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РУМА: РЕКОНСТРУКЦИЈА вртића

Биће места за сву децу

Р

адови на комплет
ној
реконструкцији
објекта „Центар“ у
граду, и изградњи вртића у
Путинцима, при ОШ „Доси
теј Обрадовић“, су у току и
требало би да се окончају
до краја августа.
Како теку радови, про
веравао је на терену 13.
августа председник румске
општине Слађан Манчић.
По обиласку ова два
објекта, он је истакао, да је
локална самоуправа обе
ћала мештанима Путинаца
да ће се вртић изградити,
али у њему ће бити сме
штени и малишани из Жар
ковца и Доњих Петроваца.
– Видим да радови
доста добро напредују,
грађевински радови су при
крају, а рок за завршетак је
25. август. Ми ове радове у
потпуности финансирамо,
реч је о вредности радова
од 6,5 милиона динара, а
додатно издвајамо још 2,7
милиона динара за потпу
но опремање вртића. То
иде у правцу жеље, да сва
наша деца могу да се упи
шу у вртић, јер сада има
мо листу чекања на којој
је преко 100 малишана.
Отварањем овог путинач
ког вртића, један број деце
из овог села, као и Жар
ковца, који су сада у Руми,
биће премештени у нови
вртић, тако да ће се ство
рити места за упис деце из
града. Најављујем, да би
већ следеће недеље тре
бало да почну и радови на
опремању новог простора
који смо одредили, а то је
простор у којем је раније
била Дирекција за изград
њу. То је доста велик про

Радови у Путинцима

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

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

Обилазак објекта Центар

Могу да најавим да нам је план да следећи вртић
који отварамо буде у Платичеву. Мислим да ћемо то
решити у наредна два месеца. На тај начин би зао
кружили потребе мештана Витојеваца, Грабоваца,
Никинаца, Хртковаца и Кленка. Са свим овим новим
просторима, ми ћемо омогућити да свако дете буде
уписано, тако да ће за сву децу бити не само беспла
тан вртић, него ће бити и места за њих у вртићима,
обећао је Слађан Манчић
стор, тако да ће ту бити
смештено четири групе
малишана – истиче пред
седник Манчић.
Он додаје, да ће се на
овај начин у великој мери
смањити листа чекања,
а циљ је да те листе и не
буде.

Што се тиче реконструк
ције
објекта
„Центар“,
она је делом финансира
на покрајинским, а делом
општинским средствима у
укупној вредности од 8,6
милиона динара.
– 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, а овде је рок за
завршетак 29. август. Могу
да најавим да нам је план
да следећи вртић који отва
рамо буде у Платичеву.
Мислим да ћемо то решити
у наредна два месеца. На
тај начин би заокружили
потребе мештана Витоје
ваца, Грабоваца, Никина
ца, Хртковаца и Кленка. Са
свим овим новим просто
рима, ми ћемо омогућити
да свако дете буде уписа
но, тако да ће за сву децу
бити не само бесплатан
вртић, него ће бити и места
за њих у вртићима – обе
ћао је Слађан Манчић.

С. Џ.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Свечани дочек за
Драгану Томашевић

ајтрофејнија митровачка атлети
чарка, Драгана Томашевић на
недавно завршеном атлетском
Европском првенству у Берлину осво
јила је шесто место. Према речима
њеног тренера Данила Кртинића њој је
фалило само мало среће да узме
медаљу. Драгана Томашевић баца
диск више од једне деценије и током
дуге и успешне спортске каријере
освојила је прегршт медаља и рекор
да. Нико у Србији није још увек успео
да премаши Драганин рекорд у баца
њу диска из Гетеборга 2006. од 63,63
метра.
Гледала сам европско првенство,
пошто иначе обожавам атлетику. Не
сећам се да ли сам баш видела хице
Драгане Томашевић и Марије Вучено
вић, редитељи таквих преноса увек
имају своју логику и бирају шта ће од
догађаја са терена пласирати на мале
екране. Али, није ни битно, битно је да
су обе ушле у финале и битно је да је
коментатор РТС рекао да су из Срем
ске Митровице. Да се за Митровицу
чује и по нечему што није КПЗ. Битно
је и то да је финале европског првен
ства успех сам по себи. Замислите
фудбалску репрезентацију Србије у
финалу европског првенства. Даље
нећу ништа рећи.
За Драгану Томашевић свечани
дочек је организован на митровачком
атлетском стадион
 у у прошли петак
поподне. Било је најављено да ће
нашу најбољу атлетичарку испред
локалне самоуп
 раве поздравити заме
ница градоначелника Светлана Мило
вановић и Зоран Мишчевић испред
управе за спорт. То би свакако био и
ред, јер Драгана Томашевић је за про
моцију Сремске Митровице и митро
вачке атлетике урадила више него
било ко. Међутим, њима двома се
очигледно тог поподнева нешто „искун
дачило“ те нису стигли на заказано
место. Тако да су Драгану и њеног тре
нера дочекали најмлађи митровачки
атлетичари чланови Атлетског клуба
Сирмијум. То је вероватно и најсрдач
нији и најтоплији дочек, јер Драгана
Томашевић је сасвим сигурно идол и
узор за сву ту децу, тако да немам
дилему да ли се она осећала пријатно
или не. И сама је рекла да јој је драго

За Драгану Томашевић свечани дочек је организо
ван на митровачком атлетском стадиону у прошли
петак поподне. Било је најављено да ће нашу нај
бољу атлетичарку испред локалне самоуправе
поздравити заменица градоначелника Светлана
Миловановић и Зоран Мишчевић испред управе за
спорт. То би свакако био и ред, јер Драгана Томаше
вић је за промоцију Сремске Митровице и митро
вачке атлетике урадила више него било ко.  Међу
тим, њима двома се очигледно тог поподнева
нешто „искундачило“ те нису стигли на заказано
место
што има много деце у клубу и како се
нада да ће неко од њих кренути њеним
стопама и у будућности представљати
Митровицу на атлетским такмичењи
ма.
Дакле, ми у Митровици имамо акту
елну српску рекордерку и тренутно
шесту бацачицу диска у Европи. Мало
ли је? Хајд’ нек неко покуша да буде
рекордер у било чему, печењу палачи
нака, хеклању, кошењу траве, кувању
парадајза, брисању прашине ... Не
карикирам, него покушавам да зами
слим колико је рада и зноја требало за
такав успех, какав је направила Драга

на Томашевић.
И ... Па ништа, само мислим да су
Светлана Миловановић и Зоран
Мишчевић, морали некако наћи вре
мена за Драгану Томашевић. Непри
стојно је што се нико испред митровач
ке локалне самоуправе није појавио
на атлетском стадион
 у. Непристојно, је
л ’ се тако каже? Или можда неучтиво?
Или неваспитано? Све су то синони
ми. Или једноставно безобразно!
Можда је то ипак прави израз?
У сваком случају, дочек за Драгану
Томашевић је био свечан, и без њих
двоје.
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ШИМАНОВЦИ

Новоигралиштезанајмлађе

У

четвртак, 16. августа,
у Шимановцима је, на
углу улица Михаље
вачка и Гробљанска отворе
но игралиште за децу, чиме
је почело четвородневно
обележавање сеоске славе
у овом насељу. Отварању
су присуствовали Зоран Вој
кић, заменик председника
општине Пећинци, Синиша
Ђокић, председник пећинач
ког Спортског савеза Раз
вој спортова, Александар
Мандић, председник шима
новачког Савета месне
заједнице, најмлађи Шима
новчани и њихови родите
љи, као и бројни мештани.
Најмлађим Шимановча
нима који су се обрадовали
новом игралишту, председ
ник Спортског савеза Сини
ша Ђокић уручио је лопте,
које су деца одмах испроба
ла на „мале голиће“.
– За нас је највећа сре
ћа када градимо нова игра
лишта и када видимо децу

да на том истом игралишту
проводе своје слободно
време, јер један од прио
ритета Развоја спортова је
приволети што више деце

да се баве спортом. Данас
смо обрадовали најмлађе
Шимановчане, а за неко
лико дана обрадоваћемо
малишане у Ашањи. Жели

ЗоранВојкић,АлександарМандић,
СинишаЂокићиРужицаУскоковић

мо да деца у свих 15 насеља
наше општине имају овакав
простор за игру, дружење и
спорт – рекао је Ђокић.
Дечје игралиште отво
рио је Александар Мандић
председник шимановачког
Савета, који је том прили
ком рекао да је ово мало
игралиште за шимановачку
децу велико, јер су година
ма чекала на његову изград
њу.
– Желим да се у име свих
нас, мештана Шиманова
ца, захвалим председнику
Спортског савеза Синиши
Ђокићу и заменику пред
седника Општине Пећин
ци Зорану Војкићу, што су
помогли овај пројекат. Дра
га децо, али и родитељи,
пошто сте добили овај леп
кутак за уживање, старајте
се о њему и чувајте га, а ја
се надам да ће се на овом
игралишту из године у годи
ну играти све више деце –
казао је Мандић.

БАНСТОЛ

Путзавршенипрерока

Р

адови на потпуној реконструкци
ји дела пута од Банстола до
Сремских Карловаца биће завр
шени пре рока. Како је потврдио први
човек општине Инђија, пут ће бити
отворен за саобраћај почетком сеп
тембра.
– Недавно сам обишао радове на
Банстолу, и оно што сам могао да
видим јесте да се све одвија и брже
него што је предвиђено. Око 1. септем
бра очекује се да ће све бити заврше
но, тако да ћемо до Новог Сада моћи
опет да идемо добро познатом деони

цом, која је сада урађена по светским
стандардима – рекао је Владимир Гак,
председник Општине Инђија и додао:
– Пут је проширен толико да сада,
буквално, имамо три траке, поставље
ни су ивичњаци и сви радови су урађе
ни максимално озбиљно. Морам да
упутим све похвале „Путевима Србије“
и извођачу радова за одлично урађен
посао.
Радови на комплетној реконструкци
ји дела државног пута од Банстола до
Сремских Карловаца почели су 23.
априла и реч је о пројекту вредном око

240 милиона динара који заједнички
финансирају Влада Војводине и репу
бличка Дирекција за путеве. Пут Бан
столСремски Карловци проширен је
за 1,2 метра и његова ширина је сада
више од седам метара.
– Видели смо да се не ради о пре
свлачењу бетонских плоча, које су се
овде некада налазиле, већ да су оне у
потпуности уклоњене, да је извршена
дренажа и све што је неопходно како
бисмо добили један од најсавремени
јих путева у Војводини – рекао је Гак.
М.Ђ.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Реконструкција
Железничкеулице

ВладимирСанадер

МирославЈокић
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ЈКПКОМУНАЛИЈЕ

Одговорнопрема
свомљубимцу

У оквиру пројекта Одговорнопрема
свом љубимцу – за чист град, који
је подржан од стране ЈКП Комуна
лије и Екопројект тима, у Сремској
Митровици је постављено 10 посуда
са врећицама за уклањање и одла
гање измета кућних љубимаца. Циљ
овог пројекта је допринети заштити
животне средине и повећати степен
хигијене на улицама и зеленим повр
шинама нашег града, као и унапреди
ти свест власника кућних љубимаца
Локације посуда: Градски парк,
стамбено насеље Деканске баште,
савски кеј, стамбено насеље Матија
Хуђи, Спомен парк, Омладински парк.
Апелујемо на одговорне власни
ке љубимаца, да коришћењем ових
канти учествују у подизању свести о
одговорном власништву.

