ста ве рекла глу ми
ца Јели ца Бре сто вац, сва ка ко да је за 
њу посе бан тре ну так упра во та добра 
интер ак ци ја са публи ком.

– Ја сам оду ше вље на при је мом 
публи ке и спрем но шћу на интер ак ци ју, 
јер, заи ста, вео ма ми је важно да та 
кому ни ка ци ја буде на нај бо љем могу
ћем нивоу. Вече рас се деси ла упра во 
та добра интер ак ци ја изме ђу мене као 
глу ми це и моје див не публи ке, која 
је од почет ка уче ство ва ла са мном у 
пред ста ви  – рекла је Јели ца.

Коре о гра фи ју моно дра ме Тражим

мужа ради ла је Ната ли ја Божић, а 
режи ра ла је упра во Јели ца по тек сто
ви ма Душка Радо ви ћа и њего ве чуве
не књи ге Женскиразговори. Сма тра
ју ћи да публи ка непра вед но зази ре 
од моно дра ма, Јели ца је желе ла да 
напра ви нешто дру га чи је, дина мич ни
је и забав ни је.

– Желе ла сам да мало поме рим гра
ни це, и да пле сом и покре том на сце
ни, који су мени вео ма бли ски, спо јим 
све те лико ве које сам ста ви ла у одре
ђе ну ситу а ци ју, где сва ка од њих или 
бар већи на, тра жи мужа или жели да 
га на одре ђе ни начин задр жи. При че 
и лико ви су пре по зна тљии из сва ко
днев ног живо та, мало поја ча ни карак
те ри ради самог хумо ра, али то су 
неке ситу а ци је и карак те ри које заи ста 
може мо да срет не мо у живо ту  – дода
ла је Јели ца.

Моно дра ма Тражим мужа дожи ве
ла је пре ко сто изво ђе ња у земљи и 
ино стран ству, а Јели ца Бре сто вац је 
изво ђе њем у пећи нач ком Кул тур ном 
цен тру оправ да ла наја ву да се за ову 
пред ста ву тра жи кар та више.

ЗатварањеузГарависокак

Кон цер том музич ке гру пе Гара ви 
сокак и спек та ку лар ним ватро ме
том на Тргу кул ту ре, у Шиду је у 

неде љу 19. авгу ста затво ре но 14. по 
реду Шид ско кул тур но лето. Као  сва
ке годи не на Пре о бра же ње, шид ску 
сла ву, и овог пута гра ђа ни Шида али и 
број ни гости из окол них места, има ли 
су при ли ку да ужи ва ју како на лока ци
ји код Руског дво ра, где су били сме
ште ни рин ги шпи ли и разни штан до ви 
за нај мла ђе, тако и на Тргу кул ту ре где 
су могли да ужи ва ју у музи ци попу лар

не музич ке гру пе Гара ви сокак, која већ 
дру ги пут насту па у Шиду на овој кул
тур ној мани фе ста ци ји. Пре ма речи ма 
дирек то ра Кул тур но обра зов ног цен
тра Срђа на Мале ше ви ћа, ово го ди шња 
мани фе ста ци ја, која је била вео ма 
садр жај на и при ла го ђе на свим узра
сти ма, дала је при о ре тит локал ним 
музуч ким гру па ма:

– Ово Кул тур но лето изне ли су локал
ни музи ча ри, уз малу помоћ музи ча ра 
са стра не. Било је дана када је посе
та била вели ка, а један од тих дана су 

Винар ске ноћи које су биле посе ће ни
је него про шле годи не. Тако ђе, ту су и 
Етно дан, као и дани посве ће ни деци, и 
књи жев не вече ри које су се одр жа ва ле 
у Музе ју наив не умет но сти Или ја нум. 
Мислим да смо у сво јим насто ја њи ма 
да од Шида у овом лет њом вре ме ну 
напра ви мо пре сто ни цу кул ту ре у Сре
му и успе ли – иста као је Мале ше вић.

Орга ни за тор и ово го ди шње кул тур не 
мани фе ста ци је био је Кул тур но обра
зов ни цен тар уз финан сиј ску помоћ 
локал не само у пра ве Општи не Шид.

ШИДСКОКУЛТУРНОЛЕТО
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На месту где Дунав под се ца крај
ње оброн ке Фру шке горе и где се 
Тиса ули ва у Дунав, нала зи се 

Ста ри Слан ка мен, нај ста ри је насе ље 
инђиј ске општи не, мало сео ско насе
ље са сер пен ти на сто рас по ре ђе ним 
ули ца ма. Мно го број ни кул тур ноисто
риј ски спо ме ни ци, све до че о бур ној 
про шло сти Ста рог Слан ка ме на, међу 
њима су архе о ло шки лока ли тет Гра ди
на, са оста ци ма твр ђа ве Аку мин кум и 
спо ме ник Слан ка ме нач кој бици. Коли
ко је ово инђиј ско село стра те шки 
било зна чај но у нека дав на вре ме на, 
гово ри и тај пода так да је веко ви ма 
пред ста вља ло гра ни цу раз ли чи тих 
импе ри ја. 

– На ула ску у Ста ри Слан ка мен, 
када се спу шта те сер пен ти на ма, 
пажњу ће вам при ву ћи оста ци рим ског 
утвр ђе ња Аку мин кум. На архе о ло
шком лока ли те ту Гра ди на про на ђе ни 
су оста ци, који гово ре да је ово место 
кори шће но од пра и сто риј ске епо хе до 
касног сред њег века – почи ње при чу о 
Ста ром Слан ка ме ну, Душан Еглен џи
ја, пред сед ник Удру же ња нау ти ча ра 
„Мари на“ и неко ко је добро изу чио 
исто ри ју овог села. 

– На брду изнад села, нала зе се 
импре сив ни оста ци твр ђа ве коју су 
изгра ди ли Кел ти из пле ме на Скор ди
ска, затим је догра ди ли Римља ни, који 
су месту дали име Аку мин кум, па веко
ви ма касни је, пре у зе ли Тур ци као 
стра те шко место на Дуна ву. На теме
љи ма рим ског Аку мин ку ма у сред њем 
веку, изгра ђе на је твр ђа ва. Као утвр
ђе ње, исто риј ски изво ри је поми њу још 
1072. годи не као „Каструм Зелен ка
мен“. Почет ком 15. века била је у посе

ду срп ских деспо та из поро ди це Бран
ко вић, док је Тур ци зау зи ма ју 1521. 
годи не – каже Еглен џи ја.

Брдо изнад Слан ка ме на пред ста
вља једин ствен гео ло шки лока ли тет у 
Евро пи стар 800 хиља да годи на и изу
зет но при род но добро, које чува тај ну 
леде ног доба. Науч ни ци су дали сво је 
оце не и судо ве на осно ву дуго го ди
шњих истра жи ва ња, а то је, да је лока
ли тет лесних седи ме на та код Ста рог 
Слан ка ме на једин ствен у Евро пи и 
један од три у све ту. Слич ни посто је 
још у Цен трал ној Ази ји и Кини.

ТамогдеДунављубинебо
игдепочиваАтилаХунски

СТАРИСЛАНКАМЕН

Онимакоји
посетеСтари

Сланкаменипак
јенајзанимљивија

причаоАтили
Хунском.Иакога

својатајуу
неколико

подунавских
насеља,

Старосланкаменчани
кажудаје
онњихов.

Азатоимају
идоказ!
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Они ма који посе те Ста ри Слан ка мен 
ипак је нај за ни мљи ви ја при ча о Ати ли 
Хун ском. Иако га сво ја та ју у неко ли ко 
поду нав ских насе ља, Ста ро слан ка
мен ча ни кажу да је он њихов. А за то 
има ју и доказ! Кажу да је на месту где 
се Тиса ули ва у Дунав, у бли зи ни Ста
рог Слан ка ме на, сахра њен овај хунски 
вла дар са богат свом које је сте као за 
живо та.

– Људи из целог све та су дола зи ли у 
Ста ри Слан ка мен са жељом, да уз 
модер ну тех но ло ги ју, про на ђу бла го 
које је зако па но зајед но са телом Ати

ле Хун ског, међу тим то нико ме није 
пошло за руком. Ја у шали волим да 
кажем, када би наша држа ва дошла до 
тог богат ства сви про бле ми би били 
реше ни– каже Еглен џи ја.

А када се умо ри те од сил них исто
риј ских пода та ка, вре ме је да се нешто 
и пре за ло га ји. Пре дах може те затра
жи ти у чар да ма и ресто ра ни ма покрај 
Дуна ва, које нуде све жу рибу и нај бо
ља срем ска вина. Ниг де сла ђу, дунав
ску рибу неће те про ба ти, до у Ста ром 
Слан ка ме ну.

– Желе ли смо да наши гости ужи ва ју 

уз реку и зато тај дожи вљај упот пу ња
ва мо рибљим спе ци ја ли те ти ма и уз 
добру капљи цу. Цене су при сту пач не и 
није нам циљ био да акце нат ста ви мо 
на кван ти тет, већ на ква ли тет – исти че 
Миро слав Кова нићМика Алас, вла
сник јед не од чар ди у Ста ром Слан ка
ме ну.

Међу тим, ми ову при чу наста вља мо 
темом која се тиче раз во ја реч ног 
тури зма. Њему су допри нос дали нау
ти ча ри, који су 2003. годи не осно ва ли 
Удру же ње, које данас бро ји око 100 
чла но ва. Душан Еглен џи ја, пред сед
ник Удру же ња нау ти ча ра Ста ри Слан
ка мен, исти че да су доста напре до ва
ли од осни ва ња до данас, те да оку
пља ју у сво јим сек ци ја ма весла че, 
спорт ске рибо лов це, ста ри је, али и 
оне мла де, који су анга жо ва ни око 
пли ва ња и једре ња.

– Спорт ским рибо ло вом се углав ном 
бави ста ри ја, мушка попу ла ци ја, која 
се  одла ском у пен зи ју учла њу је у 
наше Удру же ње. Они нешто мла ђи су 
анга жо ва ни око све га што је веза но за 
реку и воду. Ми данас има мо око 75 
тако зва них везо ва за мала пло ви ла 
(бро ди ће, чам це, итд) – каже Еглен џи
ја.

При ро да је Ста ром Слан ка ме ну 
пода ри ла број не тури стич ке вред но
сти: лесне насла ге једин стве не у Евро
пи, леко ви ту мине рал ну воду, реку 
бога ту рибом, пре ле пу оба лу, пешча не 
аде и пла же. Извор леко ви те мине рал
не воде Сланача, један од рет ких изво
ра сла не воде у Вој во ди ни, кори шћен 
је још у доба Тура ка и вео ма рано 

ЧардеСтарогСланкамена
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послу жио за фор ми ра ње бањ ског 
лечи ли шта. Уз Ста ри Слан ка мен, на 
оба ли Дуна ва сме штен је Заград  
нека да шње рибар ско село које гово ри 
о тра ди ци ји рибо ло ва и добрим рибо
лов ним тере ни ма који овде посто је. 
Пред сед ник Удру же ња нау ти ча ра 
каже, да су то све раз ло зи због којих 
тури сти желе да дођу у Ста ри Слан ка
мен, али да за њих још увек нису ство
ре ни сви нео п ход ни усло ви. Сто га се 
Удру же ње нау ти ча ра, пре неко ли ко 
годи на, укљу чи ло у акци ју Мини стар
ства тури зма, која под ра зу ме ва раз вој 
тури зма на река ма и језе ри ма у Срби
ји.

– Ми смо одлу чи ли да свој допри нос 
раз во ју тури зма дамо орга ни зо ва њем 
тако зва них про мотура, које под ра зу
ме ва ју пано рам ско раз гле да ње Ста рог 
Слан ка ме на са бро ди ћа, којим посе ти
о це вози мо до ушћа реке Тисе у Дунав, 
на 1215ом кило ме тру тока Дуна ва. Уз 
пано рам ско раз гле да ње могу да ужи
ва ју у музи ци и при ча ма нашег води ча 
– каже пред сед ник Удру же ња нау ти ча
ра у Ста ром Слан ка ме ну и дода је:

– Про мотуре се орга ни зу ју сва ког 
викен да, јед ном или два пут днев но, 
зави сно од бро ја посе ти ла ца. Има мо 
добру сарад њу са Тури стич ком орга
ни за ци јом Вој во ди не, која орга ни зу је 
посе те Ста ром Слан ка ме ну, али сара

ђу је мо и са тури стич ким аген ци ја ма из 
Мађар ске, ода кле нам дола зе посе ти
о ци који живе у гра до ви ма уз реку, па 
их инте ре су је да на лицу места виде, 
где се Тиса ули ва у Дунав.

Поред орга ни зо ва ња про мотура,  
Удру же ње нау ти ча ра посе ти о ци ма 
може да пону ди камппро стор за при
ко ли це, затим део пла же где су, поред 
мно гих дру гих пла но ва, пред ви де ли 
изград њу базе на за нај мла ђе.

– Базен ћемо изгра ди ти, јер је важно 
да сви они који дола зе и бора ве поред 
реке зна ју да пли ва ју. Ми смо на дужи 
вре мен ски пери од заку пи ли град ско 

гра ђе вин ско земљи ште захва љу ју ћи 
доне тој одлу ци Скуп шти не општи не 
Инђи ја и има мо мно го пла но ва. На 
заку пље ном земљи шту смо изгра ди ли 
клуп ску згра ду, а уз њу посе ду је мо и 
дру ге објек те, ради о ни це за поправ ку 
и одр жа ва ње пло ви ла – каже Душан 
Еглен џи ја, пред сед ник Удру же ња нау
ти ча ра у Ста ром Слан ка ме ну.

Он исти че да Ста ри Слан ка мен има 
мно го тога да пону ди тури сти ма и да 
би се, уз изград њу шета ли шта поред 
реке, још како пове ћао број тури ста 
који би желе ли да посе те ово место у 
општи ни Инђи ја.  М.Ђ.

Ове годи не, у пери о ду од 
16. до 22. маја, обе ле жен је 
јуби леј  550 годи на од 
изград ње пра во слав не цркве 
Све ти Нико ла. ДанеСтарог
Сланкамена при пре ми ла је 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја уз помоћ 
Месне зајед ни це и локал не 
само у пра ве, а у циљу тури
стич ке про мо ци је овог места. 
Том при ли ком, одр жа на је 
изло жба о исто ри ја ту Ста рог 
Слан ка ме на, нови нар ска 
про мо тив на тура, јав ни час 
нау ке посве ћен Милу ти ну 
Милан ко ви ћу, так ми че ње у 
кува њу рибље чор бе Злат
ни котлић, сли кар ска коло
ни ја, као и духов но вече и 
све та литур ги ја, којој је при
су ство вао вла ди ка срем ски, 
уз при го дан про грам про сла
ве. 

Као и сва ки дру ги ћошак 
овог инђиј ског села и све ти
ња која се нала зи на узбр ди
ци, гле да ју ћи на Дунав, има 
зани мљи ву при чу са исто риј
ском под ло гом.

Иако нема сачу ва них писа
них изво ра када је црква 
подиг ну та, веру је се да је 
сагра ђе на 1468. годи не. 
Леген да каже да је Вук Гргу

ре вић  чуве ни Змај Огње ни 
Вук, унук деспо та Ђур ђа 
Бран ко ви ћа, из Тите ла бацио 
буздо ван, и на месту где је 
пао, сагра ђе на је ова црква, 
која је од 1948. годи не под 
зашти том држа векао спо ме
ник кул ту ре од изу зет ног зна
ча ја.

Њена кул тур ноисто риј ска 
вред ност је у томе, што 
пред ста вља обра зац пре ма 
коме су гра ђе не цркве у Сре
му. Тако ђе, у њој су у дру гој 
поло ви ни 15. и почет ком 16. 
века пре пи си ва не цркве не 
пра во слав не књи ге. У том 
пери о ду живо пи са на је и 
уну тра шњост цркве, а данас 
је сачу ва на само јед на фре
ска  Три Јерар ха. У њој је 
сачу ван и ико но стас из 1764. 
годи не,  дело позна тог арад
ског сли ка ра Сте фа на 
Тенец ког. У цркви се нала зи 
и ико на Бого ро ди це са Хри
стом, рад Тео до ра Кра чу на 
из 1770. годи не, која се сма
тра јед ном од њего вих првих 
ико на. Црква је више пута 
рекон стру и са на и мења ла 
свој изглед, те је нека да шња 
купо ла заме ње на зво ни ком 
који је данас знак пре по зна
ва ња Ста рог Слан ка ме на.