Резултатианализе

Овај део пута на неки начин је обилазница око савскеводе
Града, која иде кроз улице Милоша Обилића и
но комунално предузеће Кому
Тараса Шевченка, а овде је управо њено чвори наЈав
лије Сремска Митровица обаве
ва грађане о резултатима анализе
ште,накојемћебитиизграђенановакружнарас шта
савске воде, коју је извршио Завод за
јавно здравље Сремска Митровица.
крсница,кажеВладимирСанадер

З

емљишним припремама и укла
њањем пешачких стаза у петак,
17. августа, почели су радови на
реконструкцији Железничке улице у
Сремској Митровици, један од најзначај
нијих инфраструктурних пројеката ове
године. Завршетком ових радова, читав
скуп саобраћајница повезаних са под
вожњаком код некадашње Дијане биће
комплетно реконструисан.
Према речима градоначелника Вла
димира Санадера, који је овим поводом
обишао радове, значај реконструкци
је поменуте саобраћајнице је изузетно
велики за Сремску Митровицу.
– Значај реконструкције целокупне
саобраћајнице Железничке улице јесте у
томе што је она у склопу саобраћајница
које смо урадили у претходном периоду
заједно са подвожњаком. Овај део пута
на неки начин је обилазница око Града,
која иде кроз улице Милоша Обилића и
Тараса Шевченка, а овде је управо њено
чвориште, на којем ће бити изграђена
нова кружна раскрсница. Сада радимо
део који је преостао како бисмо заврши
ли комплетну реконстуркцију путева где
је повећан интензитет саобраћаја. Ова

саобраћајница повезује улазак у град,
пут према Лаћарку и Републици Српској
и сада ће бити најбржа у граду, јер ће до
изласка из Лаћарка постојати само два
семафора, са два кружна тока. На тај
начин не само да убрзавамо саобраћај у
овом делу града, него га чинимо и много
безбеднијим – рекао је Санадер.
Начелник Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину Миро
слав Јокић изјавио је да се у оквиру ових
радова, као и приликом недавне рекон
струкције улице Вука Караџића, врши и
замена дотрајале водоводне и канали
зационе мреже, као и постављање нове
гасне инсталације. Како каже, вредност
радова је 132 милиона динара. Највећи
део инвестиције сносе Путеви Србије, а
локална самоуправа учествује у озеле
њавању комплетне улице, постављању
јавне расвете и другим инвестицијама,
што ће укупно износити око 30 милио
на динара – рекао је Јокић и додао да
садња новог биља не значи и уништава
ње платана, него ће сви они као симбол
Сремске Митровице и Железничке ули
це бити сачувани.
Н.Милошевић

Анализа савске воде је извршена
дана 08. 08. 2018. године и то на тач
кама узорковања : Мала плажа, поче
так плаже, Богаз, Диспанзер.
Узорковањем и анализом физичко
хемијских и микробиолошких параме
тара савска вода на наведеним лока
литетима: одговара захтевима Уред
бе о граничним вредностима загађују
ћих материја у површинским водама и
подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање.
Препоруке за здравствено безбед
но купање: избегавати роњење, гњу
рање, прскање, скакање и гледање у
води, приликом уласка у воду посте
пено се расхладити, обавезно се
туширати чистом водом са тушева
након изласка из савске воде, вршити
надзор над купањем мале деце ( у
плићаку је вода најзагађенија), после
кише и олује не купати се 23 дана,
забранити приступ домаћим животи
њама.
Молимо све суграђане да се у току
боравка на плажи придржавају прави
ла забране игре с лоптом у води и
пешчаном делу плаже обележеном
знаковима забране, како не би омета
ли одмор и рекреацију посетилаца
Градске плаже у Сремској Митровици.
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Стабилно
водоснабдевање
Високе температуре ни у једном тре
нутку нису довеле у питање несметано
снабдевање водом свих становника
инђијске општине. За само две године
изграђено је пет бунара, којима су
обезбеђени довољни капацитети воде,
а цистерне су постале само ружна про
шлост, тврде надлежни.

22. AVGUST 2018.

ДОМ ЗДРАВЉА

Значајно смањен дуг

Значајно смањен дуг Дома здравља у Инђији

– Већ две године у Инђији немате
рестрикција воде. Током лета такође,
није било рестрикција и несташица
иако је, по правилу, повећана потро
шња у том делу године. Ми смо то обе
ћали нашим суграђанима пре избора и
то обећање смо испунили – истакао је
Владимир Гак председник Општине
Инђија, додајући да су у претходне две
године уложена значајна средства за
изградњу нових бунара.
– Чини ми се да смо сви заборавили
како изгледају рестрикције воде, а
већина наших грађана не зна колико
је било потребно улагања и изградње
нових бунара како бисмо решили овај
проблем. Сада смо дошли у ситуацију
да имамо константно и стабилно водо
снабдевање – истиче Гак и наводи да
ће изградњом повезног цевовода
Инђија - Бешка, бити трајно решен
проблем водоснабдевања у Бешки и
Чортановцима.

М. Ђ.

Д

уг инђијског Дома здравља, пре
само две године, износио је око
250 милиона динара. Локално
руководство наследило је ово бреме
од претходне власти, те од првог дана
преузимања одговорности за грађане
општине Инђија, интензивно раде на
враћању старих дуговања према фар
мацеутским кућама и радницима. За
то време дуг је смањен више од пола,
па уместо 250 милиона динара, он
сада износи око 109 милиона. Kако је
више пута истакао први човек општи
не Инђија Владимир Гак, Дом здравља
ни у једном моменту се није нашао у
блокади, функционише без већих про
блема и што је најважније, то нису
осетили грађани, који користе услуге
ове здравствене установе. Све то не
би било изводљиво да није било нових
инвестиција, захваљујући којима и
долази до прилива средстава у локал
ни буџет.
– Преостали дуг Дома здравља биће
враћен на исти начин као што је то
рађено и до сада. Сви знају да је
локална самоуправа морала да интер

венише и да обезбеди средства како
би ова установа могла да настави са
функционисањем – истакао је Гак и
додао:
– За мање од месец дана ми ћемо
потписати уговоре са два нова инве
ститора и захваљујући томе приходо
вати у буџет још око 50 милиона дина
ра. То нису мала средства и са њима
можемо да решимо доста тога. Ту није
крај, када почну уплате пореза на
зараде и имовину, приход се тада још
више увећава.
Гак је навео да је Општина Инђија
једна од ретких, можда и једина, која је
за само годину и по дана потписала
уговоре са девет нових инвеститора.
– Радимо домаћински, без политич
ког популизма, са пажњом озбиљног
привредника. Треба да будемо поно
сни на број инвестиција које смо успе
ли да привучемо за веома кратко вре
ме, јер нам је то омогућило да враћа
мо наслеђене дугове, међу њима и дуг
Дома здравља – истакао је председ
ник Општине Инђија.

М. Ђ.

Нова инвестиција Агромаркета

К

омпанија Агромаркет, која је
пре само пар месеци отворила
логистички центар у северои
сточној радној зони у Инђији, ускоро
ће почети са радовима на прошире
њу постојећих капацитета. Према
речима председник а Општине
Инђија Владимира Гака, у наред
ним месецима биће изграђена још
једна хала површине око 5.000 ква
драта.
– Поносни смо када говоримо о
Агромаркету и проширењу постоје
ћих капацитета, јер смо успели да
се договоримо са челним људима,
да спроведу и другу фазу радова у

нашој индустријској зони, иако је
постојала варијанта да хала буде
изграђена у граду, који се налази у
близини њиховог представништва
– рекао је председник Општине
Инђија и додао:
– Већ је издата грађевинска
дозвола и радови ће ускоро крену
ти. Предвиђена је изградња још
једне хале од око 5.000 квадратних
метара у којој ће запослење наћи
још око 50 радника.
Подсетимо да је 30. марта ове
године, председница Владе Репу
блике Србије Ана Брнабић, у прису
ству челних људи општине Инђија,

отворила нови логистички центар
компаније Агромаркет, једног од
водећ их снабд евач а тржиш та
пестицида, семенске робе и гарденуређаја у регион
 у, који у том граду
запошљава 65 радника.
Пословн о-склад иш ни
објек ат
логистичког центра, који има 15.000
квадратних метара, прима и испо
ручује робу преко 14 аутоматских
претоварних рампи. Укупна вред
ност инвестиције је 7,5 милиона
евра, од чега је вредност грађевин
ског објекта 6 милиона евра, а
опреме 1,5 милион евра.
M. Ђ.

M NOVINE

22. AVGUST 2018.

7

РАМПА НА МЕТИ ВАНДАЛА

Штета око 260 хиљада динара

Рампа на мети вандала

П

редставници локалне самоу
праве више пута су у медијима
говорили о уништавање рам
пе, која је постављена пре мање од
два месеца, на улазу у пешачку зону
у центру Инђије. Према званичном
саопштењу МУП-а, недавно је иден
тификовано и приведено девет осо
ба, између 23 и 32 године, под осно
ваном сумњом да су у више наврата
физичком снагом и помоћу аутомо
била, оштетили контролну рампу на
улазу на шеталиште у улици Војво
де Степе у Инђији, те ће МУП под
нети кривичне пријаве против истих,
надлежном тужилаштву. Контролна
рампа на улазу на шеталиште у ули
ци Војводе Степе, више пута је оште
ћена током јула и почетком августа.
Припадници МУП-а су у претходне
две недеље идентификовали и при
вели девет особа старости 23 до 32
године из Инђије и Нових Карловаца,
које су 15. и 29. јула, као и 5. августа

оштетиле поменуту рампу.
Рампа, која је постављена почет
ком јула ове године, већ се више
пута нашла на мети вандала, а томе
ће надлежни на пут стати поставља
њем најсавременијих камера, како би
се лакше идентификовала лица која
уништавају јавну својину, потврдио је
председник Општине Владимир Гак.
– Очекујем да ће сви који су учинили
ову врсту кривичног дела, бити аде
кватно санкцион
 исани. Можда звучи
мало грубо, али не могу да разумем
особе које уништавају јавну имовину
и то мора некако да се санкцион
 ише–
рекао је Гак и додао:
– Свакако ћемо појачати видео над
зор и ставићемо најмодерније каме
ре, које ће препознавати и таблице и
лице возача. То морамо да урадимо,
а исти принцип применићемо и на
дивљим депонијама, како би решили
и тај проблем.
Како је потврдио председник Општи

не Инђија, рампа је од постављања
до сада, ломљена чак четири пута, а
штета нанета локалној самоуправи и
ЈП „Инђија пут“ је нешто мање од 260
хиљада динара. Ипак, како каже Гак,
рампа се показала као много боље
решење од стубића који су се некада
налазили на том месту и који су били
потпуно нефункционални због честих
кварова.
– Пешачка зона у улици Војводе
Степе у протеклом периоду била је
на мети и несавесних возача, који су
вршили непрописно паркирање, упра
во из разлога што је постојећа рампа
била у квару. Можда није визуелно
најбоље решење, али сада можете
приметити да нема паркираних вози
ла у пешачкој зони и да наши суграђа
ни могу безбедно да шетају– рекао је
Гак, и додао да ће у наредном перио
ду ојачати рампе на улазу у улицу Вој
воде Степе, како би их, на неки начин,
додатно заштитили од вандала.М. Ђ.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“

Сређивање учионица

У

чионице у Основној школи
„Петар Кочић“ су празне, али то
није разлог да се летњи распуст
не искористи за побољшавање услова
за боравак оних који ће од септембра
поново сести у ђачке клупе. Општи
на Инђија издвојила је три милиона
динара за уређење неколико учиони
ца у матичној школи али и за радове у
објекту који се налази у Љукову.
– Ми смо веома вредни и обављамо
велике радове, не само у Инђији, већ и
у школи у Љукову. Тамо смо у претход
ном периоду у потпуности реконстру
исали тоалете, окречили део ходника

и оградили школу са свих страна како
би безбедност подигли на виши ниво
– каже Светлана Пешут, директорица
ОШ „Петар Кочић“ и додаје:
– Када је у питању школа у Инђији,
окречили смо седам учионица и сада
се хоблују паркети. Такође, реконстру
исали смо две свлачионице и у пот
пуности ће бити реконструисан под у
фискултурној сали.
Директорица ОШ „Петар Кочић“
потврдила је да ће сви радови бити
завршени и пре почетка нове школске
године.
– Ми током сваког распуста радимо

Светлана Пешут

како би школа била лепша и безбедни
ја за наше ђаке, јер је ово наш и њихов
други дом – каже Пешут.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ И АМБАСАДОР НОРВЕШКЕ У ШИДУ

Помоћ школи у Моловину

Обилазак школе у Моловину

П

рошле недеље 14.
августа, Општину Шид
посетили су амбаса
дор Краљевине Норвешке
Арне Санеса и министар за
рад, запошљавање, борач
ка и социјална питања
Зоран Ђорђевић. Том при
ликом у сали Скупштине
Општине Шид, потписан је
уговор о сарадњи на пројек
ту „Норвешка за вас – Срби
ја“, између Краљевине Нор
вешке у Републици Србији и
Канцел арије Ујед ињених
нација за пројектне услуге –
УНОПС. Овај пројекат, који
ће спроводити УНОПС, има
за циљ да допринесе равно
мернијем друштвено-еко
номском развоју земље.
Пројекат „Норвешка за вас
- Србија“, обухватиће 91
локалну самоуправу у Срби
ји и биће усмерен на уна
пређење социјалне инклу
зије, економско оснаживање
рањивих група људи и уна
пређењу квалитета живота
људи у слабије развијеним
општинама, кроз развој
локалне инфраструкт уре.
Како је истакао амбасадор
Краљевине Норвешке, ово
је само прва фаза подршке
вредна 4,5 милиона евра:
– Драго ми је што сам
имао прилику да потпишем
овај уговор у Шиду. Овде се
не ради о новцу, него о кре
ирању нових могућности и
планирању нових послова.
Знамо да у Србији има пуно