Светињастарапетиповекова

БањауСтаромСланкамену
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Новинар Пише:
ДраганаПопов

Нови нар, или нови нар ка је човек 
или жена (род но сен зи тив ни језик 
не забо ра ви ти!) за које кажу да 

су све зна ју ће незна ли це. Сва ко од нас 
зна по неког ко за себе каже да је нови
нар. Сад, шта под тим под ра зу ме ва, 
тешко је доку чи ти. Нови на ри се позна ју 
и међу соб но, ма где ради ли  у вели ком 
гра ду или у про вин ци ји. Зна чај ни дога
ђа ји их оку пља ју, те се тако и упо зна ју, 
раз ме њу ју инфор ма ци је. Од тра ча до 
исти не. Па, ко пре стиг не да то истра
жи чуве но истра жи вач ко нови нар ство. 
Какво је мишље ње о овој про фе си ји? 
Раз ли чи то, нарав но. Као, само одеш на 
неки дога ђај, мало при чаш и онда све 
то напи шеш. Заи ста јед но став но изгле
да. Хај де, про бај те! Да то што ради те 
одго во ри на пет чуве них пита ња од 
којих се састо ји вест, добра фото гра
фи ја, ако је дозво ље но и неки лич ни 
став при де. Нови на ри нема ју стрикт но 
рад но вре ме. Баш те бри га, то је пра
ва ствар. Аха, кад чучиш у вечер њим 

сати ма да се завр ши нека важна сед
ни ца, а они од важно сти је про ду жа ва ју 
и про ду жа ва ју, или дога ђај не поч не на 
вре ме, а ви се кувате на тем пе ра ту
ри од педе сет сте пе ни на уза вре лом 
асфал ту, или одго вор но лице неће да 
потвр ди неку инфор ма ци ју и ви оста
не те празних руку. Аван ту ри стич ки је 
то посао  никад не знаш шта се иза 
ког дога ђа ја кри је. Кажу да су нови на
ри фана ти ци. Држе се у чопо ру, воле и 
алко хол и нико тин ски дим (мада и није 
пра ви ло). А о чему при ча ју? Углав
ном о свом послу. Шта је то у чове ку 
што га јед но став но вуче да ради овај 
посао? Лепо та, лепо та и лепо та. Ко то 
није радио, ту лепо ту није ни спо знао. 
Сви нови на ри има ју неке сво је узо ре, 
али рет ко то и при зна ју. Док сам била 
мно го мла ђа, воле ла са да читам тек
сто ве ита ли јан ске нови на р ке Ори ја
не Фала чи. Нарав но, оно што је тада 
обја вљи ва но у нашим нови на ма. Та 
је сти за ла на све стра не све та, раз

го ва ра ла са нај зна чај ни јим људи ма 
тог доба (седам де се те и осам де се те 
годи не про шлог века). Жеље су јед но, 
а могућ но сти нешто сасвим дру го. Па, 
неко мора да се бави и локал ним тема
ма. Какви су нови на ри данас? Гле да мо 
их сва ко днев но на елек трон ским меди
ји ма, чита мо тек сто ве у нови на ма (ко 
их још купу је) и дола зи мо до закључ
ка да оно што види мо се сво ди да је 
довољ но  да зна ју да чита ју. Неки би 
дода ли и да држе микро фон. Нису то 
мале ства ри. Неки ни то не зна ју. Кре
а тив ност је врло важан део нови нар
ства. Зашто би вест била сте ре о тип на? 
Како је  учи ни ти зани мљи вом? Иде ја ма 
и кре а тив но шћу. Бити дру га чи ји. Свој! 
Шпан ски нови нар Ману ел Море је 
изнад свог редак циј ског сто ла на зиду 
држао ову пору ку  Немој те рећи мојој 
мами да сам нови нар! Данас су вре ме
на дру га чи ја и могло би се рећи да сад 
сви узви ку ју: Реци те мојој мами да сам 
нови нар!

ШИДСКЕУСПОМЕНЕ:ЈЕВРЕЈИУШИДУ

Јеврејиуосамнаестом
идеветнаестомвеку
Још током 1720. годи не 

у царин ским про то ко ли
ма се беле жи посто ја ње 

неко ли ко Јевре ја трго ва ца 
који су у Шид дошли пре ма 
неким изво ри ма из Тур ске. 
То нису били круп ни тргов
ци, већ су се углав ном бави
ли пре про да јом сит не робе. 
Један од уно сни јих посло ва 
са којим су се бави ли било 
је и пече ње раки је. И тада је 
било нело јал не кон ку рен ци је. 
Јован Дими три је вић из Шида, 
1825. годи не опту жио је спа
хи ни цу Мари ју Јан ко вић, што 
је дозво ли ла Јевре ји ма на 
њеном спа хи лу ку у Гибар цу, 
у њеним каза ни ма да пеку 
раки ју од шљи ва и коми на, 
које су отку пље не од њених 
сеља ка. Јевре ји су у Сре му 
у то доба били позна ти и по 
зеле на ше њу, пече њу и точе
њу раки је и про да јом оде ће 
(тор ба ре њем). Током 1835. 
годи не на Јевре јеста кла
ре  се дигла пови ка, буду ћи 
да нису били чла но ви цеха.  
Били су неи зу че ни (фуше ри) 
и пре пла вљу ју Срем, непла
ћа ју ћи спа хиј ске или жупа

ниј ске дажби не. Жупа ниј
ска скуп шти на је забра ни ла 
Јевре ји ма да про да ју ста кло, 
али не и да га наме шта ју, тако 
да се наво ди при мер неког 
Игњат Клај на који је поста
вљао ста кла на квартирофи
ци ра у Шиду и том при ли ком 
зара дио 4 форин те и 30 крај
ца ра. Поред суко ба са ста
кла ри ма, беле жи се и сукоб 
са сапун џи ја ма. Током 1846. 
годи не, мај сто ри  сапун џи
је су тра жи ли да се забра ни 
рад Јевре ји ну Јако бу Хир ту 
да у свом дућа ну про да је сит
ни чар ску робу и све ће лоја
ни це. Раз лог за ова кав зах тев 
био је тај што је Јакуб Хирт, 
све ће које је про да вао, наба
вљао са стра не избе га ва ју ћи 
да их купи од шид ских сапун
џи ја. Попис Јевре ја у Срем
ској жупа ни ји спро ве ден је 
1841. годи не. У Шиду је било 
чети ри поро ди це Лустинг (три 
чла на), Јакоб Хирт (поро ди ца 
са десет лица), Јосиф Алтвер 
(поро ди ца са десет лица) и 
Игнац Штај нер (поро ди ца са 
шест лица).

Д.Попов
СпоменикшидскимЈеврејимастрадалимухолокаусту
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Двекућепод
једнимкровом Пише:

МаријаВукајловић

АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

У Срем ској Митро ви ци сачу ва но је 
више пут них пра ва ца чије поре
кло везу је мо за антич ку про

шлост гра да. Дана шње ули це Кра ља 
Петра Првог и Фру шко гор ска налазe 
се на нека да шњој рим ској пут ној тра си 
Sir mi umBono nia (Бано штор), која је 
пове зи ва ла град са Фру шком гором 
(Alma Mons) и Боно ни ом (при ста ни ште 
на Дуна ву). На углу ули це Кра ља 
ПетраПрвог и пута за Спо мен гро бље, 
места где се нека да про те зао север ни 
град ски бедем древ ног Сир ми ју ма, 
нала зи се двој на кућа, која је поред 
две пот пу но одво је не стам бе не цели
не  покри ве на једин стве ном кров ном 
кон струк ци јом. Зајед нич ки кров је све 
што је пове зи ва ло ове две засеб не 
куће, које су има ле и раз ли чи те вла
сни ке и суд би не, али и пре да ње да су 
ову нео бич ну двој ну кућу гра ди ла два 
бра та. 

Пре ма сачу ва ној гра ђе вин ској дозво
ли сазна је мо да је вла сник јед ног дела 
куће био Стан ко Диклић, митро вач ки 
пин тер, мај стор који се бавио бачвар
ским зана том. У гра ђе вин ској дозво ли 
изда тој 1891. годи не наво ди се да је 
одо бре на град ња куће од мешо ви тог 
мате ри ја ла, која ће у новом град ском 
име ни ку бити заве де на под теку ћим 
кућ ним бро јем 1446. Потвр да је била 
изда та Стан ку Дикли ћу и пот пи са на од 
начел ни ка Град ског погла вар ства, а 
1894.годи не, до кад је град ња мора ла 
бити окон ча на, кућа је укњи же на. Пре
ма нацр ту при ло же ном уз мол бу за 
поди за ње куће и град њу ајнфор та из 

1911. годи не може се пра ти ти прво бит
на иде ја нару чи о ца о посе до ва њу два 
дућа на, која су у пла ну куће јасно уцр
та на. Том при ли ком про че ље је над зи
да но, а оста је неја сно да ли су лока ли 
изби је ни тада, или су већ посто ја ли од 
рани је. Бачвар ских мај сто ра је било у 
Митро ви ци, иако Митро ви ца није има
ла соп стве них вино гра да, 1823. се 
поми ње Јосеф Керн као при ло жник 
фон да за изград њу бол ни це, док се 
1840тих поми ње чак пет мај сто ра и 
две кал фе. Пре ма попи су 1888. занат
ске дозво ле има ло је 347 зана тли ја у 
гра ду, 20 сто ла ра, 11 ужа ра, 12 кро ја
ча, а изме ђу оста лих било је осам 
бачва ра.

Због једин стве не кров не кон струк ци
је, град ња обе куће мора ла је тећи у 
кон ти ну и те ту, а нај ве ро ват ни је су обе 
куће доби ле јед но о бра зан кров при ли
ком поме ну тог над зи ђи ва ња про че ља 
1911. годи не. Куће има ју сли чан уну
тра шњи про стор ни рас по ред и спољ
не фаса де, а у цели ни ода ју ути сак 
једин стве ног гра ђе вин ског обје ка та. 
Одли ку је их деко ра ци ја са истак ну тим 
нат про зор ним гре ди ца ма са фри зом 
арка ди ца у пот кров ном вен цу и бога то 
про фи ли са ни про зор ски отво ри. 
Позна то је да је фаса да посе до ва ла 
богат деко ра тив ни украс око про зо ра и 
у пара пет ном делу, који је током педе
се тих годи на ски нут ради лак шег одр
жа ва ња фаса де, чиме су непо врат но 
изгу бље ни ови дра го це ни деко ра тив
ни еле мен ти. Кућу на углу кра си добро 
очу ва на прво бит на капи ја са чистим 

кла си ци стич ким обли ци ма, где доми
ни ра ју тро у га о ни тим па но ни. Мада су 
обе куће слич ног уну тра шњег про стор
ног рас по ре да, са чети ри про сто ри је у 
пред њем делу и боч ним кри лом као 
еко ном ским делом, кућа на углу је 
има ла дрве ну веран ду у ста клу, која је 
при ли ком касни јих пре град њи сру ше
на, а ајнфорт попло чан укра сном 
циглом, (која се уво зи ла из Мађар ске) 
и деко ра тив ном коц ком.

Није позна то када је поме ну ту кућу 
од прво бит ног вла сни ка купио Божа 
Божич ко вић, про фе сор митро вач ке 
гим на зи је. Прет по ста вља се да је 
његов отац нај ве ро ват ни је радио на 
КПДу, јер је позна то да је Казни о на 
уче ство ва ла у рено ви ра њу и адап та
ци ји куће. Оже нио се Вуко са вом, рође
ном сестром Све то ли ка Радо је ви ћа, 
чија кућа се нала зи ла у истој ули ци 
пре ко пута, а кућу ће 1947. годи не про
да ти Будо шан Жива ну и одсе ли ти се у 
Пан че во. 

Пре дак Ђура Будо шан, дошао је из 
Новог Сада и насе лио се са сино ви ма 
Пером, Луком и Јова ном у Обор ској 
ули ци, која је била позна та по обо ри ма 
и башта ма имућ них митро вач ких 
дома ћи на. Вре ме ном се поро ди ца раз
гра на ла, сино ви су засно ва ли сво ја 
нова дома ћин ства, купо ва ли земљу и 
има ња. Позна те су Будошанове
баште, које су се про сти ра ле на месту 
дана шњих насе ља Але ја и Никола
Тесла и обли жњих насе ља пре лаћа
рач ке пру ге. Посе до ва ли су и вино град 
са источ не стра не гра да, у непо сред
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ној бли зи ни реке Саве. Петро ви потом
ци Ђока, Милан и Живан бави ли су се 
углав ном повр тар ством (башто ван лу
ком), а једи но је нај мла ђи, Нико ла 
имао гво жђа ру на Жит ном тргу, Пера
Будошанисин.Гајен је углав ном пара
дајз, а изме ђу редо ва купус. Посеб но 
се трго ва ло на вели ко, пара дај зом, 
који је био това рен у ваго не на Желе
знич кој ста ни ци и тран спор то ван у 
Сло ве ни ју и Аустри ју.

Живан се оже нио са Дра ги њом, ћер
ком Мило ва на Кова че ви ћа, који се са 
поро ди цом досе лио у Вели ке Радин це 
из погра нич ног места Вемен у Мађар
ској при ли ком поме ра ња гра ни це ста
ре Југо сла ви је, после Првог свет ског 
рата. Ода тле је 1927. годи не купио 
поло ви ну има ња Вишњевац код Ере
ма, које је при па да ло ита ли јан ској кне
жев ској поро ди це Оде скал ки, која је 
има ла нај ве ће посе де у Сре му. Дру гу 
поло ви ну двор ца купио је 1945. годи не 
Мир ко Бајић из Руме, а двор је до 
данас више пута оду зи ман и вра ћан, а 
земља аграр ном рефор мом из 1973. 
оду зе та. Као дело позна тог чешког 
архи тек те Хер ма на Болеа сагра ђе на 
је 1903.годи не о чему све до чи сачу ван 
ори ги нал ни нацрт ове лук су зне, при
зем не гра ђе ви не у обли ку лет њи ков
ца, која посе ду је нена ме тљи ви склад 
архи тек тон ских обли ка. Нека да шња 
пустара, као вла сте лин ско има ње 
била је опре мље на по нај са вре ме ни
јим стан дар ди ма за пољо при вред на 
газдин ства сво га вре ме на, са сво јом 
несум њи вом уло гом у модер ни за ци ји 
пољо при вре де на овим про сто ри ма. 
Има ње је посе до ва ло ерге лу, која се 
састо ја ла углав ном од арап ских коња, 
а одр жа ла се до 1910. годи не. Намен
ске згра де вре ме ном губе свој рани ји 
зна чај, те су куде ља ра, пека ра и ковач
ни ца, у међу рат ном пери о ду сру ше ни. 
Има ње је нека да има ло, са источ не 
стра не неве ли ку при ват ну капе лу и 
богат врт у виду бота нич ке баште, који 
је при вла чио број не ђач ке екс кур зи је. 
После рата, поро дич ни грб Оде скал ки, 
који су има ли и титу лу бра чан ских вој
во да, доспе ва у посед Музе ја Сре ма, 
где се и данас нала зи у скло пу стал не 
постав ке. 

Салаш у Чал ми са земљом и вино
гра дом је после рата сру шен, а мате
ри јал раз нет, па се Жива но ви сино ви 
неће бави ти пољо при вре дом. Коста је 
као машин ски инже њер радио у Гим
на зи ји, Дрв ном ком би на ту и Аутошко
ли, а Сло бо дан као вете ри нар цео 
рад ни век про во ди на Митросу. Сло
бо дан са Кати цом има два сина Алек
сан дра и Дра га на и ћер ке Дани цу и 
Дра га ну.

У дру гом делу куће живе ла је поро
ди ца митро вач ког про то је реј  ста вро
фо ра и кати хе те Живо ји на Јан ко ви ћа. 
Попа ди ја Мела ни ја ју је насле ди ла од 
сво јих усво ји те ља, пин те ра Стан ка 
Дикли ћа и жене му Анке. Током Дру гог 
свет ског рата цела поро ди ца је одве
де на у Јасе но вац, али су се сви живи 
вра ти ли. Про та Јан ко вић ће још чита

ву деце ни ју и по после рата слу жи ти 
цркви и свом гра ду до 1960. годи не. 
Син Милан се оже нио са Коса ном и 
има ли су Живо ји на, који је добио име 
по деди. У кући где је рођен живео је 
до 1977 . годи не, пре него што је осно
вао поро ди цу и запо слио се као мати
чар. Нови вла сник куће, Пре драг Трбо
је вић је пред у зео рено ви ра ње куће и 
отва ра ње лока ла, а на осно ву сачу ва
не доку мен та ци је је дока за но да су 
рани је посто ја ла два изло га, која су 
касни је зази да на. На месту нека да
шње пин тер ске рад ње отво ре на је 
кро јач ка рад ња Сингер, која је у међу
вре ме ну пре се ље на у дво ри шни део и 
допу ње на новом актив но шћу у виду 
обу ке у шиве њу (Сингерарт). На 
њеном месту отво ре на је тури стич ка 
аген ци ја Сирмијум турс, у дру гом 
лока лу фри зер ска рад ња, а козме тич
ки сту дио и салон за маса жу, у дво ри
шном делу. 