могућности да се развијају
овакви послови, али се то
није могло урадити због
недостатка ресурса. Нада
мо се да ће са средствима
које смо обезбедили и који
ма ће управљати УНОПС,
Влада, локалне самоупра
ве, као и све остале органи

зације, укључујући и невла
дине организације, успети
да помогну да се обезбеде
бољи услови живота и бољи
социо-екон омс ки
развој.
Зато бих хтео свима да се
захвалим посебно УНОПС-у,
а нарочито министру Зорану
Ђорђевићу на сјајној сарад

њи. А зашто баш Шид - зато
што је то једна типична
општина којој ми можемо да
помогнемо – истак ао је
амбасадор Арне Санеса.
Захвалност Краљевини
Норвешке што је подржала
тако важан пројекат, изрази
ла је шефица Канцеларије

Зоран Ђорђевић, Микела Телатин, Арне Санеса и Предраг Вуковић
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Уједињених нација за про
јектн е услуге (УНОПС)
Микела Телатин:
– Драго ми је што сам
овде како би покренули овај
пројекат са министром за
рад, запошљавање, борач
ка и социјална питања, као
и са амбасадором Краљеви
не Норвешке, који су нам
драги пријатељи и вредни
сарадници. Мисија УНОПСА
је да држава обезбеди гра
ђанима бољи живот и да се
обезбеди одрживи развој.
Али сама мисија није
довољна, морамо да је и
примењујемо. Ми то у Срби
ји и постижемо зато што
имамо стручњаке на локалу
који раде напорно на приме
ни пројеката који се тичу
набавке инфраструктуре и
осталих радова. Захвални
смо Норвешкој што је
финансирала овај пројекат
који ће унапредити социоекономски развој земље, а
нарочито што помаже мар
гин ал изован им
груп ам а
људи. Ово су циљеви Владе
Србије, Краљевине Норве
шке као и УНОПСА и потпи
сивањем овог споразума,
ми показујемо да овај проје
кат снажно напредује –
истакла је Микела Телатин.
Како је том приликом
истак ао министар Ђорђе
вић, главни задатак Владе
Републик е Србије јесте,
бољи живот грађана:
– Управо пројек ат који
заједнички радимо са Кра
љев ин ом
Норвеш ке
и
УНОПСОМ, има за циљ кре
ирање нових радних места
и стварање једнаких могућ
ности за све грађане, како
би могли да живе нормално
и имају социјалну сигурност.
Ово је само почетак и Шид
је одабран као прво место и
верујем да ћемо овакве и
сличне пројекте, наставити
реализовати у целој Србији
– изјавио је министар Ђор
ђевић.
Након потписивања угово
ра, амбасадор Краљевине
Норвешке, министар Ђор
ђев ић
и
предс тавн иц и
локалне самоуправе Општи
не Шид, обишли су објекат
Основне школе „Сремски
фронт“ у Моловину, који се
адаптира на иницијативу
ресорног министарства уз
финансијску подршку амба
саде Краљевине Норвешке
кроз пројекат „Мрежа соли
дарности – друга година“
који спроводи Група 484:

– Захваљујем се Краље
вини Норвешке, УНОПСУ,
Министарству за рад, запо
шљавање, борачка и соци
јална питања на челу са
министром Ђорђевићем,
који нам пружају несебичну
подршку. Ми смо прошле
године реновирали основну
школу „Сремски фронт“ у
Шиду, а ове године адапти
рамо школе у Моловину и
Беркасову. Циљ нам је да
нашој деци обезбедимо
што боље услове за школо
вање и тако ће бити увек –
рекао је председник Општи
не Шид Предраг Вуковић.
Амбасадор Краљевине
Норвешке изразио је задо
вољство што радови у шко
ли у Моловину добро
напредују. Такође је изра
зио задовољство што је
шидска општина примила
велики број миграната, чија
ће деца похађати школу у
Моловину која ће према
обећањима, бити завршена
до почетка школске године:
– Задовољство је када
видите да се раде послови
који пуно значе једном
малом месту као што је
Моловин, поготово кад се
ради о деци. Ми ћемо се
као министарство трудити
да помажемо где год је то
могуће. Са Краљевином
Норвешком реализовали
смо два пројекта кад је реч
о деци. Једна школа је
овде, а друга је код Сомбо
ра. Наставићемо са том
праксом и жеља ми је да
дођем 3. септембра у ову
школу и видим осмехе на
лицу те деце – рекао је
Ђорђевић.
Трен утн о,
наставу
у
основној школи у Моловину
похађа девет ученика и дво
је деце предшколског узра
ста. Уколико деца мигранти
крену у вртић, почетком
нове школске године, очеки
вања су да ће они долазити
у Моловин, с обзиром да је
он најближи прихватном
центру Принциповац:
– Моје задовољство је
ипак највеће, с обзиром да
се реновира једна од наше
четири подручне школе.
Реновирање школе у Моло
вину омогућиће боље усло
ве за рад и стицање обра
зовања, али у сваком слу
чају измамиће осмехе деце
3. септембра када крену у
школу – изјавила је дирек
торка ОШ „Сремски фронт“
Шид Слађана Љубојевић.

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

Одана почаст
палим борцима

Мр Жељко Трбовић и Ђорђе Смиљанић

У

недељу, 19. августа,
представници Месне
заједнице Сибач и
Општине Пећинци, полага
њем венца на спомен обе
лежје палим борцима и
жртвама фашизма, обеле
жили су сеоску славу у овом
насељу. Венац су положили
председник Савета МЗ
Сибач Ђорђе Смиљанић и
председник општине Пећин
ци мр Жељко Трбовић, који
је том приликом нагласио
да сва сремска села имају
традицију чувања сећања
на жртве ратова и да је то
добра традиција.
– Мештани који су дали
своје животе да бисмо ми
данас живели у слободи не
смеју бити заборављени.
Они су дали своје животе за
нашу слободу, а пећиначка
локална самоуправа ради
на томе да у тој слободи
што боље живимо. Ускоро

почиње изградња пута у
радној зони Сибач, а већ
имамо у најави и инвестито
ра из Енглеске који жели да
инвестира у ту зону. То ће
омогућити младим људима
да овде раде, живе и да
овде заснују породицу, тако
да у нашим насељима у
будућности буде што мање
празних кућа – поручио је
Трбовић.
У култ урно-уметничк ом
делу програма обележава
ња сибачке славе наступи
ли су КУД Искон, Ања Девр
ња и Милица Клинчаревић.
Председник Трбовић је
истог дана посетио и Обреж,
где је присуствовао пара
стосу палим борцима и
жртвама фашизма служе
ном испред спомен плоче
постав љен е на зград и
основне школе. Парастос је
служен поводом сеоске сла
ве у овом насељу.

ПЕЋИНЦИ

Регресирање
превоза ученика

Одељење за друштвене
делатности Општинске упра
ве општине Пећинци расписа
ло је јавни позив за регреси
рање трошкова превоза уче
ника средњих школа за школ
ску 2018/2019. годину. Право
на регресирање трошкова
превоз а могу оствар ит и
редовни ученици који имају
пребивалиште на територији
пећиначке општине и који
похађају средње школе на
територији општине Пећинци,
као и ученици који свакоднев

но путују из сеоских насеље
них места до школе за време
трајања школске године.
Рок за подношење пријава
је од 15. до 31. августа. Зах
тев за субвенционисани пре
воз са пропратном документа
цијом предаваће се на шалте
ру Дечје заштите у Услужном
центру општине Пећинци.
Услови конкурса као и обра
зац захтева могу се преузети
на званичној интернет презен
тацији Општине Пећинци на
страници Јавни огласи.

10

РУМСКА ПАНОРАМА

M NOVINE

22. AVGUST 2018.

Уређење школских зграда

К

ао и сваке године, током летњег
распуста у румској општини се
реализују радови на сређивању
школа, како би нова школска година
започела у бољим условима. Прошле
године је урађен велики део посла, па
је вредност тих радова била преко 20
милиона динара, али се и ове године
ради или ће се радити у неколико шко
ла. За ове намене је обезбеђено преко
пет милиона динара.
Део радова је везан за ОШ „Вељко
Дугошевић“, тако да ће се у објекту у
Вогњу извршити молерско-фарбар
ски радови, чија је вредност 323. 693
динара, као и поправка електричних
инсталација у школи, у граду вредно
сти 144.167 динара.
У овој школи су у току радови на
изградњи летње учион
 ице, а за то
је локална самоуправа обезбедила
189.000 динара.
У ОШ „Миливој Петковић Фећко“ у
Платичеву ће се набавити школски
намештај у вредности нешто изнад
141.000 динара, док је у току јав
на набавка за замену столарије на
фискултурној сали у грабовачкој ОШ
„6. ударн
 а војвођанска бригада“.
Вредност радова је процењена на
нешто више од 1,4 милиона динара.
Како сазнајемо, од Војислава Мио

Значајна улагања у грабовачку школу

ковића, помоћника шефа Одељења за
друштвене делатности, с обзиром да
се замена столарије у румској Гимна
зији „Стеван Пузић“ радила фазно, ове
године је окончана, а за то је утрошено
2,1 милион динара.
Радови веће вредности су у току у

ССШ „Бранко Радичевић“ и односе
се на молерско-фарбарске радове,
радове на водоводу и канализацији, те
адаптацији и санацији сутерена шко
ле. Њихова вредност је око 1,4 мили
она динара.
С. Џ.

ЦРВЕНИ КРСТ

Народна кухиња ради 24 године

И

зборна
скупштина
Црвеног крста Рума,
недавно
одржана,
била је прилика да се раз
мотри рад ове организаци
је у минуле четири године,
али утврде и неки правци
даљих активности.
Кроз рад око 2.000 волон
тера, међу којима је доста
младих, Црвени крст је
учествовао у активностима
организација на нивоу Вој
водине и Србије, а његови
едукатори су, о борби про
тив трговине људима, гово
рили ученицима од нижих
разреда основне, па до
завршних разреда средње
школе – било је обухваћено
око 3.500 ученика.
Значајан део активности
румског Црвеног крста је
посвећен бризи о угроже
ним лицима, а важан сег
мент је рад Народне кухиње
која постоји и непрекидно
ради 24 године.
Просечно, оброке добије
650 лица, а тренутно је 720
корисника народне кухиње.
Додатно, ланч-пакетима је

Бранислав Јовановић

обухваћено око 1.600 лица
у селима румске општине.
– У Народној кухињи је
скувано и дистрибуирано
700.000 оброка и 10.000
ланч-пакета. Такође, опо
равком деце смо обухвати
ли око 200 деце, а обезбе
дили смо одећу и обућу за
око 5.000 лица – каже Бра
нислав Јовановић, секретар
Црвеног крста Рума.

Значајне активности веза
не су за добровољно дава
лаштво крви и у поменутом
периоду је пријављено 790
нових давалаца, прикупље
но је 4.404 јединица крви,
а број давалаца у румској
општини је достигао цифру
од 1.291 лице.
Црвени крст доста актив
ности реализује и кроз
сарадњу са локалном само

управом, Центром за соци
јални рад, Геронтолошким
центром Срем, Домом здра
вља…
Приликом великих попла
ва, које су задесиле румску
општину пре четири године,
било је ангажовано 159 чла
нова Црвеног крста.
– Битно нам је што је у
рад Црвеног крста укључен
велики број младих. Тако је
на разним програмима било
ангажовано преко 500 мла
дих људи. У наредном пери
оду активности ћемо реали
зовати у складу са новим
прописима, а тежиште је на
јачању наших капацитета,
ту је социјална делатност,
идентификација
стања
стварне социјалне угроже
ности са аспекта социјал
них потреба по категорија
ма и врстама. Посебно, у
припремама за деловање
у несрећама, делатности у
превенцији здравља, као и
раду са подмлатком и омла
дином – каже Бранислав
Јовановић.
С. Џ.
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Недељакинескогфилма

О

ко четврт века траје
сарадња Амбасаде
НР Кине у Београду
и Завичајног музеја Рума,
а захваљујући тој сарад
њи ове године по пети пут
је организована Недеља
савременог кинеског филма
у оквиру Културног лета.
Недеља кинеског филма
је започела 13. и трајала је
до 17. августа, током које је
публика видела пет филмо
ва снимљених током 2016. и
2017. године.
Почетку ове манифеста
ције присуствовао је Сји
Хонг, саветник за културу у
кинеској амбасади.
– Ми имамо веома добру
сарадњу, сваке године одр
жавамо фестивал савреме
них кинеских филмова, а
крајем године увек имамо
изложбу посвећену кинеској
Новој години. Пријатељство
наше две земље огледа се
и у овој сарадњи, коју ћемо
и даље наставити филмо
ви. Наша кинематографија
је заиста веома развијена и
има значајно место у свету –
истакао је саветник Сји Хонг.
Жељу за даљом сарад
њом потврдила је и Брани

Почетакнедељекинескогфилма

слава Коњевић, в.д. дирек
торка Завичајног музеја
Рума.
Румска публика је имала
прилику да погледа следеће
филмове: акциони Операци
јаМеконг, историјски акцио
ни Зовхероја, трилер Стра
нац, историјски Бог рата и
хорор филм Седам чувара
гроба.
Недеља кинеског филма
је била и прва манифеста
ција у оквиру овогодишњег

Културног лета која је орга
низована у реновираном
дворишту Завичајног музе
ја где се, ранијих година,
и реализовао највећи број
програма.
Румска публика је 14. авгу
ста имала прилику да погле
да и да се насмеје глум
цу Јовици Јашину, тачније
његовој монодрами Имајед
на земља која се базира на
мотивима књиге Писма из
Србије Бојана Љубеновића.