 У пре по зна тљи ву визу ру антич ких 
пре сто ни ца, који ма је Сир ми јум при па
дао спа да и посто ја ње рим ског водо
во да  аква дук та. Из Ман ђе ло шког 
изво ра Вра њаш, чиста извор ска вода 
је 14 кило ме та ра дугим аква дук том из 
2.века спро во ђе на до гра да и олов ним 
цеви ма и кера мич ким инста ла ци ја ма 
до поје ди них обје ка та, јав них згра да, 
купа ти ла и прет по ста вље них водо ско
ка. Пута ња аква дук та је пра ти ла део 
тра се рим ског пута Сир ми јумБоно ни
ја (Бано штор). У бли зи ни нека да шњег 
Дома ЈНА, нала зи се масив на кон
струк ци ја која је при па да ла раз вод ном 
систе му или цистер ни рим ског водо во
да, као једи ни над зем ни оста так Сир
ми ју ма сачу ван до дана шњих дана и 
при па дао је ван бе дем ском делу аква
дук та у бли зи ни север не град ске капи
је. Нажа лост аква дукт је 1906/07 пова
ђен и упо тре бљен као гра ђе вин ски 
мате ри јал за град њу пута Митро ви ца
Лежи мир, док су рим ске инста ла ци је 
на изво ру Вра њаш, укло пље не у 
савре ме ни водо вод.

Нека да су се целом дужи ном ули це 
про сти ра ле куће у низу, до изби ја ња 
нове, када су сру ше не, ради изла за 
пре ма Спомен гробљу, чиме кућа 
доби ја уга о ни поло жај. При ли ком 
поме ну тих радо ва (1965) откри ве ни су 
масив ни оста ци теме ља север ног 
беде ма, којим је град био опа сан у 
антич ко вре ме. Тра ди ци ја ста но ва ња у 
овом делу гра да сеже у рим ско доба, 
када је про стор био уну тар беде ма, а у 
делу дана шњег насе ља МатијаХуђи 
откри ве не стам бе не четвр ти. Ули ца 
која је више пута мења ла име, од 
нека да шњег Китог шора, Фру шко гор
ске ули це (кућа била на бро ју 77), 
Бори са Кидри ча у после рат ном пери о
ду, данас носи нази ва: ули ца Кра ља
Петра Првог. Ули ца пока зу је веков ни 
кон ти ну и тет живо та и гра ди тељ ске 
актив но сти у стал ној про ме ни и даље 
као јед на од кључ них све до чан ста ва 
тра ја ња гра да Срем ске Митро ви це.

Уследећемброју:
КућаКличковићуЛаћарку

Некадасусецелом
дужиномулице
простиралекуће

унизу,доизбијања
нове,кадасусрушене,
радиизлазапрема

Споменгробљу,чиме
кућадобијаугаони
положај.Приликом
поменутихрадова
(1965)откривени
сумасивниостаци
темељасеверног

бедема,којимјеград
биоопасануантичко
време.Традиција
становањауовом
делуградасеже

уримскодоба,када
јепросторбиоунутар

бедема,ауделу
данашњегнасеља

МатијаХуђи
откривенестамбене

четврти
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ОВАН: Упор но поку
ша ва те да одло жи те 
сусрет са сарад ни ци
ма, који вам наме ћу 

додат не зах те ве или одре ђе на 
пра ви ла. Добро про це ни те под 
којим усло ви ма тре ба да учи ни те 
послов ни ком про мис или да при
ста не те на одре ђе ни усту пак. 
Делу је те суви ше узне ми ре но и 
има те лош пред о се ћај, на сре ћу 
парт нер уме да вас ора спо ло жи у 
пра вом тре нут ку. 

БИК: Има те добру 
иде ју и јасну визи ју, 
али мора те да про ђе
те кроз раз ли чи те 

тест ситу а ци је у сусре ту са 
сарад ни ци ма. Немој те поти ски
ва ти сво ју инту и ци ју. Поне кад је 
тешко обја сни ти пра ви узрок или 
после ди цу у послов ним дога ђа ји
ма. Ако су ваша осе ћа ња у скла
ду са гла сом разу ма, без диле ме 
посту пи те као што нала же ваша 
савест. 

БЛИЗАНЦИ: Успех у 
послов ним сусре ти ма 
про из и ла зи из добро 
осми шље них пла но ва 

и пре ци зни поте за. Ништа није 
слу чај но, сто га пажљи во ана ли зи
рај те ком плет ну ситу а ци ју. Важно 
је да пра вил но намет не те сво ју 
уло гу у сарад нич ким редо ви ма. 
При жељ ку је те нови емо тив ни 
узлет, спрем ни сте да при ме ни те 
сво ју оми ље ну стра те ги ју осва ја
ња у дру штву воље не осо бе. 

РАК:Нечи ји одго во ри 
могу да се тума че на 
раз ли чи те начи не, 
али ви има те лош 

пред о се ћај и стра ху је те од могу
ћег неу спе ха. Потреб но је да ути
че те на нечи је мишље ње. Нема 
раз ло га да се пона ша те сусре
тљи во пре ма сарад ни ци ма који 
кори сте дру га чи је кри те ри ју ме. 
Делу је те суви ше узне ми ре но пр 
поми сли да вас неко емо тив но 
запо ста вља. 

ЛАВ:Уко ли ко вам се 
не допа да нечи је 
пона ша ње, пажљи во 
бирај те речи које 

кори сти те у сусре ту са сарад ни
ци ма. Дипло мат ска нота поне кад 
поста је неиз бе жна у пре го во ри
ма, а послов ни ком про мис пред
ста вља једи но исправ но реше ње. 
Парт нер оче ку је да забли ста те у 
свом пуном сја ју. Можда то пред
ста вља одре ђе ни напор, али увек 
вре ди поку ша ти са добр ом иде
јом.
 

ДЕВИЦА: Делу је те 
сна ла жљи во и ефи ка
сно у ситу а ци ја ма 
када се реша ва ју 

зајед нич ки послов но – финан сиј
ски инте ре си. Потреб но је да 
осми сли те нови модел пона ша
ња и да под стак не те сво је сарад
ни ке на актив ну уло гу у послов
ним пре го во ри ма. Раз ми сли те на 
који начин тре ба да обра ду је те 
сво ју поро ди цу, они заслу жу ју 
вашу искре ну накло ност. 

ВАГА: Избе га вај те 
осо бу која уно си нега
тив но рас по ло же ње 
или додат ну кон фу зи

ју у одно су са бли ским сарад ни
ци ма. Уко ли ко вам се ста ло да 
при до би је те нечи је пове ре ње, 
мора те дело ва ти при себ но и у 
скла ду са утвр ђе ним пра ви ли ма 
о сарад њи. Пажљи во ана ли зи рај
те свог парт не ра, како бисте 
боље раз у ме ли ства ри које вам 
можда и оправ да но пре ћут ку је.

ШКОРПИЈА: Упо р но 
сми шља те нову стра
те ги ју, али неко дру ги 
делу је ефи ка сни је и 

дели мич но угро жа ва ваше 
послов не инте ре се. Послов ни 
губи так илу стру је вашу тре нут ну 
немоћ да пре ва зи ђе те лош дија
лог са сарад ни ци ма или да се 
супр от ста ви те нечи јем ути ца ју. 
Пре те ра но инси сти ра те на сво јим 
потре ба ма у одно су са воље ном 
осо бом. 

СТРЕЛАЦ:На вама је 
да доне се те завр шну 
реч, која пред ста вља 
добро реше ње или 

пози тив ну пре крет ни цу у послов
ној сарад њи. Осми сли те добру 
стра те ги ју и пока жи те одго вор
ност за сво је поступ ке у дру штву 
сарад ни ка. У сусре ту са воље ном 
осо бом нема потре бе да реа гу је
те импул сив но, кон тро ли ши те 
сво је изне над не изли ве сује те 
или љубо мо ре. 

ЈАРАЦ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је које 
има ју кори сно зна че

ње и пред ста вља ју пози тив ну 
орјен та ци ју. Важно је да сачу ва
те пове ре ње у одре ђе не сарад
ни ке и да се при ла го ди те савре
ме ни јим иде ја ма у посло ва њу. У 
сусре ту са бли ском осо бом, 
нема потре бе да спу та ва те сво је 
емо тив не жеље или машто ви те 
иде је. 

ВОДОЛИЈА: Неко не 
ува жа ва ваше при
мед бе, али раз ли чи
то сти у раз ми шља њу 

и пона ша њу не тре ба да вас 
наво ди на сум њу у сво је спо соб
но сти. Пре и спи тај те све могућ но
сти које има те за сарад њу, увек 
посто ји неко зао би ла зно или 
добро реше ње. Нема раз ло га да 
се пона ша те суви ше стро го пре
ма бли ској осо би.  При хва ти те 
нечи је искре но изви ње ње. 

РИБЕ: Има те ути сак 
да вам недо ста ју поу
зда не инфор ма ци је о 
новим дога ђа ји ма на 

послов ној сце ни или да вам 
изми че добра при ли ка. Довољ но 
сте разум ни да зашти ти те сво је 
инте ре се или да тести ра те 
ризич на реше ња. У одно су са 
воље ном осо бом, избе га вај те 
прин цип неког емо тив ног кажња
ва ња или љубав ног ривал ства 
које вас уда ља ва од зајед нич ких 
пла но ва.

VREMEPLOV
22.август

1941. Не мач ке тру пе су у Дру
гом свет ском ра ту по че ле оп са
ду Ле њин гра да. Бит ка за град је 
окон ча на у фе бру а ру 1944. 
по бе дом Цр ве не ар ми је. То ком 
оп са де по ги ну ло је или умр ло 
од гла ди 620.000 ста нов ни ка 
Ле њин гра да. 

23.август
1305. У Лон до ну обе шен Ви ли
јам Во лас, во ђа Шко та у бор би 
про тив Ен гле за. 
1926. Умро аме рич ки глу мац 
ита ли јан ског по ре кла Ру долф 
Ва лен ти но. 

24.август
79. У еруп ци ји вул ка на Ве зу ва 
не ста ли рим ски гра до ви Пом
пе ја, Хер ку ла нум и Ста би ја, а 
на хи ља де љу ди по ги ну ло. 
Пом пе ја до бро очу ва на ис под 
вул кан ског пе пе ла и ла ве, па је 
оста ла као све до чан ство о 
жи во ту и кул ту ри Ри мља на тог 
вре ме на. 
1914. За вр ше на Цер ска бит ка, 
у ко јој је срп ска вој ска под 
ко ман дом Сте пе Сте па но ви ћа 
по ту кла аустро у гар ску и од не ла 
пр ву са ве знич ку по бе ду у 
Пр вом свет ском ра ту. Сте па 
Сте па но вић до био чин вој во де. 

25.август
1944. Са ве знич ке сна ге осло бо
ди ле Па риз у Дру гом свет ском 
ра ту. 
2000. У Бе о гра ду отет Иван 
Стам бо лић, бив ши пред сед ник 
Пред сед ни штва Ср би је. Те ло 
уби је ног Стам бо ли ћа на ђе но 
28. мар та 2003. на Фру шкој 
го ри.

26.август
1972. Отво ре не су 20. Олим пиј
ске игре у Мин хе ну. При пад ни
ци те ро ри стич ке па ле стин ске 
ор га ни за ци је Црни септембар 
из вр ши ли на пад на Олим пиј ско 
се ло и уби ли 11 изра ел ских 
спор ти ста. 

27.август
1576. Умро је ве не ци јан ски сли
кар Ти ци јан Ве че лиo. Рас ко шан 
ко ло рит и ве шти на упо тре бе 
но ве уља не тех ни ке учи ни ли су 
га јед ним од нај ве ћих мај сто ра 
ре не сан се (Ве не ра Ур бин ска, 
Ба ха нал, Ју пи тер и Ан ти о па). 
1770. Ро ђен је не мач ки фи ло
зоф Ге орг Вил хелм Фри дрих 
Хе гел, нај зна чај ни ји и нај у ти цај
ни ји пред став ник не мач ке иде
а ли стич ке фи ло зо фи је (Фе но
ме но ло ги ја ду ха, Фи ло зо фи ја 
исто ри је, На у ка ло ги ке, Есте ти
ка, Фи ло зо фи ја ре ли ги је). 

28.августа
1991. Умро је бив ши по гла вар 
Срп ске пра во слав не цр кве 
па три јарх Гер ман. Као Хра ни
слав Ђо рић за мо на шио се 
1951. у ма на сти ру Сту де ни ца, а 
за цр кве ног по гла ва ра је иза
бран 1958.  по сле смр ти па три
јар ха Ви кен ти ја. На кон што се 
раз бо лео на ње го во ме сто је 2. 
де цем бра 1990. иза бран па три
јарх Па вле.

HOROSKOP

Среда,22.(9)август
Све ти апо стол Мати ја; Све ти 
муче ник Анто ни је

Четвртак,23.(10)август
Све ти муче ник и архи ђа кон 
Лаврен ти је

Петак,24.(11)август
Св. муч. и архи ђа кон Евпло, 
Преп. Нифонт патри јарх цари
град ски

Субота,25.(12)август
Све ти муче ни ци Фоти је, Ани ки
та и дру ги с њима

Недеља,26.(13)август
Све ти муче ник Ипо лит (Ода ни је 
Пре о бра же ња)

Понедељак,27.(14)август
Све ти про рок Михеј (Прет пра
зни штво Успе ни ја)

Уторак,28.(15)август
Успе ни је Пре све те Бого ро ди це 
– Вели ка Госпо ји на

Crkveni
kalendar

•Сталноидем у џамију,
али никако да нађем
бројципела.
•Сталнопадамнаиспи
тима.Проклетестолице.
• Свемир – то је нешто
запакованоуништа.

Пуњени
кромпир
Састојци: 78 кром пи ра сред ње 

вели чи не, 200 г шам пи њо на или 
дру гих печу ра ка, 1 већа гла ви ца 
црног лука, 120 гр кач ка ва ља, 
пола везе пер шу на, со, бибер, 200 
мл павла ке за кува ње.

Припрема: Ољу шти те кром пир 
и мало га про ку вај те, не тре ба да 
буде сасвим ску ван. Исе ци те га по 
дужи ни и пажљи во га изду би те. На 
мало уља испр жи те лукда доби је 
злат ножуту боју, додај те печур ке 
исец ка не на листи ће и издин стај те 
их. У посеб ну посу ду сипај те 
павла ку за кува њеи загреј те је на 
лага ној ватри. Кад поч не да ври, 
додај те кач ка ваљ, со и бибер. Све 
добро изме шај те и скло ни те са 
ватре па додај те печур ке, изгње
чен бели лук и сит но исец кан пер
шун. Овом сме сом напу ни те кром
пи ре,па их поре ђај те на плех који 
сте обло жи ли папи ром за пече ње. 
Пеци те два де се так мину та, док 
кром пир мало пору ме ни.
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ДуховниживотСловакауШиду
У одно су на мно ге дру ге сре ди не, у 

који ма живе Сло ва ци у Вој во ди ни, 
Шид има сво ју спе ци фич ност. 

Веро ват но да ни у јед ној сре ди ни при
пад ни ци јед ног наро да нису тако кон фе
си о нал но подеље ни као шид ски Сло ва
ци. Прве сло вач ке поро ди це које су се 
ова мо досе ли ле око 1810. годи не, биле 
су римо ка то личке веро и спо вест си, али 
не може се поре ћи и то да су неке од њих 
биле и еван ге ли ци ауг сбур шке веро и спо
ве сти. То су ина че и биле две кон фе си је 
које су до 80. годи на 19. века има ле под
јед нак број вер ни ка. Кра јем девет на е стог 
и почет ком два де се тог века у Шиду се 
осни ва више сек ти који ма се при кљу чу ју 
мно ги гра ђа ни а међу њима су нај број ни
ји били Сло ва ци. Данас око 900 Сло ва ка 
у Шиду кон фе си о нал но при па да у шест 
црка ва и и три сек те које су реги стро ва
не у Шиду. 