То је збирка од 103 сати
рична писма, која је до сада
доживела више издања и
добила најзначајније књи
жевне награде у области
сатире.
Јунак представе је стра
нац, који на духовит и луци
дан начин,С реално сагле
дава
српску
стварност,
указујући публици на овда
шње парадоксе, аномалије,
мане и врлине.
С.Џ.

ЖАРКОВАЦ

ОдржанапетаШтрапаријада

П

ета међународна Штрапаријада одржана је 19. авгу
ста у Жарковцу, а ова специфична манифестација
окупила је више хиљада посетилаца и такмичара из
Србије и БиХ.
Штрапаријада се организује као такмичење коња у вучи
великих дебала, као што се некада радило, али и ради код
извлачења посечених дебала у шуми, где је немогуће при
ћи механизацијом.
Овогодишњу манифестацију је отворио Ненад Катанић,

помоћник министра за пољопривреду, а присуствовали су и
Стеван Ковачевић, председник СО Рума и Петар Гаковић,
начелник Сремског управног округа.
Поред такмичарског дела, припремљен је и музички про
грам, у којем су бројне госте забављали Браћа Дмитровић
и певачица Ћана, као и томбола.
Организатор Штрапаријаде је Удружење љубитеља и
узгајивача коња Вранац из Жарковца , а покровитељ је
румска општина.
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НОВИ БАНОВЦИ

Нови фудбалски
стадион

Општина Стара Пазова наставља са
улагањима у спорт и спортске објекте.
30 милиона динара издвојено је за
изградњу фудбалског стадион
а у
Новим Бановцима. Седам деценија
Новобановчани су чекали на почетак
радова који су уследили пре око месец
дана. Стадион ће бити изграђен на
парцели од четири хектара, опремиће
се три терена и изградити управна
зграда. Завршетак радова очекује се
крајем године.
С. С.

– историјска обележја, учити грчки и
калиграфију.
З. К.

БЕЛЕГИШ

Утопио се у Дунаву
Шездесетогодишњи Милорад Јова
новић утопио се у Дунаву у Белегишу
док је спасавао своју унуку која се
давила. Како незванично сазнајемо,
деда и унука су се шетали по води и
купали када су нагло пропали у воду.
Настрадали је особа са инвалидите
том, тачније без једне руке који је
успео да спасе унуку, али није имао
снаге да спаси себе и утопио се. Жан
дармерија је његово тело пронашла
дан након трагедије, а несрећа се
догодила на пешчаном купалишту ада.
С. С.

ПУТ НА КРФ

Стопама
наших предака

По седми пут најбољи ђаци из овог
региона бораве на наградном путова
њу на острву Крф, а међу њима је и
деветоро ученика из старопазовачких
основних школа на предлог настав
ничких већа. Путовање је резултат
вишегодишње сарадње Патријаршије
Српске Православне цркве и Општине
Стара Пазова и наставак пројекта
Стопама наших предака који са бла
гословом Његове Светости Патријарха
српског господина Иринеја реализује
часопис Светосавско звонце. Ученици
бораве на овом острву до 29. августа
и у том периоду, поред одмора и заба
ве, очекује их и доста радионица, на
којима ће се упознати са историјом
српског народа из периода Првог свет
ског рата, а уједно сређивати културно

ЦРВЕНИ КРСТ

Изборна седница
На Изборној седници Скупштине
Црвеног крста Стара Пазова изабрано
је радно тело ове организације, управ
ног и надзорног одбора, као и пред
седника и потпредседника ове органи
зације. Именованом председник у
Црвеног крста Стара Пазова, Влади
миру Маричићу ово је четврти мандат.
Живан Радаковић секретар је Црвеног
крста Стара Пазова. Једна од тачака
дневног реда био је предлог члана
Скупштине Црвеног крста Војводине.
На мандат од четири године делегира
се Дајана Костић, дипл. социјални
радник. На предлог управног одбора
старопазовачког Црвеног крста, за
представника Управног одбора Војво
дине предложен је секретар Живан
Радаковић, што би уколико се верифи
кује, било и прво представништво ове
старопазовачке организације у Управ
ном одбору покрајинског Црвеног
крста.
Љ.Ј.

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Цене уџбеника
Цене уџбеника за основце за пред
стојећу школску годину крећу се од
6.200 до 14.500 динара нерачунајући
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уџбенике који се користе за учење
страних језика и опште техничку наста
ву. С обзиром да је план и програм
мењан за ученике првог и петог разре
да у Заводу за уџбенике у Београду,
истучу да ће ове недеље бити познато
чији уџбеници ће се користити и коли
ка је њихова цена.
Љ. Ј.

СТЕНД-АП ВЕЧЕ

Олман у Пазови

Из свих животних ситуација се могу
направити комичне сцене, каже Срђан
Олман, стенд-ап комичар из Суботи
це, који је протекле недеље наступио у
Старој Пазови. Од пре четири године
када је почео да се бави овим видом
забављања публике, наступао је у
целом регион
 у. Публика је жељна сме
ха а тако је било и Старој Пазови, где
је стенд-ап вече организовано овог
лета по други пут.
З. К.

НОВА ПАЗОВА

Дечје радионице

Дечја радионица кооперативних ига
ра под називом Лето је за игру и сусре
тање, одржана је протеклог четвртка,
16. августа, у огранку библиотеке
„Петар Петровић Његош“ у Новој Пазо
ви. Друго по реду дружење деце, узра
ста од седам до 14 година, ове године
организовано је у сарадњи Центром за
неформално образовање Други корак.
Циљ радионице је да се кроз игру
разноврсно и квалитетно научи, тако
ђе, да се вежба концентрација и мемо
рија деце. До краја августа радионица
ће се одржати још два пута, односно у
наредна два четвртка са почетком у
18:30.
Ј. Д.

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

Фрушкогорскорудноблаго
Р

удник мрког угља у Врднику био је
једини рудник ове врсте у Војводи
ни, који је после 164 године рада,
затворио окна пре пет деценија. Спада
у најстарије руднике на подручју бив
ше Југославије. Његово време, када је
руда из фрушкогорских дубина одлазила
широм земље, још увек у својим сећањи
ма са сетом чува Слободан Тодоровић
(85), једини живи рудар угљенокопа у
Врднику, у којем је некада копало и преко
450 људи. Са отварањем рудника у Врд
нику основано је и рударско насеље, у
којем и данас живе фамилије и потомци
рудара, који се радо присећају времена
како је било некада.
– Рудник је почео да ради давне 1804.
године. Прву експлоатацију угља почео
је манастир Врдник који је био власник
поседа земље где се угаљ налазио, а то
је било управо у непосредној близини
манастира, вероватно у долини потока
Добочаш. Рудник је 1817. године престао
да ради а 1845. браћа Пејачевић, румски
властелини узимају га у закуп од мана
стира, да би већ 1850. године он прешао
у њихово власништво. Као власници они
рудник дају у закуп, прво неким грађани
ма из Руме, а на крају трговцу из Пеште,
прича за МНовине Зоран Николић исто
ричар.
Пејачевићи су рудник држали све до
1871. године када га губе због непла
ћених обавеза према држави. Његова
права експлоатација настаје тек 1907.
године када прелази у руке државе.
Пристижу нови рудари, а производња
се захуктава. Гради се железничка пру
га ВрдникРума којом се рудник повезује

СлободанТодоровићједини
живирударуВрднику

за пругу БеоградЗагреб, што омогућава
већи и бољи пласман угља. У то вре
ме Врдник је добио једну од најстаријих
термоелектрана у Војводини, која је за
своје потребе користила угаљ рудника.
Термоелектрана је снабдевала струјом
рудник, цело насеље Врдник и друга бли
жа места, као и неке објекте на Фрушкој
гори.
На позив рођака да рудник тражи руда
ре, драге воље, те далеке 1958. годи
не, дошао је Слободан у ово тада само
рударско место, а данас бањско, из род
них Баталага код Коцељеве.
– Када сам се јавио за посао, рекли су

Катанац

Трагедија

Последње године рата 1944. године
рудник је толико смањио производњу
да се ни најосновнији трошкови нису
могли подмирити. Због отежане екс
плоатације, смањених количина угља,
застареле опреме и отежаних услова
пласмана угља, затворен је једини руд
ник у Војводини.

Највећа трагедија, поред толиких
година експлоатисања угља из њега,
десила се 24. марта 1958. године, када
су у пожару у слепом окну, вршећи сво
ју дужност настрадала четири рудара.
У то време налазила су се 24 рудара,
који су када су осетили ширење отров
ног гаса почели да беже према излазу.

ми да дођем у другу смену и тако сам већ
први дан почео да радим. И у њему сам
провео пуних 14 година, све док се 1968.
године није затворио. На њега је стављен
катанац, не зато што у дубинама земље
није било више руде, већ га је тада уби
ла јефтина нафта, присећа се Слободан,
који живи сам у кући, удаљеној од старог
рудника око 300 метара.
У окно откопа Зора, дубоко тачно 140
метара, данас му навиру и лепа и ружна
сећања.
– Радило се, била су то сретна вре
мена, волео бих када би врднички руд
ник поново оживео, да још једном чујем
из њега звук сирене. Оно у шта сам
сигуран јесте да у дубинама Фрушке
горе има још много најквалитетнијег
угља, али потребан је новац да би то
све неко покренуо, тврди једини живи
рудар, којем је клопарање вагонета који
су возили угаљ, била најлепша музика.
По затварању врдничког рудника, Тодо
ровић је провео седам месеци у Ресави
ци, а онда се запутио у Немачку и у руд
ницима каменог угља у Рурској области,
радио још 16 година.
– Дубине на којима смо копали пре
машивале су 1.200 метара, али је тех
нологија била много савременија, а
безбедност већа. Док смо га у Врдни
ку отпуцавали експлозивом метан
каметит, уз стални ризик да то изазове
експлозију метана или повећан ниво
угљенмоноксида. Међутим, тамо су уз
максималну безбедност радиле маши
не, претходно у окна спуштене у дело
вима, још увек се сећа Слободан, упо
ређујући две етапе свог рударског века.
Каже, без обзира на све ризике које је
имао врднички рудник, имао је срећу
да само једном буде повређен. У уском
подземном ходнику рудника, вагонет пун
угља га је прикљештио уз зид и озледио
грудни кош. Али младом и снажном, било
му је довољно пет дана болничког лече
ња да би се поново вратио на свој посао.
– Наравно да сада немам ту снагу и
полет да са камаратима станем у корпу
и уз поздрав „Срећно“, спустим се у окно,
тешка срца признаје Слободан, који је
већ 30 година у пензији.
С.Костић
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РИВИЦА

Летњеуређењесела
Т

оком лета у Ривици је реализова
но више радова, у циљу побољ
шања услова живота мештана,
овог села у иришкој општини.
Тако су насути атарски путеви и
један број улица, као и прилаз познатој
ривичкој чесми, комплетно је замење
на столарија на згради, где се налази
амбуланта и Месна заједница, као и
игралиште за децу.
– Чесма постоји од раније, али није
било прилаза, па када пада киша било
је тешко доћи до чесме, а велики број
грађана долази по ову квалитетну воду.
Сада им је прилаз до чесме увек могућ.
Атарски пут има дужину око киломе
тар, а за атарске путеве смо средства
добили од Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, а део је наших сред
става. За атарске путеве, заједно са
нашим учешћем, имамо 20 милиона
динара, а захваљујући томе можемо
урадити петнаестак километара ових
путева – каже Стеван Казимировић,

Ривичкачесма

Новастоларијаназградиамбуланте

председник иришке општине.
У Ривици је замењена и дотрајала
дрвена столарија, ПВЦ столаријом на
згради у којој се налазе амбуланта и
просторије МЗ. Вредност поменутих
радова је око 280.000 динара.
У овом селу су насуте и ћуприје са
одговарајућим пропустима за воду, као
и коловози у три попречне улице, које
повезују улицу Маршала Тита са улица
ма Војвођанских бригада и Палих бора
ца. За ове радове средства је обезбе
дила локална самоуправа. Све радове
на насипању су урадили радници ЈКП
„Комуналац“, a план локалне самоупра
ве је да за пар година, бар половина
атарских путева буде насута туцаником.
– Потрудили смо се и да за најмлађе
Ривичане направимо дечије игралиште
са припадајућим мобилијаром. Оно је
близу фудбалског игралишта и раније га
на овој локацији није било – каже Сте
ван Казимировић.
С.Џ.
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МАЛА РЕМЕТА

Насипање атарских путева

Атарски пут Мала Ремета

П

ољопривредници из Мале Реме
те годинама су имали проблем
како да дођу до својих њива
после кише, јер их је у томе онемогу
ћавало блато на тим прилазним, како
се често зову „летњим путевима“.
Драган Милошевић, председник
Савета МЗ Мала Ремета истиче да у
овом селу до сада уопште нису уре
ђивани атарски путеви, у смислу да су
насипани туцаником.
– Са иришком општином имамо изу
зетно добру сарадњу, они су нам јави
ли да ће се ови путеви радити и да ми
кажемо шта је то, што је нама најва
жније да се уради. Ми у селу смо се
договорили да се сви атарски путеви,
који улазе у Малу Ремету наспу, и да
се потпуно решимо блата на путевима.

Драган Милошевић

На овај начин смо насули око кило
метар путева и ми смо блато из села
искоренили. Битно је истаћи да смо
искористили ове радове да са асфалт
ним путем повежемо и део пута ка гро
бљу, који је сада такође насут. Рани
је смо имали доста проблема када су
кише, па је прилаз гробљу био јако
отежан – каже Драган Милошевић.
Он додаје да се водило рачуна да
и сви људи који имају викендице око
села, буду повезани макадамским
путем и то је овим насипањем и ура
ђено.
У Малој Ремети је урађено укупно
пет путева чија је дужина око киломе
тар.
Оно што је такође, велики проблем
за житеље Мале Ремете је водоснаб

девање, јер је постојећа мрежа стара
- датира из 1954. године.
– Месна заједница је власник овог
сеоског водовода и њиме управља, а
у контакту смо са људима из Хидрозавода, који то треба да реши. То
нам је најургентнији проблем. Вода у
мрежи је техничка вода, тако да ћемо
радити нову мрежу и прикључке, и
тада ће бити и вода за пиће, јер сада
воду за пиће доносимо из Јаска. Још
нам је жеља да урадимо кров на згра
ди у којој се налази Месна канцеларија
и Ловачки дом и имамо обећање ири
шке општине да ће се и то убрзо реши
ти – говори за наше новине, Драган
Милошевић, председник Савета МЗ
Мала Ремета.
С. Џ.

ВРДНИК

Одржан турнир у баскету
Турнир у баскету „3 на 3“ одигран је 18. августа
на теренима врдничког КК Рудара .
Учествовало је 14 екипа из Врдника, Београда,
Шимановаца, Голубинаца, Новог Сада, Младе
новца, Марадика, Сремске Митровице...
Такмичење се одвијало по групама, а у паузи,
пре полуфиналних утакмица организовано је так
мичење у шутирању тројки, у којем је најбољи био
млади Бојан Шмит, члан KK Рудар из Врдника.
Пласман у финале су обезбедили тимови Екипа
43 из Београда и Лука и другари, из Сремске
Митровице, да би на крају тријумфовала београд
ска екипа.
За најбољег играча проглашен је Јован Антић
из победничке екипе.

Турнир у Врднику

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

За почетак школске године
оде један минималац
Књиге смо купили
половне, али
не можемо да
их продамо,
јер се наредне
године мењају.
Мој син је шести
разред и за половне
књиге смо дали шест
хиљада динара.
То није јефтино,
али нове књиге
су далеко скупље,
каже Ивана Симић

К

ако се ближи септем
бар, родитељи школа
раца већ полако почи
њу са припремама за пред
стојећу школску годину. Они
који купују нове књиге до
сада их већ увелико отпла
ћују, а они који су се опреде
лили за куповину половних
дали су се у потрагу за књи
гама прописаних издавача.
Поред тога, почела је и
куповина свесака, блокова,
ранаца и другог школског
прибора, као и куповина
гардеробе за школарце.
О припремама за наредну
школску годину разговарали
смо са Иваном Симић из
Мачванске Митровице, мај
ком једног основца. Према
њеним речима, данас је
много повољније детет у
купити половне уџбенике,
али по том питању родите
љима проблем предста
вљају сталне измене школ
ског плана и програма.
– Књиге смо купили полов
не, али не можемо да их
продамо, јер се наредне

године мењају. Мој син је
шести разред и за половне
књиге смо дали шест хиља
да динара. То није јефтино,
али нове књиге су далеко
скупље. Ове године смо узе
ли и торбу и перетоницу, то
се отприлике сваке две
године мења. Он је дечак и
то се похаба. Купујемо бло
кове, свеске и тако даље,

Ивана Симић

као и шорц и мајицу за
физичко. То не може да про
ђе са једном опремом и увек
морају да се купе две. Скупо
је све то када се сабере. На
почетку школске године се
сигурно издвоји један мини
малац за те потребе, а ту су
и други трошкови током
школовања, као што је ужи
на, гардероба и сличне

Дејан Чубрило

ствари – каже Ивана Симић.
Сличну причу чули смо и
од Дејана Чубрила, оца јед
не средњошколке и једне
ученице седмог разреда
основне школе. Како каже,
са средњошколцима је лак
ше, јер се они још некако и
снађу, тако да је његова
ћерка купила половне књиге
за 2.500 динара. Међутим,
са основцима ствари стоје
другачије.
– Млађа ћерка је наследи
ла половне књиге, али сваке
године се план и програм
мења. Видећемо тек кад
почне школска година. Од
тих десетак књига, три-чети
ри ће вероватно бити важе
ће, а за остале ће наставни
ци променити издавача или
издање. То тако увек иде.
Са половним књигама увек
мислимо да смо прошли
повољно, док не почне
школска година – каже
Дејан Чубрило.
Пратећи цене школског
прибора по сремскомитро
вачким папирницама, поку
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шали смо да израчунамо
колико његова набавка на
почетк у школске године
кошта родитеље. С обзиром
на то да се цене свесака
крећу од 20 динара за оне
мање квалитетне, па све до
150, и да је сваком школар
цу у просеку потребно бар
15 свесака током једне годи
не, за ову ставку потребно је
издвојити од 300, па чак и
до око 2.000 динара. Цене
блокова за ликовно крећу се
око 50 динара, па је за три
блока, колико је у просеку
потребно за једну школску
годину, потребно издвојити
150 динара. Највећу ставку
за родитеље представљају
ранци, перетонице и опрема
за физичко. За нови школ
ски ранац потребно је издво
јити минимум 2.500 динара,
док перетоница са целокуп
ним прибором кошта око
800 динара. Беле мајице за
физичко крећу се око 400
динара, колико је потребно
издвојити и за шорцеве, а за
два комплета потребно је
издвојити око 1.600 динара.
Ту су и крпене патике за
физичко, чија се цена креће
од 1.500 динара на пијаци и
у кинеским продавницама, а
у бутицима може да достиг
не и вишеструко вешу своту.
За темпере, водене боје,
пластелин и другу опрему
за ликовно потребно је
издвојити још додатних
1.500 динара. Када се све
то сабере, долази се до
минималне суме од око
8.500 динара. Када се на ту
суму додају цене половних
књига, за почетак нове
школске године потребно је
миним ум издвојит и од
14.000 до 18.800 динара, а
са новим уџбеницима, као
што нам је и потврдила Ива
на Симић, долази се до
суме једнаке минималној
месечној заради.
О набавци нових уџбени
ка и почетку школске године
из њиховог угла, разговара
ли смо са браћом Рајком и
Бран ис лавом Вукм ир ом,
власницима папирнице и
књижаре Рачуноводствени
биро у Сремској Митровици.
Према њиховим речима, са
припремама за наредну
школску годину папирнице и
књижаре почињу још крајем
децембра и почетком јануа
ра.
– Са претплатом за уџбе
нике почињемо од Нове
године. Књиге се нису мења
ле задње три године, осим
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Рок концерт

Рајко и Бранислав Вукмир

И нама би било лакше да имамо
једног издавача, али сада је дато на
вољу сваком наставнику да бира
уџбеник по ком ће радити. Онда се
ми прилагођавамо њима, нема нам
друге, рекао је Рајко Вукмир
првог и петог разреда. Они
имају нови план и програм,
па смо чекали да се за њих
одобре уџбеници који ће
бити активни наредне три
године. Следеће године
мења се програм за шести и
други разред, па седми и
трећи, па четврти и осми.
Тако се програм сваке годи
не мења за по два разреда.
Чекали смо до маја, а када
су издавачима одобрени
уџбеници почели смо да
прикупљамо спискове од
школа. Што се тиче осталог
школског прибора, такође
од Нове године крећемо са
припремом за предстојећу
сезону – каже Рајко Вукмир,
и додаје да би и њима као
дистрибутерима, а и роди
тељима, било лакше да су
уџбеници унификовани и да
нема сталних промена.
– И нама би било лакше
да имамо једног издавача,
али сада је дато на вољу
сваком наставнику да бира
уџбеник по ком ће радити.
Онда се ми прилагођавамо
њима, нема нам друге –
рекао је Рајко Вукмир.
Према његовим речима,
цене комплета нових уџбе
ник а варирају. Тако цене
уџбеник а за основце од
првог до четвртог разреда
износе од 6.500 до 8.000
динара. Од петог до осмог
су од 11.500 до око 17.000
динара. Пошто уџбеници
нису повољни, браћа Вук

мир труде се да изађу у
сусрет родитељима, те су
почетком ове године сваком
ђаку чији родитељи купују
књиге преко њих поклањали
комплет лектире за разред у
који полази и опрему за
физичко. Такође, тај поклон
су добили и сви прваци уз
још десет свесака.
За крај, потребно је напо
менути да у цену комплета
књига које наставници зах
тевају, не улази цена уџбе
ник а и радне свеске из
енглеског језика. Уџбеници
из енглеског, као и других
језика који се уче у неким
школама, купују се преко
наставника, а њихова цена
родитељски буџет оптере
ћује за додатних 1.500 до
3.000 динара, у зависности
од издавача. Такође, ови
уџбеници по правилу не
могу се купити од ђака из
претходне генерације, јер се
сваке године мењају.
Присећања ради, не тако
давно, сви основци или
средњошколци генерација
ма су имали исте уџбенике,
који су се преносили са
колена на колено за симбо
личних 1.000 динара. Иако
са половним уџбеницима,
бројни ђаци тих генерација
постали су успешни високо
образовани грађани, побед
ници на различитим такми
чењима, чланови Менсе и
слично.
Н. Милошевић

На Великој сцени Позо
ришта „Добрица Милути
новић“ у суботу, 25. августа
са почетком у 20:00 часо
ва биће одржан концерт
познатог митровачког музи
чара и рок легенде Пеце
Фобоса.
Група ФОБОС је прва рок
група која се оформила
1974. године у нашем гра
ду. Група је за свог посто
јања, а и након распада,
била и остала легенда рок
сцене Срема и Војводине.
Чланови групе ФОБОС те
1974. године су били: Пеца
Фобос – гитара, вокал;
Бранко Бизумовић Брна –
бас гитара; Стокић Славко
Цале – клавијатуре; Дуле
Дабић Дабоња – бубњеви.