Римокатоличкацрква
Прве Сло вач ке поро ди це, које су досе

ли ле у Шид, били су при пад ни ци римо ка
то лич ке али и еван ге лич ке ауг сбур шке 
веро и спо ве сти. При пад ни ци римо ка то
лич ке цркве су има ли при ли ку да се 
одмах укљу че у духов ни живот у већ 
посто је ћој римо ка то лич кој цркви. Ови 
дру ги нису има ли ту при ли ку ни могућ
ност. 

Пра ће ње Бого слу же ња на хрват ском 
јези ку у римо ка то ич кој цркви има ло је и 

сво је одлу чу ју ће после ди це, наро чи то 
када је реч о очу вању јези ка и уоп ште 
сло вач ког иден ти те та сло вач ких поро ди
ца. У њихо вом слу ча ју аси ми ла ци ја се 
тре нут но акти ви ра ла и има ла свој ути цај 
тако да су за вео ма крат ко вре ме ове 
поро ди це поче ле да се изја шња ва ју као 
Хрва ти. То су поро ди це: Скле нар, Чеман, 

Рал бов ски, Вали хо ра, Ходак, Козјак, 
Ходин ка и дру ги. 

Данас у римо ка то лич ку цркву иду број
не сло вач ке поро ди це. Наве ди мо их: 
Зор јан, Оле јар, Кан цко, Пањуф, Рал бов
ски, Голуб, Дла бај, Бол диш, Чеман, 
Дијак, Јано цик и дру ге. 

Евангелчка
методистичкацрква

Еван ге лич ко мето ди стич ка црква у 
Шиду наста ла је после дру гог свет ског 
рата. Први моли тве ни дом има ла је у 
ули ци Све тог Саве а каса ни је је изгра ђе
на нова цркве на згра да у ули ци Мати је 
Гуп ца. Док је цркве на згра да гра ђе на 
бого слу же ња су држа ли по при ват ним 
кућа ма. Данас је то јед на од број ни јих 
цркве них општи на која има свој моде ран 
цркве ни обје кат. Бого слу же ње је на срп
ском јези ку што иде у при лог нега тив ног 
ути ца ја на очу ва ње сло вач ког иден ти те
та и пома же аси ми ла ци ји. Овој цркве ној 
општи ни данас при па да више сло вач ких 
поро ди ца: Хован, Андри шка, Срн ка, Рој
ка, Чањи, Пап, Чип кар и дру ге. 

Баптистичкацрква
Бап ти стич ка црква се у Шиду поја ви ла 

изме ђу два свет ска рата и од тада се 
стал но шири. Цркве не про сто ри је су у 
ули ци Нико ле Вла шког у Шиду. То је при

DuchovnýživotSlovákovvŠíde
Na rozdiel od mnohých iných prostredí, 

v ktorých žijú Slováci vo Voj vo di ne, 
Šíd má špe ci fické mie sto a svo je 

cha rak te ri stiky. Hádam ani v jed nom 
prostredí nie sú príslušníci jedného národa 
natoľko rozčlenení ako šídski Slováci. Prvé 
rodiny, ktoré sa sem prisťaho va li asi roku 
1810, boli rímskokatolíckeho vie rovyzna
nia, ale sa nemôže vylúčiť možnosť, že 
niektorí boli eva nje li ci. Boli to hlav ne dve 
vie rovyzna nia, ktoré do 80. rokov 19. sto ro
čia v Šíde mali pri bližný počet príslušníkov 
či veri a cich. Kon com 19. sto ro čia a zači at
kom 20. sto ro čia v Šíde sa zakla dajú 
početné sekty, ktorým sa pripája väčší 
počet obča nov a med zi nimi boli 
najpočetnejší Slováci. Dnes asi 900 
Slovákov žijúcich v Šíde podľa náboženskej 
príslušnosti prislúchajú k pia tim cirkvám a 
štyrom sektám, ktoré sú regi stro vané v 
Šíde. 

Rímskokatolíckacirkev

Prvé slo venské rodiny, ktoré sa prisťaho
va li do Šídu, boli katolícke, ale aj eva nje
lické. Príslušníci katolíckej cir kvi mali 
možnosť hneď sa zapo jiť do duc hového 
živo ta a čin no sti v už exi stujúcej  
rímskokatolíckej cir kvi. Títo druhí na to 

nema li ani príležitosť, ani možnosť. 
Sle do va nie náboženských obra dov po 

chorvátsky malo aj roz ho dujúci význam, 
keď ide o zac ho va nie slo venského jazyka a 
vôbec slo ven skej iden tity u rodín toh to vie
rovyzna nia. Asimilácia sa u nich hneď akti
vo va la a za krátky čas sa tie to rodiny sta li 
príslušníkmi chorvátskej národnosti. Su to 
rodiny: Sklenárová, Čemanová, Ralbovská, 
Valihorová, Hodáková, Kozjaková, 
Hodinková, Čautová a inné. 

Dnes rímskokatolícky kostol navš te vu je 
veľký počet Slovákov. Uve di e me rodiny: 
Zori a novú, Olejárovú, Kan ckovú, Paľufovú, 
Ral bovskú, Holu bovú, Dla ba jovú, Bol di
šovú, Čema novú, Dija kovú, Janocíkovú a 
iné.

Evanjelickácirkev
metodistická

Evanjelická cir kev metodistická v Šíde 
vzni kla po dru hej sve to vej voj ne. Prvé 
miest no sti mala v Uli ci svätého Sávu a 
neskôr, kým sta va li nový kostol, služby boli 
v súkromných domoch. Je to dnes pomer
ne početná cirkevná obec, ktorá má svoj 
nový moderný kostol v Šíde v Uli ci Mate ja 
Gub ca. Boho slu žobný jazyk je srbský, čo v 
každom prípade bude mať negatívny vplyv 

na zac ho va nie slo ven skej iden tity a 
dopomôže k asimilácii. Dnes patrí k tej to 
cir kvi nie koľko slo venských rodín: 
Chovanová, Kolárová, Andrišková, 
Srnková, Rojková, Čániová, Papová, 
Čipkárová a iné. 

Baptistickácirkev
Baptistická cir kev sa v Šíde zja vi la med zi 

dvo ma sve tovými voj na mi a odvtedy sa 
stále rozpína. Cir kevné miest no sti má v Uli
ci Niko lu Vlašského, ktoré zakúpili a adap
to va li na kostol po dru hej sve to vej voj ne. V 
tej to cir kvi Slováci tvo ria väčšinu. Boho slu
žobný jazyk je srbský, ale boho služby 
občas a čia stoč ne bývajú aj po slo vensky. 
Táto cir kev v Šíde má svoj cintorín na Uli ci 
Đuru Kiša. 

Príslušníci bap ti stic kej cir kvi sú staré 
známe slo venské rodiny: Čániová, Srnková, 
Mravíková, Papová, Plachtinská, Juríková, 
Chrčková a ďalšie.

Nazarénskespoločenstvo
Nazarénske spo lo čen stvo sa v Šíde zja

vi lo zači at kom 20. sto ro čia. Boho služby 
konajú po srbsky. Aj v tom to spo lo čen stve 
sú prítomní početní príslušníci slo ven skej 

ЈанЛацко1939.године

ПРИПРЕМИО:СтаниславСтупавски
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ват на кућа коју је црква купи ла после 
дру гог свет ског рата и адап ти ра ла је за 
потре бе цркве. У овој цркви Сло ва ци 
чине већи ну. Бого слу же ња се одви ја ју на 
срп ском јези ку, али повре ме но и на сло
вач ком. Ова црква има и сво је гро бље у 
ули ци Ђуре Киша у Шиду.

При пад ни ци бап ти стич ке цркве су ста
ре сло вач ке поро ди це: Чањи, Срн ка, 
Мра вик, Пап, Плах ћин ски, Јурик, Хрчек и 
дру ге. 

Назаренсказаједница
Наза рен ска зајед ни ца се у Шиду поја

ви ла почет ком два де се тог века. Бого слу
же ња се одви ја ју на срп ском јези ку. И у 
овој вер ској зајед ни ци при сут ни су чла но
ви сло вач ких поро ди ца. Наве ди мо неке: 
Голуб, Шустер, Чапе ља, Сту пав ски, Мар
чок, Рој ка, Кан цко, Колар, Ковач, Хњи ли
ца, Вереш, Зор јан, Кро шлак и дру ге. 
 
Словачкаевангеличкацрква
аугсбуршкевероисповести
Међу првим досе ље ним Сло вач ким 

поро ди ца ма у Шид били су и при пад ни ци 
еван ге лич ке цркве ауг сбур шке веро и спо
ве сти. Те прве поро ди це су биле: Баран, 
Бод нар, Мајер, Забор ски, Вани чек, Бај
за, Поточ ник, Сат ма ри, Оле јар и још 
неке.

Активностицрквеногзбора
од1810.До1910.године

Пре но што ћемо гово ри ти о актив вно
сти ма цркве до данас, у неко ли ко рече

ни ца ћемо рећи о пери о ду од досе ља ва
ња првих Сло ва ка у Шид до осни ва ња 
матич не еван ге лич ке цркве у Шиду 1894. 
годи не. Писа на доку мен та ци ја из тог 
пери о да је оскуд на. У цркве ним књи га на 
еван ге лич ке цркве у Бин гу ли пише да су 
јој шид ски Сло ва ци при па да ли као дија
спо ра, Гово ри мо о пери о ду од 1863. 
годи не када је еван ге личка црква у Бин
гу ли осно ва на па све до 1894. годи не. 
Цркве ни збор у том пери о ду чини ли су 
при пад ни ци Сло вач ког и Немач ког наро
да. У запи сни ци ма је вид но то да су 

Бого слу же ња одр жа ва на на сло вач ком 
јези ку без обзи ра што су ту и при пад ни ци 
немач ког наро да. О овм пери о ду, у крат
кој исто ри ји бин гул ске цркве, пише да је 
Шид дија спо ра и да се слу жбе одр жа ва ју 
повре ме но. 

Током 1894. годи не за пред сед ни ка 
цркве ног збо ра иза бран је Саму ел Влчек 
и одлу че но је да се у Шиду осну је мај ка 
црква. 

Одлу ка о осни ва њу мај ке цркве доне та 
је 16. сеп тем бра 1894. годи не. У запи сни

národnosti. Spo me ni e me rodiny: Golu bovú, 
Šuste rovú, Čapeľovú, Stu pavskú, Mar čo
kovú, Roj kovú, Kan ckovú, Kolárovú, 
Kováčovú, Hni li covú, Stu pavskú, Vere šovú, 
Zori a novú, Krošlákovú atď.

Slovenskáevanjelická
a.v.cirkev

Med zi prvými prisťaho val ca mi Slovákmi 
do Šídu boli príslušníci eva nje lického vie
rovyzna nia. Naj star šie rodiny boli: 
Baranová, Bodnárová, Majerová, Záborská, 
Vaničeková, Bajzová, Potočniková, Sat
maryová  a Olejárová.

Činnosťcirkevnéhozboru
vrokoch1810až1910

Predtým, ako zač ne me hovo riť o období 
od zalo že nia cir kvi pod nes, potrebné je nie
koľkými veta mi pove dať o období od 
prisťaho va nia prvých slo venských rodín do 
Šídu do roku 1894, keď sa cir kev zalo ži la. 
Z toh to obdo bia písané údaje sú veľmi 
obmed zené. V cir kevných knihách Eva nje
lic kej cir kvi v Bin gu li sa píše, že šídski eva
nje li ci patria k tej to cir kvi ako diaspóra. 
Vzťahu je sa to na obdo bie od zalo že nia 
mat ko cir kvi v Bin gu li 1863 po zalo že nie 
mat ko cir kvi v Šíde roku 1894. Cir kevný 
zbor vtedy v Šíde tvo ri li príslušníci slo
venského a nemeckého národa. Zo 

zápisnice vid no, že sa boho služby kona li 
po slo vensky bez ohľadu na to, že v cir kvi 
boli aj príslušníci nemeckého národa. V 
tom to období v krátkych dejinách bin
guľskej cir kvi sa píše, že je Šíd diaspórou, 
ktorá má rov naký počet eva nje li kov a že sa 
služby Božie konajú občas. 

Potom počas roku 1894 funk ciu dozor cu 
zastával Samuel Wlček, ktorý bol dozor
com zbo ru aj 16. sep tem bra 1894, keď sa 
roz ho dlo na cir kev nom zbo re, že sa v Šíde 
založí evanjelická mat ko cir kev.

Roz hod nu tie o založení mat ko cir kvi v 
Šíde schválil cir kevný zbor 16. sep tem bra 
1894. V zápisnici zo schôdze cir kevného 
zbo ru je evi do vané, že na schôdzi bol 
prítomný kňaz zo Sri em skej Mitro vi ce 
Július Her stein a že jeho zvo li li za prvého 
kňaza novej mat ko cir kvi. Počas zakla da nia 
mat ko cir kvi v Šíde tej to patri li dve filiálky  v 
Soľanoch a Grku (Viš nji će vo) a dve 
diaspóry vo vtedajších okre soch Šíd, Župa
nja, Sri em ska Mitro vi ca a Ruma. Vzťaho va
lo sa to vtedy na viac ako 30 osídlení, v 
ktorých žili Slováci, a v niek torých boli aj 
početní. Spo me ni e me len dediny, ktoré 
vtedy mali viac Slovákov ako fílie v Grku 
ale bo cir kevný zbor v Ľube. Sú to: Bosut, 
Jame na, Vaši ca, Stro šin ce, Raje vo Selo 
atď.

Cir kevný zbor 12. augu sta 1894 zhod
no til pri e beh akcie zbi e ra nia dobro voľných 
príspevkov a uza vrel, že z Nemec ka priš la 
pomoc, tak že teraz v poklad ni ci na kúpu 
modli teb ni ce jesto 114 zlatých a 53 graj ci

a rov. Cirkevná poklad ni ca tej to poklad ni ci 
dlhu je ešte 53 zlatých a 87 graj ci a rov. Tiež 
sa uvádza, že na kúpu domu dali závdavok 
v sume 20 zlatých, tak že sa teraz v 
poklad ni ci nachádza 193 zlatých a 40 graj
ci a rov. Akcia iste pri ni e sla plody, čiže 
zozbi e ra li peni a ze na kúpu domu pre 
modli teb ni cu.

Zo zápisnice cir kevného zbo ru zo 4. 
februára 1904 vid no, že sa kona li prípravy 
na stav bu kosto la, ktorá by stála 2000 až 
3000 korún. 26. júna toho istého roku bolo 
tak ti ež evi do vané, že sa roko va lo nie len o 
stav be kosto la, ale aj o kúpe zvo na, pri čom 
sa dozor ca Pavel Stu pavský písomne zavi
a zal, že osob ne kúpi jeden oceľový zvon 
hmot no sti asi 150 kilo gra mov a v prípade 
jeho smr ti, skôr ako sa kostol vysta via, ten
to záväzok na seba pre berú jeho synovia. 

15. februára 1909 cir kevný zbor roz ho
dol, že sa ešte počas toh to roku musí 
vysta vať kostol. V zápisnici sa toto roz hod
nu tie spresňuje, že budo va, v kto rej bude 
modli teb ni ca a v dru hej časti cir kevné 
miest no sti a kňazský byt, sa vysta via na L 
(lakeť) pod jed nou strec hou, s tým, že na 
západnej stra ne bude modli teb ni ca a 
východ ne cir kevné miest no sti. Na sever nej 
stra ne bude byt pre kňaza. Budo va by 
mala stáť asi 12 tisíc korún, kým cir kev v 
súčasno sti má iba 4 tisíc korún. Potrebné 
je zabez pe čiť chýbajúce pro stri edky. 
Okrem toho roz ho dli, aby sa kúpili dva 
zvony hod noty tisíc korún, pre ktoré sa 

Освештањецркве1910.године
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ку стсо ји да је сед ни ци при су ство вао и 
поп из Срем ске Митро ви це Јули јус Херн
штајн којег је цркве ни збор иза брао за 
првог све ште ни ка нове мај ке цркве. Ново
о сно ва ној мај ци цркви при па ле су и две 
фили ја ле и то фили ја ла у Грку (Вишњи
ће ву) и у Соља ни ма и све дија спо ре у 
сели ма у који ма живе Сло ва ци у сре зо ви
ма: Шид, Жупа ња, Срем ска Митро ви ца и 
Рума. Одно си ло се то тада на више од 
три де сет насе ље них места. У мно ги ма су 
Сло ва ци били број ни ји него што су били у 
Грку. Таква села су била: Љуба, Сот, 
Босут, Јаме на, Ваши ца, Стро шин ци, Раје
во Село и још нека. 

Цркве ни збор је већ 12. авгу ста 1894. 
годи не ана ли зи рао резул та те при ку пља
ња добро вољ них при ло га за купо ви ну 
згра де у којој је моли тве ни дом и закљу
чио да је из Немач ке сти гла помоћ и да 
сада има укуп но 114 злат ни ка и 53 крај ца
ре а да цркве на бла гај на инве сти ци о ном 
фон ду дугу је још 53 злат ни ка и 87 крај ца
ра. Акци ја је пре ма томе дала пози тив не 
резул та те јер је при ку пље но довољ но 
нов ца за купо ви ну моли тве ног дома. 

У запи сни ку од четвр тог фебру а ра 
1904. годи не запи са но је да су прве акци
је на при ку пља њу помо ћи за град њу 
цркве дале резул та та те да при ку пљен 
новац није дово љан за град њу која би 
тре ба ла да кошта изме ђу 2000 и 3000 
кру на. Два де сет ше стог јуна исте годи не 
рас пра вља ли су и о купо ви ни потреб них 
зво на за нову цркву те да је Павле Сту

пав ски обе ћао да ће он и сино ви купи ти 
јед но зво но тешко 150 кила. 

У фебру а ру 1909. годи не одлу че но је 
да се још ове годи не мора изгра ди ти 
црква. То ће бити згра да изгра ђе на на 
лакат у чијем ће пред њем делу бити 
црква а у дру гом делу цркве не про сто ри
је а у делу на лакат ће бити изгра ђен 
стан за попа. Згра да би тре ба ла да кошта 
12.000 кру на а црква тре нут но има само 
4.000 па је потреб но обез бе ди ти недо ста
ју ћа сред ства. За купо ви ну два зво на 
обез бе ђе но је 400 кру на а потреб но је 
још 600. Одлу че но је да се црква заду жи 
кре ди том на 5 годи на и тако обез бе ди 
недо ста ју ћа сред ства која ће отпла ћи ва
ти по 800 кру на годи шње плус кама те а 
недо ста ју ћих 4.000 кру на обез бе ди ће 
сами вер ни ци добро вољ ним радом сво
јим запре га ма и сво јим рука ма. 

Након реви зи је про јек та, 11. окто бра 
1909. годи не, пот пи сан је уго вор о град
њи цркве са Андри јом Попроц ким зида
ром из Шида. Уго во ре на су ма била је 
2.750 кру на. У запи сни ку није упи са но 
како су текли радо ви на град њи цркве, 
да ли је било про бле ма и како су реша
ва ни. 

У апри лу 1910. годи не за пред сед ни ка 
је иза бран Еуген Каме нар про фе сор из 
Вуко ва ра који је био на тој функ ци ји и 14. 
авгу ста када је било осве шта ње ново и
згра ђе ног цркве ног објек та. Ште та је што 
о ова ко зна чај ном дога ђа ју за шид ске 
Сло ва ке нису сачу ва ни било какви писа

ни доку мен ти изу зев зајед нич ке фото
гра фи је са осве шта ња цркве. 
 

Активностицрквеног
зборанакон1910.године
Сло вач ки еван ге лич ки цркве ни збор у 

Шиду је већ сво јим осни ва њем постао 
темељ актив но сти на очу ва њу народ не 
при пад но сти, оби ча ја, кул ту ре и јези ка 
шид ских Сло ва ка. Овај зада так сувер ни
ци рев но сно извр ша ва ли током про те
клих годи на, али и данас. За ово тре ба у 
првом реду ода ти захвал ност попу Јану 
Лац ку, који је сво ју духов ну уло гу вршио 
у овом цркве ном збо ру од 1897. до 1953. 
годи не. Њего вом заслу гом су изме ђу два 
свет ска рата изгра ђе ни моли тве ни домо
ви у шид ским фили ја ла ма еван ге ли шке 
цркве у Грку одно сно Вишњи ће ву и 
Соља ни ма. Цркве ни збор је 1913. годи не 
био ини ци ја а тор осни ва ња Сло вач ке 
чита о ни це а за првог пред сед ни ка иза
бран је Јан Лац ко. У пери о ду изме ђу 
1920. и 1930. годи не цркве ни збор је дао 
зах тев за осни ва ње сло вач ке шко ле у 
Шиду у чему су на кра ју и успе ли јер је 
1932. годи не при основ ној шко ли у Шиду 
отво ре но и чети ри оде ле ња у који ма су 
сло вач ка деца учи ла на сло вач ком јези
ку. 

Ипак при пад ни ци овог цркве ног збо ра 
ника да нису забо ра ви ли на сво ју духов
ну при пад ност. Бого слу же ња су се одр
жа ва ла редов но све ке неде ље и у дане 
цркве них све та ца. Нажа лост данас се 
само око поло ви не при пад ни ка сло вачке 
народ но сти изјашњава ју као при пад ни ци 
Еван ге личке цркве ауг сбур шке веро и
спо ве сти. 

zabez pe či lo už vtedy 400 korún a chýbalo 
ešte 600. Zo spo me nu tej zápisnice vid no, 
že sa pre chýbajúcich 4 tisíc korún roz ho
dlo zaťažiť cir kev kre di tom na 5 rokov, 
ktorý sa bude splácať ročnými 800koru
novými splátkami plus úroky a aby 
chýbajúcich 4 tisíc korún zabez pe či li sami 
veri a ci dobro voľnou prácou, tak ruč nou, 
ako aj svo ji mi záprahmi.

Po revízii pro jek tu podpísali 11. októbra 
1909 zmlu vu o výstav be kosto la s murárom 
Andre jom Poprockým zo Šídu. Dohodnutá 

suma za muro va nie bola 2750 korún. Zo 
zápisnice nevid no, ako pre bi e ha li práce na 
výstav be kosto la, či boli problémy a ako sa 
odstraňovali.

Med zi ča som 17. apríla 1910 za dozor cu 
cir kevného zbo ru zvo li li Euge na Kamenára, 
pro fe so ra z Vukováru, ktorý bol v tej to funk
cii do 14. augu sta 1910, keď kostol posvätili. 

Ško da, že sa o tej to význam nej uda lo sti 
nezac ho va la dokumentácia okrem spo loč
nej foto gra fie zo dňa 14. augu sta 1910 pred 
posväteným kosto lom. 

Aktivitycirkevného
zboruporoku1910

Slo venský eva nje lický cir kevný zbor 
v Šíde sa už svojím založením stal základom 
zachovávania iden tity, národnej príslušnosti, 
obyčajov, kultúry a reči šídskych Slovákov. 
Tú svo ju povin nosť cirkevníci kona li hor li vo, 
behom rokov a aj v súčast no sti, až po dnes. 
Zbor za to vďačí pre dov šetkým pánovi 
farárovi Jánovi Lac ko vi, ktorý svo ju duc
hovnú povin nosť v šídskom cir kev nom zbo re 
konal od roku 1897 po rok 1953. Jeho 
zásluhou boli v dvoch šídskych cir kevných 
fíliach, vo Viš nji će ve a v Soľanoch, med zi 
dvo ma sve tovými voj na mi, vysta vané eva
nje lické modli teb ni ce. V roku 1913 bol cir
kevný zbor iniciátorom zalo že nia Slo
venského čítacieho spol ku v Šíde a Ján 
Lac ko sa stal jeho prvým pred se dom. 
V období med zi rok mi 1920 a 1930 cir kevný 
zbor podal žia dosť o zalo že nie Slo ven skej 
základnej školy v Šíde, a to sa im neskôr aj 
poda ri lo v roku 1932, kedy boli otvo rené štyri 
odde le nia, v základnej ško le v Šíde, v 
ktorých sa slo venské deti uči li po slo vensky. 

Príslušníci toho to cir kevného zbo ru však 
nikdy nezabúdali na svo ju duc hovnú 
príslušnosť. Služby božie sa kona li vždy, a aj 
dnes sa konajú, pra vi del ne v kosto le v každú 
nedeľu a aj na svi atky. Žiaľ dnes sa iba troc
hu viac ako polo vi ca Šidskych Slo va kov 
vyjadru je, že sú príslušníci Eva nje lického 
a.v. vie rovyzna nia.

Словачкаевангелистичкацрква2006.године
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Мостовикојиспајају
људеикултуре
Међу ово го ди шњим носи о ци ма 

Злат не знач ке Кул тур но про
свет не зајед ни це Срби је је и 

Мар тин Пре бу ђи ла, писац и пре во
ди лац из Ста ре Пазо ве који је кра јем 
маја ове годи не био и на Међу на род
ном сусре ту писа ца у Руси ји.

Злат на знач ка КПЗ Срби је доде
љу је се сва ке годи не заслу жним 
умет ни ци ма и кул тур ним рад ни ци
ма за изван ре дан дуго роч ни при нос 
у раз во ју кул тур не делат но сти. Ове 
годи не је ово при зна ње при ми ло 53 
поје ди на ца. При зна ње зајед но доде
љу ју КПЗ Срби је и Мини стар ство ино
стра них посло ва Срби је – Упра ва за 
сарад њу са дија спо ром и Срби ма у 
реги о ну. Све ча на доде ла је била 15. 
маја у Народ ном позо ри шту – „Сце на 
Раша Пла о вић“ у Бео гра ду.

M НОВИНЕ: Како сте доживели
овопризнање?
МАРТИН ПРЕБУЂИЛА: И јесте и 

није било изне на ђе ње. У нај но ви је 
вре ме зна чај на су кул тур на деша ва
ња у нашој сре ди ни, али и шире, у 
чему сам јед ним делом допри нео и 
ја. Напра вље ни су мосто ви изме ђу 

Mostyktoréspájajúľudíakultúry
Med zi toh to ročnými nosi teľmi 

Zlatého odzna ku Kultúrnoosve
tového spo lo čen stva Srb ska je aj 

Mar tin Pre bu di la, spi so va teľ a pre kla da teľ 
zo Sta rej Pazovy, ktorý sa kon com mája 
toh to roku zúčast nil aj Medzinárodného 
stret nu tia spi so va teľov v Rusku.

Zlatý odznak Kultúrnoosve tového spo
lo čen stva Srb ska udeľuje sa každo roč ne 
zaslúžilým umel com a kultúrnym deja
teľom za mimo ri adny dlho ročný prínos k 
rozvo ju kultúrnej čin no sti a ten to raz sa 
dostal 53. jed no tliv com. Toto oce ne nie 
spo loč ne udeľujú KOS Srb ska a Mini ster
stvo zahra ničných vecí Srb ska – Správa 
pre spoluprácu s diaspórou a Srb mi v 
regióne. Slávnostné ude le nie uzna nia 
bolo 15. mája t. r. V Národnom diva dle – 
Scéna Rašu Pla o vi ća v Bele hra de.

MNOVINY: Očakávalistetútocenu?
МАRTINPREBUDILA:Aj bolo aj nebo

lo prekvapením. V nov šiu dobu sú 
významné kultúrne uda lo sti v našom 
prostredí, ale aj šir šie, k čomu som jed
nou časťou pri spel aj ja. Zača li sa budo

vať mosty med zi Bele hra dom a Bra ti sla
vou cez Nový Sad a Báčsky Petro vec a 
toto oce ne nie je prak tický návrhom Zdru
že nia spi so va teľov Srb ska Rado mi ra 
Andri ća a vďaka práve tej to plod nej 
spolupráce za posledných 4 až 5 rokov. 
Ešte v októbri 2014 v rámci 
Medzinárodného veľtrhu  kníh v miest no
sti ach Zdru že nia spi so va teľov Srb ska 
bola podpísaná doho da o spolupráci so 
Spol kom slo venských spi so va teľov. 
Spolupráca ktorá vysta la deväťdesi atych 
rokoch sa teraz intenzívne rozvíja. Vďaka 
za to patrí aj sta ro pa zovskému spi so va
teľovi  Miro sla vo vi Demákovi, ktorý teraz 
žije a pra cu je na Slo ven sku. Tak už v roku 
2014 vyšla básnická zbi er ka Miro sla va 
Bie li ka v srb či ne, potom 2015 básne 
Dani lo va a 2016 kni ha vybraných básní 
Rado mi ra Andri ća v slo ven či ne. Naj nov
šie v príprave je kni ha básní prin ca srb
skej poézie Mati ju Beć ko vi ća v mojom 
pre kla de, ako aj kni ha Ada ma Puslo ji ća, 
ktorý toh to roku osla vu je 75 naro de niny 
a v pre kla de už spo me nutého Mira 
Demáka. 

 
Toto uznanie prichádza ako koruna

naprácupočastýchtorokov?
 Mohlo by sa tak pove dať, lebo za 

týchto nie koľko rokov vyšlo nie koľko kníh 
v srb či ne a slo ven či ne ktorými sa vskut ku 
sta vajú mosty med zi dvo mi veľmi blízkymi 
národmi a lite ratúrami. Zo slo ven činy do 
srb činy som pre lo žil šesť básnických zbi
e rok a jed nu kni hu pre deti: Elektrónkový
klaun Daniel Hevi er (2002), Z hlbokej
trávyneba Jozef  Lei kert (2006), Ajkeby
som nebol Miro slav Bie lik (2012), Auto
portrét s Prokrustovým lôžkom Dana 
Podracká (2015), Múdrosť jesenného
lístia Jaro slav Rezník (2015), Usmiaty
otec (2016) a Bájka o Andersenovi a
dunajskejvíle(2017) Ľubomír Fel dek. 

Časo pi secky boli zve rej nené pre klady 
básní via cerých srbských auto rov: Nena
da Gru ji či ća, Niko lu Kita no vi ća, Đor đa 
Neši ća, Mati ju Beć ko vi ća, Lju bo mi ra 
Simo vi ća, Milo ša Koma di nu, Zvon ka 
Kara no vi ća, Draš ka Ređe pa, Iva na Negri

M NOVINE :

M NOVINE :

ПРИПРЕМИЛА:АнаСимоновић
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Бео гра да и Бра ти сла ве пре ко Новог 
Сада и Бач ког Петров ца и ова награ
да је прак тич но иза шла као пред лог 
из Удру же ња књи жев ни ка Срби је од 
госпо ди на Радо ми ра Андри ћа упра
во захва љу ју ћи овој плод ној сарад
њи послед њих чети ри до пет годи
на. У окто бру 2014. годи не, у окви ру 
Међу на род ног сај ма књи га, био је у 
про сто ри ја ма Удру же ња књи жев ни ка 
Срби је пот пи сан Спо ра зум о сарад
њи са Дру штвом сло вач ких писа ца. 
Сарад ња која је изо ста ла деве де се
тих годи на сада се интен зив но раз ви
ја. Захвал ност за то при па да и ста ро
па зо вач ком писцу Миро сла ву Дема ку, 
који сада живи и ради у Бра ти сла
ви, али је чест гост у Ста рој Пазо ви 
и уоп ште на овим про сто ри ма. Тако 
је већ те 2014. годи не иза шла књи га 
песа ма Миро сла ва Бје ли ка, пре ве де
на на срп ски, затим је 2016. иза шла 
књи га иза бра них песа ма Радо ми ра 
Андри ћа, а 2015. песме на сло вач
ком Дани ло ва. Нај но ви је у при пре ми 
је књи га песма прин ца срп ске пое зи је 
Мати је Бећ ко ви ћа у мом пре во ду, као 
и књи га Ада ма Пусло ји ћа, који ове 
годи не сла ви 75 годи на, а у пре во ду 
већ поме ну тог Дема ка.

Даклеовопризнањедолази као
крунарадасвиховихгодина?