У групи ФОБОС, Пеца је
био гитариста (соло гита
ра), вокал, композитор,
текстописац и аранжер.
Седамдесетих и осамде
сетих година свирао је са
својом групом ФОБОС,
заједно са групама Бијело
дугме, ЈУ група, Корни гру
па, Тешка индустрија, Црни
бисери, Тајм, Парни ваљак,
Плави оркестар, Електрич
ни оргазам, Психомодопоп,
Какду лук, Дубровачки тру
бадури, Рокери с Мораву,
с којима је 1984. отпутовао
на турнеју у Немачку и тамо
остао да живи недалеко
од Баден-Бадена. Човек
са темпераментом типа
рођен дивљи, а душом као
у анђела, спреман у сваком
моменту да помогне људи
ма нештедећи себе. Рокер
који је живео буран живот и
прошао животни пакао тра
жећи пут до раја.
Улаз на концерт Пеце
Фобоса је слободан, уз
преузету улазницу, а љуби
тељи доброг рока, своје
бесплатне улазнице могу
преузети сваког радног
дана у Позоришту „Добри
ца Милутиновић“ од 7 до 15
сати.
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НОВА ПРАВИЛА НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА

Тресла се гора, родио се миш

У веома кратком временском периоду,
након ступања на снагу новог правилни
ка, показале су се све недоумице које су
постојале код контролора, власника вози
ла, а и самих полицијских службеника
који контролишу рад контролора на тех
ничким прегледима, рекао је Живан Гвока

П

оследњих месец дана
широм Србије дигла
се медијска прашина
у вези нових прописа веза
них за техничке прегледе
возила. Свакодневно смо, а
и данас можемо, читали о
помпезним паљењима вози
ла огорчених власника, као
и о не знам колико ригоро
зним прописима који су нас
овог лета снашли. Како је у
целој Србији не знамо, али
смо покушали да откријемо
како ствари са техничким
прегледима стоје у Срем
ској Митровици.
С тим у вези, разговарали
смо са Живаном Гвоком из
Одсека за саобраћајно тех
ничке послове Одељења
саобраћајне полиције у
Сремској Митровици.
– У веома кратком вре
менском периоду, након сту
пања на снагу новог правил
ника, показале су се све
недоумице које су постојале
код контролора, власник а
возила, а и самих полициј
ских службеника који кон

тролишу рад контролора на
техн ичк им
преглед им а.
Чињеница је да су сви уче
сници у саобраћају свесни
да контролори сада далеко
савесније и одговорније
врше техничке прегледе –
рекао је Гвока и додао да је
главни проблем настао
током првих дана примене
новог правилник а, јер су
поједини контролори били
доста ригорозни и због дета
ља који не утичу на безбед
ност саобраћаја проглаша
вали возила неисправним.
–У сталном смо контакту
са контролорима, који имају
могућност да нас назову у
ситуацији када имају недоу
мица ради добијања поја
шњења. Знајући да ће бити
недоумица, Управа саобра
ћајне полиције организова
ла је семинар за представ
нике свих линија техничких
прегледа, а након тога су
организоване презентације
новог правилник а за све
контрол оре на подручју
Полицијске управе у Срем

Живан Гвока

ској Митровици – рекао је
Живан Гвока.
Према његовим речима,
најчешће неисправности
уочене на возилима су биле
неисправност урађаја за
заустављање, и то паркирне
(ручне) кочнице, јер већина
возача нема навику да их
користи и долази до тога да
оне изгубе своју функцију и
зарђају. Такође, често је
уочавана неисправност пне
уматика, који морају бити
упарени на истој осовини и
имати прописану дубину
шаре. Када је о корозији
реч, контролори су у почетку
били врло ригорозни, па су
бројна возила због ње про
глашавана неисправним.
Међутим, овај проблем је
решен, јер се на техничком
прегледу не толерише само

дубинска корозија носећих
делова и рупе на лимарији.
Муку за возаче у послед
ње време представљају
уграђене куке за вучу. Оне
морају бити атестиране.
Међутим, нека возила су
мењала власнике и ти дока
зи су често загубљени. Како
каже Живан Гвока, контро
лори су сада добили упут
ство и за решавање овог
проблема, тако да је атест
сада лакше доказати.
Ствари исто стоје и са
свим другим преправк ама
на возилима. У суштини,
ништа се ту није променило,
све што је на возилу додато,
мора да има атест. Једини је
проблем што на неким кон
тролним линијама до сада
овакве ствари нису прове
раване.
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Генерално, када је реч о
техн ичк им
преглед им а,
ништа се суштински није
променило, осим тога што је
сада званино прописано
време вршења прегледа
одређене категорије возила,
промењен начин вођења
евиденције и уведено фото
графисање, што и није нека
новина.
то се тиче других
новина, оне су веза
не за обавезу редов
ног шестомесечног технич
ког прегледа, којем се од
сада морају подвргавати и
моторна возила која имају
уграђене уређаје за давање
посебних светлосних и звуч
них знакова или се употре
бљавају као возило под
пратњом или првенством
пролаза, моторна и при
кључна возила чија је најве
ћа дозвољена маса већа од
3,5 тоне, као и моторно (или
прик ључн о)
возил о
за
изнајмљивање (rent a car).
Такође, како Гвока наво
ди, термини техничких пре
гледа возила намењених за
превоз кошница за пчеле
усклађују се договором
између привредног друштва
и власника, односно кори
сника возила. Ови термини
се пријављују органу који
врши надзор најкасније рад
ног дана који претходи дану
вршења техничког прегледа
ових возила.
Када је реч о возилима
код којих је простор у којем
је смештен мотор заштићен
од стране произвођача или
се ознака мотора не може
утврдити без битних рас
клапања возила, док се не
приб ав и
одгов ар ајућ а
потврда произвођача или
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Једино што је
другачије је
прописано
време за вршење
техничких прегледа
за сваку категорију
возила, вођење
евиденције
и провера емисије
штетних гасова,
каже Душко Цундра

Ш

Душко Цундра

његовог заступника, одно
сно овлашћеног сервисера,
технички преглед се не
може вршити. Међутим, јед
ном обезбеђена потврда
произвођача о броју мото
ра, који се не може видети
без расклапања, важи трај
но.
У блиској будућности, тех
нички преглед возила биће
сниман, а сада, у прелазном
периоду возила се фотогра
фишу, што је на већини
линија већ био случај и до
сада. Такође, возило прили
ком вршења техничког пре
гледа мора бити чисто.
Све ово потврдио нам је и
Душко Цундра, власник
агенције за регистрацију
возила Ауто-тест из Лаћар
ка. Према његовим речима,
и према речима директора
Ауто-теста Илије Сломо, у
њиховој агенцији по питању
техничког прегледа возила
све је остало по старом, а

Људи су били
бесни и палили
аутомобиле,
а да су мало
сачекали сада би
прошли технички
преглед и не би
било проблема,
закључује
Зоран Марић
Зоран Марић

тако им је речено и у Поли
цијској управи.
– Ми смо до сада поштова
ли прописе приликом врше
ња техничких прегледа, тако
да се код нас ништа није
променило. Једино што је
другачије је прописано вре
ме за вршење техничких
прегледа за сваку категорију
возила, вођење евиденције
и провера емисије штетних
гасова – рекао је Душко Цун
дра. Према његовим речима,
до сада у Ауто-тесту није
било никаквих проблема.
Када је реч о емисији штет
них гасова, возачи ће имати
три године да реше овај про
блем, а сада ће бити само
упозорени.
О томе због чега најчешће
возила не пролазе технички
преглед разговарали смо и
са Зораном Марићем, вла
сником аутомеханичарске
радње Ауто-Маре из Срем
ске Митровице.

– До сада су људи углав
ном долазили због ситница,
што значи лајсни, пукнутих
ретров из ор а,
напук лих
фарова, жмигаваца, корози
је и неких малих безначај
них улубљења. Те ствари
немају утицаја на безбед
ност. Неки су одбијани због
тога што немају пластични
чеп на бранику, који је естет
ски додатак. Долазили су да
скидају куке – каже Зоран и
додаје да је сада дошло до
измена у прописима и да
правила сада ипак нису
толико ригорозна. Према
његовим речима, највећи је
проблем са старим аутомо
билима који нису одржава
ни, па се улагање у њих
људима не исплати.
– Људи су били бесни и
палили аутомобиле, а да су
мало сачекали сада би про
шли технички преглед и не
би било проблема – закљу
чује Марић.
ад се све узме у обзир,
може се закључити да
до неких крупних про
мена у прописима није
дошло. Како иначе бива са
увођењем било којих нових
прописа код нас, у почетку
увек настане збрка, па је
тако било и са техничким
прегледима возила. Међу
тим, када се сагледа тренут
на ситуација, само можемо
да увидимо да крупни про
блеми настају код власника
возила која нису редовно
одржавана, као и на поједи
ним линијама техничких
прегледа које се до сада
нису придржавале закон
ских прописа и на којима је
пролазило све што је стаја
ло на ваљкове.

К

Н. Милошевић
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Завршено 
 Пећиначко култур

но лето

Мерима Његомир за крај
Ч
етврто Пећиначко кул
турно лето завршено је
18. августа у Шиманов
цима уз громогласан аплауз,
баш онако како је и почело 28.
јуна у Пећинцима. Видовдан
ским концертом Друштва за
неговање народне традиције
Пећинци започело је ового
дишње Пећиначко културно
лето, а концертом Градског
тамбурашког оркестра „Бран
ко Радичевић“ из Руме и наше
истакнуте
интерпретатор
ке народне музике Мериме
Његомир, завршено је на лет
њој позорници у шимановач
ком парку пред бројним посе
тиоцима, међу којима су били
и Зоран Војкић заменик пред
седника општине Пећинци,
Јован Деврња директор пећи
начког Културног центра, као
и Александар Мандић пред
седник шимановачког Савета
месне заједнице.
Као и сваке године, и ове
године организатор Пећинач
ког културног лета био је Кул
турни центар Пећинци док је
покровитељ била пећиначка
локална самоуп
 рава, а како
је на самом почетку концерта
рекао директор Јован Девр
ња, бројним манифестаци
јама током лета, не само у
Пећинцима, него и у осталим
насељима пећиначке општи
не, потрудили су се да обога
те дневне и вечерње садржаје
свим генерацијама.
– Ове године завршница
Пећиначког културног лета
уприличена је у Шимановци
ма, у прелепом простору лет
ње позорнице у парку и драго

Мерима Његомир

ми је да видим пубику у тако
великом броју. Такође, желим
да подсетим да ове године
наша установа слави јубилеј
40 година постојања. Први
јавни скуп у тадашњем Дому
културе давне 1978. године,
била је позоришна предста
ва нашег прослављеног глум
ца Томе Курузовића, који је
извео монодраму „Петар Пепо
Бандић”, која спада у једне
од његових најзапаженијих
адаптација и драматизација.
И тада, те године продато је
свега пет улазница. Предивно
је играо, као да је сала била
препуна, а сећам се и његових
речи које ћу памтити за цео
живот: Знате, развијање кул
туре је много напоран посао,
а само је истрајни могу имати!
Надам се да сте и ви схвати
ли ове речи и да ћемо зајед

Затварање Пећиначког културног лета

но подржати развој културе и
традиције у нашој општини –
рекао је Деврња, и додао да
је квалитетан програм ового
дишњег Пећиначког културног
лета остварен захваљујући
покровитељству
пећиначке
локалне самоуп
 раве.
Током двосатног програма
завршнице Пећиначког култур
ног лета наступио је Градски
тамбурашки оркестар „Бранко
Радичевић” из Руме под дири
гентском палицом проф. Сми
љане Јанчић. Заједно са рум
ским тамбурашима наступила
је и наша истакнута интер
претаторка народне музике
Мерима Његомир, као и члан
оркестра Милош Аврамовић.
Шимановачка публика била
је у прилици да ужива у дели
ма класичне и филмске музи
ке, као и блоком песама са

Косова, из Војводине и руским
народним песмама у интер
претацији Мериме Његомир.
А како нам је рекао директор
Деврња, није случајно што је
Градски тамбурашки оркестар
затворио овогодишњу мани
фестацију, јер управо захва
љујући одличној сарадњи рум
ских тамбураша и пећиначког
Културног центра, у овој уста
нови се поново оснива тамбу
рашка секција која од јесени
почиње са радом.
Затварање Пећиначког кул
турног лета у Шимановцима,
двосатни концерт и одуше
вљена публика били су део
тродневног обележавања сео
ске славе у овом насељу, у
оквиру које је дан раније одр
жан пригодан концерт шима
новачког КУД Искон и њихових
гостију.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Златни дан вина

М

анифестација Златни дан
вина ове године је у Царској
палати у Сремској Митро
вици обележена осми пут по реду.
Ову манифестацију, посвећену
вину и виноградарству, и овај пут
организовало је удружење које
носи назив римског императора
Марка Аурелија Проба, за којег се
сматра да је у ове крајеве донео
први чокот винове лозе.
Сви присутни овом приликом
су могли да дегустирају вина 20
различитих винарија, али и да се
послуже домаћим сремским про
изводима попут чварака, шунке и
кобасице.
Према речима заменика начел
ника Градске управе за образо

вање, културу и спорт Зорана
Мишчевића, ова манифестација
је од великог значаја за Сремску
Митровицу, јер је посвећена влада
ру који је вино донео у Сирмијум.
– Она сведочи и о доброј орга
низацији људи који су дали све од
себе, уложили свој труд и рад да
ово буде позитивна прича која ће
са добрим, корисним вибрацијама
отићи даље из нашег града – рекао
је Мишчевић.
Председник Удружења пошто
валаца вина Пробус, Иван Татић,
изразио је задовољство органи
зацијом и посећеношћу манифе
стације, као и жељу да Сремска
Митровица постане светска винска
престоница. 
Н. Милошевић

Детаљ са манифестације
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ШИДСКОКУЛТУРНОЛЕТО

ЗатварањеузГарависокак

К

онцертом музичке групе Гарави
сокак и спектакуларним ватроме
том на Тргу културе, у Шиду је у
недељу 19. августа затворено 14. по
реду Шидско културно лето. Као сва
ке године на Преображење, шидску
славу, и овог пута грађани Шида али и
бројни гости из околних места, имали
су прилику да уживају како на локаци
ји код Руског двора, где су били сме
штени рингишпили и разни штандови
за најмлађе, тако и на Тргу културе где
су могли да уживају у музици популар

не музичке групе Гарави сокак, која већ
други пут наступа у Шиду на овој кул
турној манифестацији. Према речима
директора Културно образовног цен
тра Срђана Малешевића, овогодишња
манифестација, која је била веома
садржајна и прилагођена свим узра
стима, дала је приоретит локалним
музучким групама:
– Ово Културно лето изнели су локал
ни музичари, уз малу помоћ музичара
са стране. Било је дана када је посе
та била велика, а један од тих дана су

Винарске ноћи које су биле посећени
је него прошле године. Такође, ту су и
Етно дан, као и дани посвећени деци, и
књижевне вечери које су се одржавале
у Музеју наивне уметности Илијанум.
Мислим да смо у својим настојањима
да од Шида у овом летњом времену
направимо престоницу културе у Сре
му и успели – истакао је Малешевић.
Организатор и овогодишње културне
манифестације био је Културно обра
зовни центар уз финансијску помоћ
локалне самоуправе Општине Шид.