– Могло би се тако рећи, јер за ових 
неко ли ко годи на иза шло је неко ли ко 
књи га на срп ском и сло вач ком јези ку 
који ма се заи ста гра де мосто ви изме
ђу ова два вео ма бли ска наро да. Са 
сло вач ког на срп ски пре вео сам књи
ге песа ма: Елек трон ски кла ун Дани је
ла Хеви је ра (2002), Из дуби не тра ве 
неба Јозе фа Лај кер та (2006), Када не 

бих био Миро сла ва Бје ли ка (2014), 
Ауто пор трет с Про кру сто вим лежа
јом Дане Под рац ке (2016), Мудрост 
јесе њег лишћа Јаро сла ва Резњи ка 
(2015), Насме ја ни отац Љубо ми ра 
Фел де ка (2016), годи ну дана касни је 
од истог ауто ра књи гу Бај ка о Андер
се ну о дунав ској вили. У часо пи си ма 

су обја вљи ва ни пре во ди са срп ског 
Нена да Гру ји чи ћа, Нико ле Кита но ви
ћа, Ђор ђа Неши ћа, Мати је Бећ ко ви
ћа, Љубо ми ра Симо ви ћа, Мило ша 
Кома ди не. Звон ка Кара но ви ћа, Дра
шка Ређе па, Дра га на Јова но ви ћа 
Дани ло ва, Радо ми ра Андри ћа, Ива на 
Негри шор ца, Зора на Ђери ћа, Радо
ји це Бошко ви ћа и Петра Жебе ља на. 
Као књи жна изда ња иза шли су избо
ри песа ма пре ве де них на сло вач ки 
језик: Моја тач на при ви ђе ња Дра га на 
Јова но ви ћа Дани ло ва (2015), Осим 
јед не ства ри Радо ми ра Андри ћа 
(2016) а про шле годи не књи ге песа
ма Изло жба обла ка Ива на Негри шор
ца, Нове ђевин ске еле ги је Зора на 
Ђери ћа, зајед но са Зден ком Валент
Белић.

Писањемсебавите јошодране
младостиапрванаградајестигла
пре40година.

– Да, било је то у мају 1978. када 
сам као гим на зи ја лац добио прву 
награ ду за песму Живот ватром 
саздан, на кон кур су уче ни ка сред
њих шко ла и од тада пуних 40 годи
на актив но сам при су тан на пазо вач
кој, вој во ђан ској лите рар ној сце ни. 
Касни је их је било још а ова награ
да је дошла у пра во вре ме. И данас 
ми је жао што у Пазо ви нема мо јед
но књи жев но удру же ње. На почет ку 
„моје књи жев не кари је ре“ почет ком 
осам де се тих годи на саста ја ли смо 
се у кафа ни „Дунав“ код Јове Миљ ко
ви ћа и то не слу чај но, пошто је тада 
поче ла с радом ЛИРА 82, ликов на 
ради о ни ца а пара лел но са тим поку
ша ва ли смо да осну је мо и Књи жев
ни клуб. Било нас је два де се так на 

Мар тин Пре бу ђи ла је рођен 25. 
Маја 1960. годи не у Обре нов цу. Живи 
и ства ра у Ста рој Пазо ви. Основ ну 
шко лу и гим на зи ју је завр шио у Ста
рој Пазо ви 1979. а сту ди је сло вач ког 
јези ка и књи жев но сти на Фило зоф
ском факул те ту у Новом Саду 1987. 
годи не. Радио је као нови нар и уред
ник у разним меди ји ма на сло вач ком 
јези ку. Од 1989. годи не био је уред
ник кул тур не рубри ке ТВ Нови Сад а 
од 2005. све до данас у Радио Новом 
Саду, где је од 2017. годи не одго
вор ни уред ник Сло вач ке редак ци је. 
Члан је Удру же ња књи жев ни ка Срби
је, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, 
као и Дру штва сло вач ких писа ца и 
Клу ба неза ви сних писа ца Сло вач ке. 
Може мо га свр ста ти у гру пу писа ца 
„Гене ра ци ја X“. У дели ма се зами
шља над вред но сти ма савре ме ног 
чове ка. Носи лац је годи шње награ де 
сло вач ког часо пи са Нови живот за 
2010. и 2015. годи ну. Од 2002. годи
не уред ник је годи шња ка Пазо вач ки 
кален дар, публи ка ци је која захва љу
ју ћи њему и Миро сла ву Дема ку чува 
од забо ра ва део про шло сти, али и 
сада шњо сти Сло ва ка на овим про
сто ри ма.

Биографија

šor ca, Zora na Đeri ća, Petra Žebe lja na, 
Rado ji cu Boš ko vi ća. V pre kla de do slo
ven činy vyšli aj knižné výbery z poézie 
srbských básnikov Dra ga na Jova no vi ća  
Dani lo va Moje presné vidiny (2015), 
Rado mi ra Andri ća Ažnajednuvec spo lu 
s Miro sla vom Demákom (2016), a o rok 
neskor šie Iva na Negri šor ca Výstavaobla
kov a Zora na Đeri ća Nové devínske
elégie, táto posledná bola preložená spo
lu so Zden kou Valen to vouBeli ćo vou. 

Písanímsazaoberáteodmladostia
ajprváodmenasadostalapre40rok
mi.
Áno, bolo to v máji 1978 roku, kedy 

som ako gymna zi sta dostal prvú odme nu 
za báseň Život ohňom sazdan, na súbehu 
žia kov stredných škôl a odvtedy 40 rokov 
som aktívne prítomný na pazov skej, voj
vo din skej literárnej scéne. Neskor šie bolo 
ešte odmien a táto naj nov šia priš la vo 
vhodnú chvíľu. Aj dnes mi  je ľúto, že v 
Pazo ve nemáme literárne zdru že nie. Na 
zači at ku mojej literárnej kariéry zači at
kom osem de si atych stretávali sme sa 
v krč me Dunaju Jovu Milj ko vi ća a nebo lo 
to vôbec náhodou, lebo vtedy zača la s 
prácou výtvarná dielňa LIRA 82, a 
súbežne sme sa vtedy pokúsili zalo žiť aj 
Literárny klub. Bolo nás oko lo dvad sať na 

zakla da teľskom zhromaždení. Avšak via
cej sme sede li v krč me, ktorá na svoj 
spôsob bola významná skúsenosť pre 
nás začiatočníkov, lebo tam prichádzali aj 
belehradskí básnici, med zi ktorými aj Lju
bi vo je Ršu mo vić, Rado mir Andrić, Miro
slav Krsma no vić, Ambro Maro še vić a iní. 
Práve od nich sme sa my mladší dosť 
toho uči li a nau či li.

Za týchto40 rokovnapísalistenie
koľkokníh.

– Dod nes som napísal šesť básnických 
zbi e rok v slo ven či ne: Dážď do tváre  
(1983), Život na plejbek (1987), Hore
značky (1992), Namiestokodicilu (2001), 
Takmeroničom (2010) a toho istého roku 
aj výber básni z mojej tvorby Nezamkýnaj
prázdny dom a nako ni ec Tri bodky v
dvochvytiach... (2014).

Vyskúšalistesaajvpísanípoviedok
arománov?

– Áno napísal som dve knihy povi e dok 
pre deti: PozemšťanMilanaVincentbez
ucha(1996) a VAnninomsnečriedakoní
bdie (2007). Tiež aj dva  romány, ktoré 
vyšli aj v pre kla de do srb činy a rumun
činy: Rezervista bez rezervnej kože 
(2000) a Ma, daj, nasmeši se... – po 
srbsky (2007), ktorý v roku 2012 do slo

ven činy pre lo žil Ladi slav Čáni No tak,
usmejsa... Vyšla aj zbi er ka krátkych povi
e dok Príbehy z čiernej skrinky (2013). 
Pri pra vil som aj  mono gra fické vydania: 
Život ako veľké divadlo – o Jura jo vi 
Ondríkovi (2007), Snyahviezdyprofeso
ra Michala Filipa (2015), a toho istého 
roku aj mono gra fia o Jánovi Maka no vi k 
jeho 60.tinám MAKAN a minulý rok KIŠ
GE CI – mono gra fia o prof. Dr. Jánovi 
Kiš ge ci o vi k jeho 75. narodeninám.

Vposlednomobdobí ste často boli
nareláciáchPazovaNovýSadBáčský
Petrovec a BelehradBratislava a v
tomtorokustepoprvýkrátpredstavili
v Rusku v meste Kolomna na 10.
Medzinárodnom festivale slavianskej
poézie.

– Na medzinárodný festi val sla vi an
skej poézie „Spi e vajúce písmená“ do 
Ruska som odi šiel spo lu s Dra ga nom 
Jova no vi ćom Dani lovým ako pred sta vi
teľ Srb ska a na návrh Rado mi ra Andri ća, 
pred se du Zdru že nia spi so va teľov Srb
ska. Festi val pre bi e hal od 27. do 30. 
mája toh to roku v meste Kolom na. 
Okrem nás boli tam aj Raša Ulja re vi ća z 
Čier nej hory, Cvet ka Bevcová zo Slo vin
ska, Pre drag Bje lo še vić z Repu bliky Srb
skej, Anna Czac ho row ská z Poľska, 
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осни вач кој скуп шти ни, али више смо 
седе ли у кафа ни која је на свој начин 
била зна чај но иску ство за нас почет
ни ке јер су тамо дола зи ли и бео град
ски песни ци, међу који ма и Љуби во је 
Ршу мо вић, Радо мир Андрић, Мили
сав Крсма но вић, Амбро Маро ше вић 
и дру ги, од којих смо ми мла ђи доста 
тога учи ли и нау чи ли.

За ових 40 година написали сте
неколикокњига.

– До данас сам обја вио шест збир
ки песа ма на сло вач ком јези ку: Киша 
у лице1983., Живот на плеј бек 1987., 
Нау знак 1992., Уме сто коди ци ла 
2001., Тако ре ћи о ниче му 2010. а те 
исте годи не иза шао је и избор из моје 
пое зи је Не закљу ча вај пра зни дом и 
2014. годи не збир ка песа ма Три тач ке 
у два урли ка. 

Написали сте и приче за децу и
дваромана.

– Књи га при ча за децу под нази
вом Земља нин Милан и Вин цент без 
уве та је иза шла 1996. а 2007. и дру га 
збир ка У Ани ном сну крдо коња бди. 
Први роман Резер ви ста без резер вне 
коже је иза шао 2000. годи не на сло
вач ком јези ку а на срп ски је пре ве ден 
2002. (Про ме теј, Нови Сад). Дру ги 
роман Ма дај насме ши се... сам прво 
напи сао на срп ском јези ку, иза шао је 
2007., док је пре вод на сло вач ки 2012. 
напра вио Лади слав Чањи. Нај но ви
ја књи га крат ких при ча на сло вач ком 
јези ку При че из црне кути је је иза шла 
2013. годи не. При ре дио сам и обја вио 
књи ге на сло вач ком о доа је ну пазо
вач ког, вој во ђан ског и срп ског позо
ри шног живо та Јура ју Ондри ку Живот 

као вели ко позо ри ште 2007. годи не. 
Моно гра фи ја Сно ви и зве зде про фе
со ра Миха ла Фили па иза шла је 2015. 
годи не пово дом сто го ди шњи це њего
вог рође ња. Те исте годи не је иза шла 
и моно гра фи ја Макан а про шле годи
не и моно гра фи ја Киш ге ци.

Ових година били сте често на
релацијама ПазоваНови СадБач
киПетровациБеоградБратислава
аовестесепрвипутпредставили
и у Русији у граду Коломна на 10.
Међународномфестивалуславјан
скепоезије.

– На фести ва лу сла вјан ске пое зи је 
„Рас пе ва на сло ва“ у Руси ју оти шао 
сам зајед но са Дра га ном Јова но ви
ћом Дани ло вом као пред став ник 
Срби је а на пред лог Радо ми ра Андри
ћа, пред сед ни ка Удру же ња књи жев
ни ка Срби је. Фести вал је одр жан од 
27. до 30. маја ове годи не у гра ду 
Колом на. Поред нас били су тамо и 
Раша Уља ре вић из Црне Горе, Цвет ка 
Бев цо ва из Сло ве ни је, Пре драг Бје
ло ше вић из Репу бли ке Срп ске, Ана 
Чахо ров ска из Пољ ске, Вита лиј Кри
ку нен ко из Укра ји не и седам руских 
песни ка на челу с алфа и оме гом 
фести ва ла Сер ге јом Гла вју ком, 
дирек то ром фести ва ла. Како је рекао 
то је фести вал који је наста вак Дана 
сла вјан ске писме но сти и кул ту ре,где  
се сусре ћу песни ци из ско ро свих сло
ван ских зема ља. Чита ју сво је песме 
на матер њем јези ку, јер се јако добро 
међу соб но раз у ме мо и не тре ба нам 
пре во ди лац. Инте ре сант но је да су 
моју мален кост орга ни за то ри у зва
нич ном про гра му, као и у пра те ћем 
збор ни ку, увр сти ли као пред став ни ка 

Сло вач ке, која није има ла пред став
ни ка, ваљ да зато јер пишем и на сло
вач ком, иако сам дола зио из Срби је. 
Нисам се наљу тио, већ супрот но, био 
сам мало и поно сан да ја као Сло вак 
из Срби је пред ста вљам домо ви ну 
мојих пре да ка.

Поред дружења с песницима,
штаћејошостатиусећањусаовог
фестивала?

– Пре све га то је посе та Кон стан ти
но ва, Јесе њи но вом род ном селу, које 
је данас на неки начин рекон стру и сан 
музеј. На сва ком кора ку сусре та ли 
смо се са зеле ним бре за ма и типич
ном руском при ро дом, коју је опи сао 
у сво јим сти хо ви ма Јесе њин. Виде
ли смо и кућу где се Сер геј родио а 
испред ње огром но сто го ди шње ста
бло које је дав не 1924. годи не лич но 
поса дио Јесе њин при ли ком послед
ње посе те род ном селу. У дво ри шту 
сто ји огром на ско ро пет мета ра висо
ка Сер ге је ва ста туа а у дрве ној аутен
тич ној кући као да је вре ме ста ло... 
Инте ре сан тан је и сам град Колом на, 
који бро ји око 150 хиља да ста нов ни ка 
а који као и мно ги дру ги ста ри руски 
гра до ви има свој вла сти ти кремљ, 
сли чан оном у Москви, чак је сагра
ђен од оних истих црве них цигли. 
Посеб ну пажњу у овом исто риј ском 
гра ду иза зва ла је огром на ста туа 
бра ће Ћири ла и Мето ди ја. Дакле са 
лепим успо ме на ма и ути сци ма чак за 
један пун кофер вра ти ли смо се кући. 
И већ пред самом кућом у Пазо ви 
полу гла сно, више за себе, кон ста то
вао сам – био сам у Руси ји а Москву 
сам видео само из ави о на... Можда 
дру ги пут....

Vita lij Kri ku nen ko z Ukra jiny a rad 
domácich ruských poe tov v čele s alfa a 
ome ga festi va lu Ser ge jom Gla vju kom, 
ume leckým ria di teľom festi va lu. Ako 
pove dal náš hosti teľ ide o festi val, ktorý 
je vlast ne pokračovaním Dni sla vjan skej 
písomnosti a kultúry a na ňom sa stre tajú 
básnici z tak mer všetkých slo vanských 
krajín. Čítajú svo je ver še v mate rin skej 
reči, lebo aj tak veľmi dobre rozu mejú 
jeden druhého, tak že  ani nepo tre bujú 
pre kla da teľov. Istou zaujímavosťou na 
festi va le bolo to, že moju malič kosť 
organizátori pre zen to va li aj v oficiálnom 
pro gra me, aj v spri e vod nom krásnom 
zborníku auto rov ako pred sta vi teľa Slo
ven ska, napri ek tomu, že som prichádzal 
zo Srb ska, keďže zo Slo ven ska nema li 
pri a me ho účastníka. Neh ne val som sa, 
ba nao pak, bol som tak troc hu aj hrdý, že 
ja ako dol no zemský Slovák pred sta vu
jem vlasť našich pred kov v tej to najväčšej 
slo van skej kra ji ne...

 
Okremkamaráteniasasbásnikmia

prezentovaniatvorby,čoeštezostáva
vpamätiztohtofestivalu?

– Pre dov šetkým je to návšteva Kon
stan ti no va, výlet do povest nej Jese ni no
vej dediny, ktorá je dnes už istým otvo
reným rekon štru o vaným muzeálnym 

areálom. Na každom kro ku sme sa stre ta
li s nespo četnými roz ze le nenými bre za mi 
a s typic kou ruskou prírodou, ktorú neraz 
Ser još ka ospi e val vo svo jich ver šoch. Aj 
rodný dom a pred ním obrovský temer 
sto ročný strom, ktorý v dávnom roku 
1924 osob ne zasa dil Jese nin pri svo jej 
posled nej návšteve rodi sku. Na dvo re 
stojí obrovská asi päťmetrová Ser ge jo va 
soc ha, vo vnútri akoby čas zastal... 
Zaujímavé bolo aj samé mesto Kolom na, 
ktoré počíta 150 tisíc obyvateľov a rov na

ko ako mnohé staré ruské mestá má svoj 
vlastný kre meľ, centrálnu pev nosť 
podobnú moskovskému Kremľu. Kolm
janský kre meľ je tiež posta vený z čer
vených tehál. Oso bitnú pozor nosť v tom to 
histo ric kom areáli nám pripútala obrovská 
soc ha bra tov Cyrila a Meto da. Teda, s 
krásnymi doj ma mi za plný kufor vrátili 
sme sa domov. Už pred domom sta čil 
som polo hla sne, viac pre seba, kon šta to
vať: – Bol som v Rusku a Moskvu som 
videl iba z lie ta dla... Možno ino kedy...

Mar tin Pre bu di la sa naro dil 25. mája 
1960 v Obre nov ci (Srb sko), žije a tvorí v 
Sta rej Pazo ve, pra cu je v Novom Sade. 
Gymnázium skon čil v Sta rej Pazo ve (1979) 
a štúdiá slo venského jazyka a lite ratúry na 
Kate dre slo va ki stiky Filo zo fic kej fakulty v 
Novom Sade (1987). Vyučo val slo venský 
jazyk a lite ratúru na základnej ško le v 
Novom Sade, novinárom v týždenníku Hlas 
ľudu. Pra co val ako redak tor kultúrnej 
rubriky v Slo ven skej redak cii Novo sad skej 
televízie (1989 – 2005). Od roku 2005 je 
redak to rom v Slo ven skej redak cii Novo
sadského roz hla su a od 1. júla 2017 šéfre
dak to rom v tej to redak cii.

Je pred sta vi teľom stred nej generácie slo
venského literárneho živo ta vo Voj vo di ne, a 
čle nom Spol ku voj vo dinských spi so va teľov, 
Zdru že nia spi so va teľov Srb ska, Spol ku slo
venských spi so va teľov a Klu bu nezávislých 
spi so va teľov na Slo ven sku. Patrí do 
literárneho zosku pe nia Generácia X. V tvor
be sa zamýšľa nad hod no to vou orientáciou 
súčasného člo ve ka. Nosi teľom je Ceny 
Nového živo ta za roky 2010 a 2015. Od 
roku 2002 je zosta vo va teľom ročenky 
Pazovský kalendár, publikácie ktorá vďaka 
jemu a Miro sla vo vi Demákovi od zabud nu
tia chráni časť minu lo sti, ale aj súčasno sti 
Slovákov na týchto pri e sto roch.

Biografia
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КултурниживотСловака
уСтаројПазови
Сло ва ци који живе у 

Вој во ди ни сво ју кул
ту ру и тра ди ци ју негу

ју углав ном у кул тур но умет
нич ким дру штви ма. Тако је 
то и у Ста рој Пазо ви, где за 
него ва ње кул ту ре и умет но
сти Сло ва ци који живе на 
овим про сто ри ма бри не 
Сло вач ко кул тур но умет
нич ко дру штво „Херој Јан ко 
Чме лик“.  Оклу пља углав
ном људе сло вач ке народ
но сти, али и све дру ге гра
ђа не који желе да раде у 
овом дру штву. Пошто у Ста
рој Пазо ви раде неко ли ко 
дру шта ва и удру же ња у 
који ма раде гра ђа ни раз ли
чи те наци о нал не при пад но
сти међу њима су и при пад
ни ци сло вач ке наци о нал не 
мањи не.

СКУД „Херој Јан ко Чме
лик“  је  нај ма сов ни је удру
же ње гра ђа на не само међу 
вој во ђан ским Сло ва ци ма 
већ   и шире. Прак тич но се 

све фор ме кул тур ноумет
нич ког и забав ног живо та 
овда шњих Сло ва ка везу ју 
за ово дру штво. Сло вач ки 
народ ни дом где дру штво 
ради је пун а ама те ри има ју 
богат и разно вр стан  про
грам. У  окви ру СКУД „Херој 
Јан ко Чме лик“  данас посто
ји неко ли ко фор ми орга ни
зо ва ња: Сло вач ко позо ри
ште ВХВ, Фол клор ни 
ансамбл „Кла сје“,  деч је 
фол клор не гру пе, Сло вач ки 
народ ни орке стар, хор 
„Тили ја“, Удру же ње жена, 
лите рар на дру жи на „Људ
ми ла Хур бан“, тех нич ка  и 
фото – доку мент га ци о на 
сек ци ја – ФОДАП. 

Дру штво има сво ју Скуп
шти ну и Извр шни одбор 
који бри ну о свим фор ма ма 
рада – позо ри шту, фол
клор ним гру па ма, орке стру, 
хору, етно граф ским изло
жба ма жена, пери о дич ним 
нови на ма,  архив ским збир

ка ма. Начин ова кве орга ни
за ци је кул тур ног живо та 
пазо вач ких Сло ва ка везан 
је за исто ри ју дру штва и 
Сло вач ког народ ног дома, 
веро ват но из стра ха да ако 
се нешто поде ли или оса
мо ста ли од дру штва може 
да неста не или поста не 
ривал дру штву.

К у л  т у р  н о  у м ет  н и ч  к и 
живот ста ро па зо вач ких 
Сло ва ка је почео још у 18. 
веку повре ме но за неке 
при ли ке. Први пут орга ни
зо ва но су се оку пи ли у хору 
1870 годи не при ли ком сто
го ди шњи це дола ска Сло ва
ка у Ста ру Пазо ву. По осни
ва њу Сло вач ке чита о ни це 
1893 годи не у кући Андри је 
Мен ђа на а затим и у новом 
паро хиј ском дому  народ је 
почео да се орга ни зу је под 
вођ ством иску сног све ште
ни ка Вла ди ми ра Хур ба на, 
оца ВХВ.

У окви ру Чита о ни це 

радио је хор,  орга ни зо ва на 
су пре да ва ња и госто ва ња 
Срп ског народ ног позо ри
шта из Новог Сада. Само 
1902 годи не јави ла се 
потре ба за орга ни зо ва њем  
сло вач ке заба ве. Било је то 
28.јану а ра а само годи ну 
дана касни је, 2.фебру а ра 
1903 оди гра на је прва позо
ри шна сло вач ка пред ста ва. 
Тада су глум ци ама те ри 
дали завет да ће се позо ри
ште игра ти сва ке годи не а 
то је  још и данас прак са.

После сва ке пред ста ве 
орга ни зо ва на је игран ка, 
при пре ма ни су позо ри шно 
– певач ке заба ве и кул тур ни 
живот је био богат и разно
вр стан. Због тога је Сло вач
ка чита о ни ца одлу чи ла да 
се изгра ди Сло вач ки  народ
ни дом, као цен тар југо сло
вен ских Сло ва ка и Чеха, јер 
је  Пазо ва захва љу ју ћи 
ваша ри ма, желе зни ци и 
стру ји поста ја ла гра дић. 

KultúrnyživotSlovákov
vStarejPazove
S lováci, ktorí  žijú vo 

Vojvodine sa snažia 
svoju kultúru a tradíciu 

zachovávať hlavne v kultúrno 
umeleckých spolkoch. Tak je 
to aj v Starej Pazove, kde, 
pestovanie kultúry a umenia 
Slovákov žijúcich na týchto 
priestoroch má na starosti 
Slovenský kultúrnoumelecký 
spolok hrdinu Janka Čmelíka. 
Zoskupuje prevažne ľudí slo-
venskej národnostnej menši-
ny, ale aj všetkých iných 
občanov ktorí majú  záujem o 
činnosť v tomto spolku. V 
Starej Pazove existuje niekoľ-
ko spolkov a združení v kto-
rých pracujú občania rozličnej 
nacionálnej príslušnosti a 
medzi nimi sú aj príslušníci 
slovenskej národnostnej 
menšiny. 

SKUS hrdinu Janka 
Čmelíka je najmasovejšie  
združenie občanov nielen 
medzi vojvodinskými 
Slovákmi, ale aj širšie. V 

Старапозоришнасала
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Сло вач ки народ ни дом са 
огром ном позо ри шном 
салом  изгра ђен је 1928 
годи не. Данас је сачу ван 
изглед пред њи део згра де, 
иако је  неко ли ко пута рено
ви на ран, док је седам де се
тих годи на на месту ста ре 
сагра ђе на нова  позо ри шна 
сала.  Слол вач ки народ ни 
дом  је тада  био реги стро
ван и као инсти ту ци ја у којој 

су ради ли чита о ни ца, позо
ри ште, хор, орге стар и фол
клор. Осни ва њем Мати це 
сло вач ке у Југо сла ви ји 1933 
годи не орга ни за ци ју  кул
тур ног живо та је пре у зео 
Месни одбор Мати це сло
вач ке и тако је инсти ту ци ја 
Дома пре ста ла са радом.

После пре стан ка рада 
Мати це сло вач ке у Југо сла
ви ји 1948 годи не, осно ва но 

је Кул тур но дру штво. Годи
ну дана касни је про ме ни ло 
је име у Сло вач ко кул тур но 
– про свет но дру штво „ Херој 
Јан ко Чме лик“ а пре ре ги
стра ци јом 1956 годи не дру
штво носи дана шњи назив. 
Без обзи ра на ста ту тар ну 
или дру гу фор му  орга ни зо
ва ња у Сло вач ком  народ
ном дому  се стал но ради ло 
и ства ра ло. Тако је и данас. 

Ова ква актив ност дру штва 
је оста ви ла дубо ке кул тур
не коре не не само у Ста рој 
Пазо ви већ и шире.

Ове годи не СКУД „Херој 
Јан ко Чме лик“ обе ле жа ва 
70 годи на од осни ва ња дру
штва, 90 годи на од изград
ње Сло вач ког народ ног 
дома  и 115 годи на од прве 
позо ри шне пред ста ве на 
сло вач ком јези ку.

Starej Pazove sa prakticky 
všetky formy kultúrnoume-
leckého a zábavného života 
a pestovania kultúry tunaj-
ších Slovákov viažu za tento 
spolok. Slovenský národný 
dom je preto ustavične plný a 
ochotníci majú bohatý 
program. V rámci SKUS hrdi-
nu Janka Čmelíka pôsobia 
nasledujúce formy: 
Slovenské divadlo VHV, 
Folklórny súbor Klasy, detské 
folklórne súbory, Slovenský 
ľudový orchester, Spevácky 
zbor Tilia, Združenie pazov-
ských žien, Literárna spoloč-
nosť Ľudmily Hurbanovej, 
technická spoločnosť a 
FODAP. 

Spolok má Správu a jej 
výkonné organ, ktoré  rozho-
dujú o všetkých formách spol-
kárskej činnosti – divadle, 
folklórnych súboroch, orches-
troch, chóroch a spevoko-
loch, etnografických výsta-
vách žien, periodických novín 
či kalendárov, archívnych 
zbierkach.  Spôsob takejto 
organizácie kultúrneho života 
pazovských Slovákov nachá-
dzame v dejinách Spolku a 

Slovenského národného 
domu, azda zo strachu, ak sa 
niečo rozdelí alebo osamo-
statní od Spolku zanikne 
alebo sa stane rivalitou. 

Kultúrnoumelecký život 
staropazovských Slovákov sa 
však začal ešte v 18. storočí 
ojedinele a príležitostne, aby 
sa organizovane prvýkrát 
zoskupili v chóre roku 1870 
na oslavách stého výročia 
dosťahovania Slovákov do 
Starej Pazovy. Po zakladaní 
Slovenskej pospolitej čitárne 
roku 1893 v súkromnom 
dome Ondreja Menďana, 
potom na novej evanjelickej 
fare slovenský pospolitý ľud 
sa začal organizovať vedený 
rukou skúseného pána farára 
Vladimíra Hurbana, otca 
VHV. 

Čitáreň sa zaoberala pred-
náškami, spevmi a organizá-
ciou hosťovačiek Srbského 
národného divadla z Nového 
Sadu. Slovanské kultúrne 
aktivity sa odbavovali na fare, 
škole a u hostinských. Len v 
roku 1902 sa pocítila potreba 
zorganizovania slovenskej 
zábavy. Bolo to 28. januára 

roku 1902. O rok neskôr, 2. 
februára 1903 bolo predvede-
né prvé slovenské divadlo v 
Starej Pazove. Vtedy sa herci 
a všetci prítomní zaprisahali 
že divadlo budú hrávať každý 
rok a tá prísaha sa dodržuje 
dodnes.

Pretože sa v Starej Pazove 
ustálila prax po divadle zor-
ganizovať  tanec, robili sa 
divadelnospeváckohudobné 
zábavy. Kultúrny život bol 
natoľko pestrý, že sa Sloven-
ská pospolitá čitáreň rozhodla 
stavať Slovenský národný 
dom ako centrum juslovan-
ských Slovákov a Čechov, 
lebo sa Pazova už vtedy 
vďaka jarmokom, železnici a 
elektrickému prúdu stala 
mestečkom. Slovenský 
národný dom s obrovskou 
divadelnou sálou bol vystava-
ný roku 1928. Predná cast je 
dodnes zachovaná v pôvod-
nom  stave, kým je ns mieste 
starej sieni sedemdesiatých 
rokoch vybudovaná nová  
divadelná sála. Vtedy  bol  
dom registrovaný aj ako inšti-
túcia, v ktorej pôsobili: čitá-
reň, divadlo, chór, orchestre a 

folklór. Založením Matice slo-
venskej v Juhoslávii od roku 
1933 organizáciu slovenské-
ho kultúrneho života si pre-
bral Miestny odbor Matice 
slovenskej, čím inštitúcia 
Domu zanikla. 

V roku 1948 po zavretí 
Matice slovenskej v Juhoslá-
vii, bol založený Kultúrny spo-
lok. O rok neskoršie bol pre-
menovaný do Slovenského 
kultúrnoosvetového spolku  
hrdinu Janka Čmelíka, aby 
preregistráciou roku 1956 
spolok dostal dnešný názov 
Slovenský kultúrnoumelecký 
spolok hrdinu Janka Čmelíka. 
Bez ohľadu na štatutárnu či 
inú formu v Slovenskom 
národnom dome sa ustavične 
a veľmi usilovne tvorilo a pra-
covalo. To sa činí aj dodnes. 
Táto činnosť zachovala hlbo-
ké kultúrne korene nielen v 
Starej Pazove ale aj  širšie.

V tomto roku si SKUS hrdi-
nu Janka Čmelíka  pripomína 
na  70. výročie od založenia 
spolku,  90.výročie od výstav-
by Slovenského národneho 
domu a 115. výročie od prvé-
ho divadelného predstavenia.

Словачкидом
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АКСИРМИУМ

ДочекзаДрагануТомашевић

Осво јив ши шесто место у фина лу 
Европ ског првен ства у атле ти ци 
у Бер ли ну, у дисци пли ни баца

ња диска, Дра га на Тома ше вић још јед
ном је учи ни ла Срем ску Митро ви цу 
свет ски позна том. Упра во због тога на 
Атлет ском ста ди о ну АК Сир ми ум у 
Срем ској Митро ви ци, у петак, 17. авгу
ста, орга ни зо ван је све ча ни дочек за 
нашу атле ти чар ку, којој је ово било 
сед мо фина ле на европ ским првен
стви ма.

Пре ма њеним речи ма, бити шести у 
Евро пи зна ча јан је резул тат. 

– Вред но смо ради ли и тре ни ра ли, а 
труд се испла тио. Оста је жал за меда
љом, јер јако мала даљи на је одлу чи
ва ла о сре бру, а и о брон зи. Могу да 
будем ствар но задо вољ на резул та том 
али оста је још доста вре ме на да се 
тре ни ра ради и да се што боље пред
ста вља свој клуб и свој град. Ова кав 
дочек за мене зна чи мно го јер је ово 
место где сам поче ла сво је прве атлет
ске кора ке док још није ни било овог 

ста ди о на. Годи на ма смо тре ни ра ли, 
кад сам почи ња ла било је мно го деце, 
али нас је из тих гене ра ци ја мало 
оста ло у овом спор ту. Дра го ми је да 
данас има мно го деце у клу бу и да ће 
јед ног дана из Ателт ског клу ба Сир ми
јум неко од ове деце пред ста вља ти 
наш град на спорт ским так ми че њи ма 
– рекла је Дра га на Тома ше вић.

Дра га нин тре нер Дани ло Крти нић 
изја вио је да је задо во љан њеним пла
сма ном на Европ ском првен ству. 