КУЛТУРНИЦЕНТАРПЕЋИНЦИ

ВечесмехасаЈелицомБрестовац

У

недељу, 12. августа, је у пећинач
ком Културном центру публика
била у прилици да погледа моно
драму кабаретског типа Тражиммужа
у сјајном извођењу Јелице Брестовац,
која је на сцени приказала седам раз
личитих женских ликова у различитим
ситуацијама и тиме изазвала овације
и смех код публике. Духовити моноло
зи, проткани заводљивим плесом, као
и одлична комуникација са публиком
претворили су недељно вече у Култур
ном центру у незабораван доживљај,
а како је након представе рекла глуми
ца Јелица Брестовац, свакако да је за
њу посебан тренутак управо та добра
интеракција са публиком.
– Ја сам одушевљена пријемом
публике и спремношћу на интеракцију,
јер, заиста, веома ми је важно да та
комуникација буде на најбољем могу
ћем нивоу. Вечерас се десила управо
та добра интеракција између мене као
глумице и моје дивне публике, која
је од почетка учествовала са мном у
представи – рекла је Јелица.
Кореографију монодраме Тражим

мужа радила је Наталија Божић, а
режирала је управо Јелица по тексто
вима Душка Радовића и његове чуве
не књиге Женски разговори. Сматра
јући да публика неправедно зазире
од монодрама, Јелица је желела да
направи нешто другачије, динамични
је и забавније.
– Желела сам да мало померим гра
нице, и да плесом и покретом на сце
ни, који су мени веома блиски, спојим
све те ликове које сам ставила у одре
ђену ситуацију, где свака од њих или
бар већина, тражи мужа или жели да
га на одређени начин задржи. Приче
и ликови су препознатљии из свако
дневног живота, мало појачани карак
тери ради самог хумора, али то су
неке ситуације и карактери које заиста
можемо да сретнемо у животу – дода
ла је Јелица.
Монодрама Тражим мужа доживе
ла је преко сто извођења у земљи и
иностранству, а Јелица Брестовац је
извођењем у пећиначком Културном
центру оправдала најаву да се за ову
представу тражи карта више.
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СТАРИСЛАНКАМЕН

ТамогдеДунављубинебо
игдепочиваАтилаХунски

Н
Онимакоји
посетеСтари
Сланкаменипак
јенајзанимљивија
причаоАтили
Хунском.Иакога
својатајуу
неколико
подунавских
насеља,
Старосланкаменчани
кажудаје
онњихов.
Азатоимају
идоказ!

а месту где Дунав подсеца крај
ње обронке Фрушке горе и где се
Тиса улива у Дунав, налази се
Стари Сланкамен, најстарије насеље
инђијске општине, мало сеоско насе
ље са серпентинасто распоређеним
улицама. Многобројни културноисто
ријски споменици, сведоче о бурној
прошлости Старог Сланкамена, међу
њима су археолошки локалитет Гради
на, са остацима тврђаве Акуминкум и
споменик Сланкаменачкој бици. Коли
ко је ово инђијско село стратешки
било значајно у нека давна времена,
говори и тај податак да је вековима
представљало границу различитих
империја.
– На уласку у Стари Сланкамен,
када се спуштате серпентинама,
пажњу ће вам привући остаци римског
утврђења Акуминкум. На археоло
шком локалитету Градина пронађени
су остаци, који говоре да је ово место
коришћено од праисторијске епохе до
касног средњег века – почиње причу о
Старом Сланкамену, Душан Егленџи
ја, председник Удружења наутичара
„Марина“ и неко ко је добро изучио
историју овог села.
– На брду изнад села, налазе се
импресивни остаци тврђаве коју су
изградили Келти из племена Скорди
ска, затим је доградили Римљани, који
су месту дали име Акуминкум, па веко
вима касније, преузели Турци као
стратешко место на Дунаву. На теме
љима римског Акуминкума у средњем
веку, изграђена је тврђава. Као утвр
ђење, историјски извори је помињу још
1072. године као „Каструм Зеленка
мен“. Почетком 15. века била је у посе

ду српских деспота из породице Бран
ковић, док је Турци заузимају 1521.
године – каже Егленџија.
Брдо изнад Сланкамена предста
вља јединствен геолошки локалитет у
Европи стар 800 хиљада година и изу
зетно природно добро, које чува тајну
леденог доба. Научници су дали своје
оцене и судове на основу дугогоди
шњих истраживања, а то је, да је лока
литет лесних седимената код Старог
Сланкамена јединствен у Европи и
један од три у свету. Слични постоје
још у Централној Азији и Кини.
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ЧардеСтарогСланкамена

Онима који посете Стари Сланкамен
ипак је најзанимљивија прича о Атили
Хунском. Иако га својатају у неколико
подунавских насеља, Старосланка
менчани кажу да је он њихов. А за то
имају и доказ! Кажу да је на месту где
се Тиса улива у Дунав, у близини Ста
рог Сланкамена, сахрањен овај хунски
владар са богатсвом које је стекао за
живота.
– Људи из целог света су долазили у
Стари Сланкамен са жељом, да уз
модерну технологију, пронађу благо
које је закопано заједно са телом Ати

ле Хунског, међутим то никоме није
пошло за руком. Ја у шали волим да
кажем, када би наша држава дошла до
тог богатства сви проблеми би били
решени– каже Егленџија.
А када се уморите од силних исто
ријских података, време је да се нешто
и презалогаји. Предах можете затра
жити у чардама и ресторанима покрај
Дунава, које нуде свежу рибу и најбо
ља сремска вина. Нигде слађу, дунав
ску рибу нећете пробати, до у Старом
Сланкамену.
– Желели смо да наши гости уживају

уз реку и зато тај доживљај употпуња
вамо рибљим специјалитетима и уз
добру капљицу. Цене су приступачне и
није нам циљ био да акценат ставимо
на квантитет, већ на квалитет – истиче
Мирослав КованићМика Алас, вла
сник једне од чарди у Старом Сланка
мену.
Међутим, ми ову причу настављамо
темом која се тиче развоја речног
туризма. Њему су допринос дали нау
тичари, који су 2003. године основали
Удружење, које данас броји око 100
чланова. Душан Егленџија, председ
ник Удружења наутичара Стари Слан
камен, истиче да су доста напредова
ли од оснивања до данас, те да оку
пљају у својим секцијама веслаче,
спортске риболовце, старије, али и
оне младе, који су ангажовани око
пливања и једрења.
– Спортским риболовом се углавном
бави старија, мушка популација, која
се одласком у пензију учлањује у
наше Удружење. Они нешто млађи су
ангажовани око свега што је везано за
реку и воду. Ми данас имамо око 75
такозваних везова за мала пловила
(бродиће, чамце, итд) – каже Егленџи
ја.
Природа је Старом Сланкамену
подарила бројне туристичке вредно
сти: лесне наслаге јединствене у Евро
пи, лековиту минералну воду, реку
богату рибом, прелепу обалу, пешчане
аде и плаже. Извор лековите минерал
не воде Сланача, један од ретких изво
ра слане воде у Војводини, коришћен
је још у доба Турака и веома рано
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Светиња стара пет и по векова
ревић - чувени Змај Огњени
Вук, унук деспота Ђурђа
Бранковића, из Титела бацио
буздован, и на месту где је
пао, саграђена је ова црква,
која је од 1948. године под
заштитом државе-као споме
ник културе од изузетног зна
чаја.
Њена културно-историјска
вредност је у томе, што
представља образац према
коме су грађене цркве у Сре
му. Такође, у њој су у другој
половини 15. и почетком 16.
века преписиване црквене
православне књиге. У том
периоду живописана је и
унутрашњост цркве, а данас
је сачувана само једна фре
ска - Три Јерарха. У њој је
сачуван и иконостас из 1764.
године, дело познатог арад
ског
слик ар а
Стеф ан а
Тенецког. У цркви се налази
и икона Богородице са Хри
стом, рад Теодора Крачуна
из 1770. године, која се сма
тра једном од његових првих
икона. Црква је више пута
реконструисана и мењала
свој изглед, те је некадашња
купола замењена звоником
који је данас знак препозна
вања Старог Сланкамена.

Ове године, у периоду од
16. до 22. маја, обележен је
јубилеј - 550 година од
изградње православне цркве
Свети Никола. Дане Старог
Сланкамена припремила је
Турис тичк а
орган из ац ија
општине Инђија уз помоћ
Месне заједнице и локалне
самоуп
 раве, а у циљу тури
стичке промоције овог места.
Том приликом, одржана је
изложба о историјату Старог
Сланк ам ен а, новин арс ка
промотивна тура, јавни час
науке посвећен Милутину
Миланковићу, такмичење у
кувању рибље чорбе Злат
ни котлић, сликарска коло
нија, као и духовно вече и
света литургија, којој је при
суствовао владика сремски,
уз пригодан програм просла
ве.
Као и сваки други ћошак
овог инђијског села и свети
ња која се налази на узбрди
ци, гледајући на Дунав, има
занимљиву причу са историј
ском подлогом.
Иако нема сачуваних писа
них извора када је црква
подигнута, верује се да је
саграђена 1468. године.
Легенда каже да је Вук Гргу

послужио за формирање бањског
лечилишта. Уз Стари Сланкамен, на
обали Дунава смештен је Заград некадашње рибарско село које говори
о традицији риболова и добрим рибо
ловним теренима који овде постоје.
Председник Удружења наутичара
каже, да су то све разлози због којих
туристи желе да дођу у Стари Сланка
мен, али да за њих још увек нису ство
рени сви неопх одни услови. Стога се
Удружење наутичара, пре неколико
година, укључило у акцију Министар
ства туризма, која подразумева развој
туризма на рекама и језерима у Срби
ји.
– Ми смо одлучили да свој допринос
развоју туризма дамо организовањем
такозваних промо-тура, које подразу
мевају панорамско разгледање Старог
Сланкамена са бродића, којим посети
оце возимо до ушћа реке Тисе у Дунав,
на 1215-ом километру тока Дунава. Уз
панорамско разгледање могу да ужи
вају у музици и причама нашег водича
– каже председник Удружења наутича
ра у Старом Сланкамену и додаје:
– Промо-туре се организују сваког
викенда, једном или двапут дневно,
зависно од броја посетилаца. Имамо
добру сарадњу са Туристичком орга
низацијом Војводине, која организује
посете Старом Сланкамену, али сара

Бања у Старом Сланкамену

ђујемо и са туристичким агенцијама из
Мађарске, одакле нам долазе посети
оци који живе у градовима уз реку, па
их интересује да на лицу места виде,
где се Тиса улива у Дунав.
Поред организовања промо-тура,
Удружење наутичара посетиоцима
може да понуди камп-простор за при
колице, затим део плаже где су, поред
многих других планова, предвидели
изградњу базена за најмлађе.
– Базен ћемо изградити, јер је важно
да сви они који долазе и бораве поред
реке знају да пливају. Ми смо на дужи
временски период закупили градско