– Вра ти ли смо се са Европ ског 
првен ства као нај бо ље пла си ра ни 
Срби и то је вели ки успех. Бате ри је су 
пуне и неће мо се одма ра ти јер нам 
пред сто је још три митин га у ино стран
ству где има мо шан су да оде мо у Рим, 
у Загреб и веро ват но у Фран цу ској или 
Шпа ни ју. Ми сада има мо ветар у леђа 
и пуни смо амби ци ја. Ово је сја јан 
успех, а Дра га на је до сада шест пута 
била у фина лу европ ских и два пута 
свет ских атлет ских так ми че ња. Вра ти
ла се сад у европ ски и свет ски врх. 

Било је фено ме нал но пред ста вља ти 
Срби ју и јако је лепо вра ти ти се овде. 
Сви нам чести та ју и виде да је то јако 
велик успех и да је Дра га ни меда ља 
била на дохват руке. Њој је само мало 
сре ће фали ло да узме меда љу. Има ла 
је добар резул тат и пока за ла је да је 
пре ка ље ни так ми чар – рекао је Крти
нић. 

Дра га ну су на ста ди о ну доче ка ли 
нај мла ђи митро вач ки атле ти ча ри. 
Међу тим, иако је наја вље но да ће 
нашу атле ти чар ку испред локал не 
само у пра ве доче ка ти заме ни ца гра до
на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић и 
Зоран Мишчевић заме ник начел ни ка 
ГУ за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт, 
они се нису поја ви ли. 

Дра га на је са мла дим атле ти ча ри ма 
раз ме ни ла сво ја иску ства са так ми че
ња, јер, можда ће баш неко од њих 
бити буду ћи свет ски или европ ски 
шам пи он у некој од атлет ских дисци
пли на. 

Н.Милошевић

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ – ОПШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за урба ни зам и имо вин ско прав не посло ве
На осно ву чла на 45. a. Зако на о пла ни ра њу и изград њи („Сл. гла сник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 121/12, 

42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) и чла на 39. Пра вил ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку
ме на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник РС“, бр.64/2015)

оглашава

РАНИЈАВНИУВИДПОВОДОМИЗРАДЕПЛАНАДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕЗОНЕ
ЦЕНТРАНАСЕЉАДОЊИТОВАРНИК 

Рани јав ни увид у тра ја њу од 15 дана одр жа ће се од 22. 
авгу ста до 5. сеп тем бра 2018.годи не. 

Ела бо рат за рани јав ни увид у  План детаљ не регу ла
ци је зоне цен тра насе ља Доњи Товар ник Пећин ци,  биће 
изло жен на рани јав ни увид сва ког рад ног дана од 9 до 14 
часо ва у згра ди Општи не Пећин ци  сала Општин ског 
већа  у Пећин ци ма у ул. Сло бо да на Баји ћа бр. 5.

Заин те ре со ва на прав на и физич ка лица могу врши ти 

јав ни увид у изло же ни Ела бо рат и доста вља ти при мед бе 
и суге сти је у писа ном обли ку на адре су: Оде ље ње за 
урба ни зам и имо вин ско прав не послве Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци у Пећин ци ма, ули ца Сло бо да на Баји ћа 
бр.5., закључ но са 5. сеп тем бром 2018.годи не.

Све доста вље не писме не при мед бе и суге сти је састав
ни су део Изве шта ја о оба вље ном раном јав ном уви ду и 
могу ути ца ти на план ска реше ња.

ДраганаТомашевић ДанилоКртинић
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• Изда јем ком фо ран стан на Црве ној 
чесми, тел. 625176
• Изда јем јед но со бан стан у Декан цу, 
усе љив 1. сеп тем бра, тел. 064/064
9552, 681672
• Изда јем стам бе ни или послов ни 
про стор Шећер сокак 33, тел. 622
232
• Изда јем ком фо ран стан у С. Митро
ви ци 25 м2, укњи жен, цена 16.000 
евра, Ули ца Кара ђор ђе ва 32, тел. 
060/1628445
• Изда јем јед но со бан стан у Новом 
Саду, код Меди цин ског факул те та, 
тел. 670145, 069/669511
• Изда јем стан 50 м2 у Насе љу М. 
Хуђи код обда ни шта, тел. 622184, 
065/2867245
• Изда јем собу у Насе љу М. Хуђи за 
два уче ни ка или уче ни це, тел. 
063/8976274
 • Изда јем јед но со бан наме штен стан 
са купа ти лом улаз посе бан, гре ја ње 
на гас, на услу зи веш маши на и 
маши на за суше ње веша, у Лаћар ку, 
тел. 671845, 061/1555110
• Изда јем собу уче ни ци са упо тре бом 
кухи ње и купа ти ла у бли зи ни меди
цин ске шко ле, тел. 064/1250981
• Про да јем кућу 180 м2 у С. Митро ви
ци или мењам за дво со бан стан (до 
дру гог спра та), тел. 064/0739454  
• Купу јем јеф ти ну мању кућу или дво
ри шни стан  у С. Митро ви ци, тел. 
069/4011960

• Про да јем кућу 100 м2 на 4 ара пла
ца у Ули ци Хај дук Стан ка 16, у Срем
ској Митро ви ци. Помоћ не згра де. 
тел.  063/286827 
• Сту дент ки ња инфор ма ти ке тра жи 
цимер ку Дор ћол, Бео град, дво со бан 
стан, пер фек тан, јеф ти но, 060/734
6060, 060/7356060 
• Про да јем кућу у Јаз ку, тел. 064/958
2507
• Изда јем кућу у С. Митро ви ци Ули ца 
Петра Пре ра до ви ћа 81, тел. 623709, 
061/2277884
• Про да јем трпе за риј ски сто, шест 
сто ли ца, ормар кухињ ски, елек трич
ни шпо рет, ком би но ва ну собу, тел. 
Тел. 622767, 064/4546747 
• Изда јем јед но и по соб ни стан Насе
ље Вој во де Сте пе први спрат, цен
трал но гре ја ње, одмах усе љив, тел. 
065/2641310, 069/641552
• Пода јем викен ди цу на пола јутра 
земље, тел. 061/2027320 
• При мам ђака на стан Насе ље М. 
Хуђи, тел. 064/9092362
• Изда јем дво ри шни дво со бан полу
на ме штен стан на Белој ружи у 
Лаћар ку ста на ри на зајед но са режи
јом 90 евра, тел. 066/4340221
• Про да јем стан у Новом Саду – 
вла сник, укњи жен код Желе знич ке 
ста ни це, тел. 064/2215864
• Изда јем дво со бан пра зан стан на 
дужи вре мен ски пери од Насе ље 
Орао, тел. 063/8536617
• Изда јем нов дво со бан стан, ком
фо ран, опре мљен, тел. 065/36116
38
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Сва ко има неке сво је 
риту а ле и нави ке којих 
се тешко одри че. 

Морам при зна ти да сам наву
чен на енгле ски фуд бал. 
Уства ри, наву чен сам на фуд
бал гене рал но. Када дође 
викенд, нека ко пла ни рам 
дане, има ју ћи у виду утак ми
це које се игра ју субо том и 
неде љом.

Субо том се игра нај ви ше 
утак ми ца и јако је тешко 
испра ти ти све. То је бор ба. 
Прво имаш тер мин у 13:30, 
па у 16 часо ва, а онда у 
18:30. Прак тич но цео дан. Да 
се раз у ме мо, нисам ја гадљив 
ни на Шпан це у вечер њем 
тер ми ну. Посеб но кад игра ју 
Бар са или Реал, а ти опа лиш 

на тике ту 7 плус. Е сад, како 
обја сни ти леп шој поло ви ни 
да си буда ла која је спрем на 
цео дан да гле да фуд бал. 
Бори се она јад на, маше 
рука ма, тра жи пажњу, али 
сла ба вај да. При ча ти нешто 
од кру ци јал не важно сти, 
изно си сво је про бле ме а ти 
само кли маш гла вом и као 
одо бра ваш, а немаш пој ма о 
чему при ча. И онда се, као и 
увек, заје беш и клим неш гла
вом кад не тре ба, и ето про
бле ма. Сла ви ша, хоћеш ти 
тако целог живо та да гле даш 
фуд бал? Кад ће пау за? Јел 
има неког фуд ба ла и у уто
рак? Кад ти почи ње та смр
дљи ва Лига Шам пи о на? 
Само су нека од тих фамо
зних викенд пита ња.

Нека ко се та субо та пре гу
ра, а онда дође неде ља. Тер
ми ни неде љом попод не зау
зи ма ју посеб но место у мом 

срцу. Нека ко се све наме сти. 
И ручак, и пиво после руч ка и 
кауч. Леген дар ни Џони Шту
лић је то све лепо сро чио у 
песми „Неде ља попод не“. 
Упа лим ТВ, кре ће наја ва утак
ми це. Када Енгле зи игра ју, 
није бит но који су клу бо ви на 
тере ну, сва ка тек ма је зани
мљи ва на свој начин. Они су 
мај сто ри за то, држе до тра
ди ци је, ста ти сти ке, сва ки меч 
је нека врста дер би ја. Елем, 
лег нем тако сав оран и набри
јан да испра тим фуд бал. И то 
тра је до 25. мину та. Пола ко 
тонем у сан. Негде сре ди ном 
дру гог полу вре ме на пада гол, 
комен та тор се про де ре и ја се 
трг нем. Сва ке неде ље иста 
при ча. Осим када утак ми цу 

пре но си Гој ко Андри ја ше вић. 
Онда спа вам као топ. И тако 
се про бу дим, немам пој ма 
шта се деси ло, кажу била 
добра тек ма. 

Онда кре ће тер мин у 5 
сати. Ваља ло би попи ти кафу 
и испра ти ти и ту утак ми цу. Ту 
се већ озбиљ но пра ти фуд
бал. Ако су тике ти у живо ту, 
ово је јед на од послед њих 
утак ми ца, па јој тре ба при ћи 
озбиљ но и са раз у ме ва њем.

У неде љу уве че схва тиш да 
си се отро вао од фуд ба ла. А 
шта ћемо са кошар ком? НБА 
има један леп тер мин, чини 
ми се око 21:30. Да се не 
лаже мо, волим ја и аме рич ки 
фуд бал, али они игра ју у исто 
вре ме па је физич ки немо гу
ће бити на два места одјед
ном. Није да нисам поку шао. 
А да можда ипак лег нем да 
спа вам? Тре ба издр жа ти до 
сле де ћег викен да.

Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, 
зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, на осно ву чла на 
10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. 
Гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) обја вљу је 

ОБАВЕШТЕЊЕ
оподнетомзахтевуопотреби

проценеутицајанаживотнусредину

Носи лац про јек та је „KLEEMANN LIFTOVI“ д.о.о.
Шимановци,Голубиначкабб.

Пред мет ни про је кат јеПословнопроизводниобје
кат(складиштењеимонтажалифтоваилифтовске
опреме).

Пред мет ни про је кат се реа ли зу је у Шима нов ци ма, у 
делу рад не зоне на кат. парц. 3771 к.о. Шима нов ци, и 
делу рад не зоне са поро дич ним ста но ва њем на кат. 
парц.411, 412, 413 к.о. Шима нов ци на тери то ри ји општи
не Пећин ци. 

Пода ци и доку мен та ци ја из зах те ва носи о ца про јек та 
могу се доби ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ње за 
при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту живот не 
сре ди не и инспек циј ске посло ве Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5, кан це ла ри ја 
број 22 у пери о ду од 1015 часо ва.

Сви заин те ре со ва ниправ на и физич ка лица могу 
доста ви ти сво је мишље ње у писа ној фор ми на адре су 
Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, 
зашти ту живот не сре ди не и инспек циј ске посло ве 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, у Пећин ци ма 
Сло бо да на Баји ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и мишље ња заин те
ре со ва не јав но сти која су при спе ла закључ но са 
02.09.2018. годи не Оде ље ње ће одлу чи ти о потре би 
про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну за про је кат 
Пословнопроизводниобјекат(складиштењеимон
тажалифтоваилифтовскеопреме)..
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ККВАЛ

Успешанзавршетаксезоне
Нај мла ђи каја ка ши срем ско ми тро вач ког 

Вала успе шно су завр ши ли још јед ну 
сезо ну, са за њих нај ва жни јим так ми

че њем – Првен ством Срби је у мини каја ку.  
Шам пи о нат је одр жан у субо ту, 11. авгу ста, 
на језе ру Тиква ра у Бач кој Палан ци. Осво је
на су три брон за на одлич ја, све под вођ ством 
тре не ра Иго ра Доше на. 

Нај у спе шни ја и овај пут је била Ната ша 
Лау ше вић, којој су при па ле две брон за не 
меда ље. Прво одлич је осво ји ла је у дисци
пли ни мини кајак јед но сед на хиља ду мета ра 
за 2007. годи ште, а дру го у дво се ду на 500 
мета ра зајед но са Мио ном Нена дић у истом 
годи шту. 

Јед ну брон зу осво јио је Мар ко Пепел че вић, 
тако ђе у јед но се ду на 1.000 мета ра за 2007. 
годи ште. 

Првен ство Срби је за ста ри је кате го ри је 
одр жа ће се на бео град ској Ади Циган ли ји од 
30. авгу ста до 2. сеп тем бра. 

Сатакмичења

ФУДБАЛСКИСПЕКТАКЛУДИВОШУ

ДивошаниугостилиКувајћане
Љуби те љи фуд ба ла 

има ли су при ли ку 
да про шлог 

четврт ка, 16. авгу ста, при су
ству ју утак ми ци изме ђу ФК 
Хај дук из Диво ша и клу ба 
Казма из Кувај та, која је 
оди гра на на ста ди о ну у 
Диво шу. 

Еки па Казма је члан прве 
лиге и четво ро стру ки шам
пи он Кувај та. Овај клуб је 
2009. годи не, пово дом про
сла ве 45 годи на посто ја ња, 
оди грао  при ја тељ ски меч 
са слав ном Бар се ло ном, 
која је за оди гра ва ње овог 
меча доби ла 1,7 мили о на 
евра. ФК Хај дук се так ми чи 
у Вој во ђан ској лиги. 

У првом полу вре ме ну еки
па Хај ду ка се није сна шла 
нај бо ље, па су то иско ри
сти ли Кувај ћа ни и пости гли 
три гола. У настав ку, Дивош 
је заи грао боље и изјед на
чио резул тат. После неко ли
ко изме на, гости дају још 
два гола и одно се побе ду 
5:3 у зани мљи вом и дина
мич ном мечу. Јед на од 
пред но сти про тив нич ке еки
пе сва ка ко је била то што су 
били у доброј кон ди ци ји, 
што су пока за ли од ула ска 
на терен, па до кра ја утак
ми це. Доде ље на су и два 
жута и један црве ни кар тон. 

Пуне три би не бодри ле су 
дома ће фуд ба ле ре, а пита

ли смо и тре не ра дома ће 
еки пе Зора на Иви ћа након 
завр шет ка утак ми це, коли ко 
је било задо во љан игром.

–  У првих 45 мину та еки
па Казме пока за ла је ква ли
тет, ипак они игра ју већи 
сте пен так ми че ња од нас, 
мно го су добра еки па. Моји 
игра чи су се мало упла ши
ли. Међу тим, кроз утак ми цу 
су пока за ли доста жеље, 
има ли су добар при ступ и 
вео ма сам задо во љан 
игром. Сва ка ко, игра ти са 
ова квим тимом била је 
огром на част за нас – рекао 
је Ивић. 

Фуд ба ле ре Хај ду ка оче ку
је утак ми ца у првом колу са 
ФК Борац из Новог Сада. 
Тре нер каже да оче ку је 
побе ду. 

Еки па Казма из Кувај та, 
први пут је у Срби ји. Пита ли 
смо мена џе ра тима за ути
ске, али и да оце ни утак ми
цу. 

–  У Срби ји смо од 1. до 
20. авгу ста. Први пут смо 
овде и све је добро. Воли мо 
ову земљу, добри су људи. 
Тако ђе, вео ма су добри 
усло ви за тре нин ге и фуд
бал ске утак ми це. Могу да 
кажем да је тим ФК Хај дук 

вео ма добар. Задо вољ ни 
смо резул та том утак ми це. 
Наша лига још увек није ни 
поче ла, тако да се у будућ
но сти нада мо само нај бо
љем – рекао је глав ни мена
џер спорт ског клу ба Казма 
из Кувај та, Man so ur M. 
AlTuna ib. 

Еки па ФК Казме је про шле 
неде ље игра ла утак ми цу и 
са Вој во ди ном из Новог 
Сада. 

Из Фуд бал ског клу ба Хај
дук кажу да је ово била нај
ве ћа и нај зна чај ни ја утак ми
ца у исто ри ји клу ба.

С.Станетић