грађевинско земљиште захваљујући
донетој одлуци Скупштине општине
Инђија и имамо много планова. На
закупљеном земљишту смо изградили
клупску зграду, а уз њу поседујемо и
друге објекте, радионице за поправку
и одржавање пловила – каже Душан
Егленџија, председник Удружења нау
тичара у Старом Сланкамену.
Он истиче да Стари Сланкамен има
много тога да понуди туристима и да
би се, уз изградњу шеталишта поред
реке, још како повећао број туриста
који би желели да посете ово место у
општини Инђија. 
М. Ђ.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Новинар

Н

овинар, или новинарка је човек
или жена (родносензитивни језик
не заборавити!) за које кажу да
су свезнајуће незналице. Свако од нас
зна по неког ко за себе каже да је нови
нар. Сад, шта под тим подразумева,
тешко је докучити. Новинари се познају
и међусобно, ма где радили - у великом
граду или у провинцији. Значајни дога
ђаји их окупљају, те се тако и упознају,
размењују информације. Од трача до
истине. Па, ко пре стигне да то истра
жи- чувено истраживачко новинарство.
Какво је мишљење о овој професији?
Различито, наравно. Као, само одеш на
неки догађај, мало причаш и онда све
то напишеш. Заиста једноставно изгле
да. Хајде, пробајте! Да то што радите
одговори на пет чувених питања од
којих се састоји вест, добра фотогра
фија, ако је дозвољено и неки лични
став приде. Новинари немају стриктно
радно време. Баш те брига, то је пра
ва ствар. Аха, кад чучиш у вечерњим

Пише:
Драгана Попов

сатима да се заврши нека важна сед
ница, а они од важности је продужавају
и продужавају, или догађај не почне на
време, а ви се кувате на температу
ри од педесет степени на узаврелом
асфалту, или одговорно лице неће да
потврди неку информацију и ви оста
нете празних руку. Авантуристички је
то посао - никад не знаш шта се иза
ког догађаја крије. Кажу да су новина
ри фанатици. Држе се у чопору, воле и
алкохол и никотински дим (мада и није
правило). А о чему причају? Углав
ном о свом послу. Шта је то у човеку
што га једноставно вуче да ради овај
посао? Лепота, лепота и лепота. Ко то
није радио, ту лепоту није ни спознао.
Сви новинари имају неке своје узоре,
али ретко то и признају. Док сам била
много млађа, волела са да читам тек
стове италијанске новинарке Орија
не Фалачи. Наравно, оно што је тада
објављивано у нашим новинама. Та
је стизала на све стране света, раз

говарала са најзначајнијим људима
тог доба (седамдесете и осамдесете
године прошлог века). Жеље су једно,
а могућности нешто сасвим друго. Па,
неко мора да се бави и локалним тема
ма. Какви су новинари данас? Гледамо
их свакодневно на електронским меди
јима, читамо текстове у новинама (ко
их још купује) и долазимо до закључ
ка да оно што видимо се своди да је
довољно - да знају да читају. Неки би
додали и да држе микрофон. Нису то
мале ствари. Неки ни то не знају. Кре
ативност је врло важан део новинар
ства. Зашто би вест била стереотипна?
Како је учинити занимљивом? Идејама
и креативношћу. Бити другачији. Свој!
Шпански новинар Мануел Море је
изнад свог редакцијског стола на зиду
држао ову поруку - Немојте рећи мојој
мами да сам новинар! Данас су време
на другачија и могло би се рећи да сад
сви узвикују: Реците мојој мами да сам
новинар!

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ЈЕВРЕЈИ У ШИДУ

Јевреји у осамнаестом
и деветнаестом веку
Ј
ош током 1720. године
у царинским протоколи
ма се бележи постојање
неколико Јевреја трговаца
који су у Шид дошли према
неким изворима из Турске.
То нису били крупни тргов
ци, већ су се углавном бави
ли препродајом ситне робе.
Један од уноснијих послова
са којим су се бавили било
је и печење ракије. И тада је
било нелојалне конкуренције.
Јован Димитријевић из Шида,
1825. године оптужио је спа
хиницу Марију Јанковић, што
је дозволила Јеврејима на
њеном спахилуку у Гибарцу,
у њеним казанима да пеку
ракију од шљива и комина,
које су откупљене од њених
сељака. Јевреји су у Срему
у то доба били познати и по
зеленашењу, печењу и точе
њу ракије и продајом одеће
(торбарењем). Током 1835.
године на Јевреје-стакла
ре се дигла повика, будући
да нису били чланови цеха.
Били су неизучени (фушери)
и преплављују Срем, непла
ћајући спахијске или жупа

Споменик шидским Јеврејима страдалим у холокаусту

нијске дажбине. Жупаниј
ска скупштина је забранила
Јеврејима да продају стакло,
али не и да га намештају, тако
да се наводи пример неког
Игњат Клајна који је поста
вљао стакла на квартир офи
цира у Шиду и том приликом
зарадио 4 форинте и 30 крај
цара. Поред сукоба са ста
кларима, бележи се и сукоб
са сапунџијама. Током 1846.
године, мајстори - сапунџи
је су тражили да се забрани
рад Јеврејину Јакобу Хирту
да у свом дућану продаје сит
ничарску робу и свеће лоја
нице. Разлог за овакав захтев
био је тај што је Јакуб Хирт,
свеће које је продавао, наба
вљао са стране избегавајући
да их купи од шидских сапун
џија. Попис Јевреја у Срем
ској жупанији спроведен је
1841. године. У Шиду је било
четири породице Лустинг (три
члана), Јакоб Хирт (породица
са десет лица), Јосиф Алтвер
(породица са десет лица) и
Игнац Штајнер (породица са
шест лица).
Д. Попов
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Две куће под
једним кровом

У

Сремској Митровици сачувано је
више путних праваца чије поре
кло везујемо за античку про
шлост града. Данашње улице Краља
Петра Првог и Фрушкогорска налазe
се на некадашњој римској путној траси
Sirmium-Bononia (Баноштор), која је
повезивала град са Фрушком гором
(Alma Mons) и Бонониом (пристаниште
на Дунаву). На углу улице Краља
Петра Првог и пута за Спомен гробље,
места где се некада протезао северни
градски бедем древног Сирмијума,
налази се двојна кућа, која је поред
две потпуно одвојене стамбене цели
не - покривена јединственом кровном
конструкцијом. Заједнички кров је све
што је повезивало ове две засебне
куће, које су имале и различите вла
снике и судбине, али и предање да су
ову необичну двојну кућу градила два
брата.
Према сачуваној грађевинској дозво
ли сазнајемо да је власник једног дела
куће био Станко Диклић, митровачки
пинтер, мајстор који се бавио бачвар
ским занатом. У грађевинској дозволи
издатој 1891. године наводи се да је
одобрена градња куће од мешовитог
материјала, која ће у новом градском
именику бити заведена под текућим
кућним бројем 1446. Потврда је била
издата Станку Диклићу и потписана од
начелника Градског поглаварства, а
1894.године, до кад је градња морала
бити окончана, кућа је укњижена. Пре
ма нацрту приложеном уз молбу за
подизање куће и градњу ајнфорта из

1911. године може се пратити првобит
на идеја наручиоца о поседовању два
дућана, која су у плану куће јасно уцр
тана. Том приликом прочеље је надзи
дано, а остаје нејасно да ли су локали
избијени тада, или су већ постојали од
раније. Бачварских мајстора је било у
Митровици, иако Митровица није има
ла сопствених винограда, 1823. се
помиње Јосеф Керн као приложник
фонда за изградњу болнице, док се
1840-тих помиње чак пет мајстора и
две калфе. Према попису 1888. занат
ске дозволе имало је 347 занатлија у
граду, 20 столара, 11 ужара, 12 кроја
ча, а између осталих било је осам
бачвара.
Због јединствене кровне конструкци
је, градња обе куће морала је тећи у
континуитету, а највероватније су обе
куће добиле једнообразан кров прили
ком поменутог надзиђивања прочеља
1911. године. Куће имају сличан уну
трашњи просторни распоред и спољ
не фасаде, а у целини одају утисак
јединственог грађевинског објек ата.
Одликује их декорација са истакнутим
натпрозорним гредицама са фризом
аркадица у поткровном венцу и богато
профил ис ани прозорски отвори.
Познато је да је фасада поседовала
богат декоративни украс око прозора и
у парапетном делу, који је током педе
сетих година скинут ради лакшег одр
жавања фасаде, чиме су неповратно
изгубљени ови драгоцени декоратив
ни елементи. Кућу на углу краси добро
очувана првобитна капија са чистим

Пише:
Марија Вукајловић

класицистичким облицима, где доми
нирају троугаон
 и тимпанони. Мада су
обе куће сличног унутрашњег простор
ног распореда, са четири просторије у
предњем делу и бочним крилом као
економским делом, кућа на углу је
имала дрвену веранду у стаклу, која је
приликом каснијих преградњи сруше
на, а ајнфорт поплочан украсном
циглом, (која се увозила из Мађарске)
и декоративном коцком.
Није познато када је поменуту кућу
од првобитног власника купио Божа
Божичковић, професор митровачке
гимназије. Претпоставља се да је
његов отац највероватније радио на
КПД-у, јер је познато да је Казнион
а
учествовала у реновирању и адапта
цији куће. Оженио се Вукосавом, рође
ном сестром Светолика Радојевића,
чија кућа се налазила у истој улици
преко пута, а кућу ће 1947. године про
дати Будошан Живану и одселити се у
Панчево.
Предак Ђура Будошан, дошао је из
Новог Сада и населио се са синовима
Пером, Луком и Јованом у Оборској
улици, која је била позната по оборима
и баштама имућних митровачких
домаћина. Временом се породица раз
гранала, синови су засновали своја
нова домаћинства, куповали земљу и
имања. Познате су Будошанове
баште, које су се простирале на месту
данашњих насеља Алеја и Никола
Тесла и оближњих насеља пре лаћа
рачке пруге. Поседовали су и виноград
са источне стране града, у непосред
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ној близини реке Саве. Петрови потом
ци Ђока, Милан и Живан бавили су се
углавном повртарством (баштованлу
ком), а једино је најмлађи, Никола
имао гвожђару на Житном тргу, Пера
Будошан и син. Гајен је углавном пара
дајз, а између редова купус. Посебно
се трговало на велико, парадајзом,
који је био товарен у вагоне на Желе
зничкој станици и транспортован у
Словенију и Аустрију.
Живан се оженио са Драгињом, ћер
ком Милована Ковачевића, који се са
породицом доселио у Велике Радинце
из пограничног места Вемен у Мађар
ској приликом померања границе ста
ре Југославије, после Првог светског
рата. Одатле је 1927. године купио
половину имања Вишњевац код Ере
ма, које је припадало италијанској кне
жевској породице Одескалки, која је
имала највеће поседе у Срему. Другу
половину дворца купио је 1945. године
Мирко Бајић из Руме, а двор је до
данас више пута одузиман и враћан, а
земља аграрном реформом из 1973.
одузета. Као дело познатог чешког
архитекте Хермана Болеа саграђена
је 1903.године о чему сведочи сачуван
оригинални нацрт ове луксузне, при
земне грађевине у облику летњиков
ца, која поседује ненаметљиви склад
архитектонских облик а. Некадашња
пустара, као властелинско имање
била је опремљена по најсавремени
јим стандардима за пољопривредна
газдинства свога времена, са својом
несумњивом улогом у модернизацији
пољопривреде на овим просторима.
Имање је поседовало ергелу, која се
састојала углавном од арапских коња,
а одржала се до 1910. године. Намен
ске зграде временом губе свој ранији
значај, те су кудељара, пекара и ковач
ница, у међуратном периоду срушени.
Имање је некада имало, са источне
стране невелику приватну капелу и
богат врт у виду ботаничке баште, који
је привлачио бројне ђачке екскурзије.
После рата, породични грб Одескалки,
који су имали и титулу брачанских вој
вода, доспева у посед Музеја Срема,
где се и данас налази у склопу сталне
поставке.
Салаш у Чалми са земљом и вино
градом је после рата срушен, а мате
ријал разнет, па се Живанови синови
неће бавити пољопривредом. Коста је
као машински инжењер радио у Гим
назији, Дрвном комбинату и Ауто-шко
ли, а Слободан као ветеринар цео
радни век проводи на Митросу. Сло
бодан са Катицом има два сина Алек
сандра и Драгана и ћерке Даницу и
Драгану.
У другом делу куће живела је поро
дица митровачког протојереј - ставро
фора и катихете Живојина Јанковића.
Попадија Меланија ју је наследила од
својих усвојитеља, пинтера Станк а
Диклића и жене му Анке. Током Другог
светског рата цела породица је одве
дена у Јасеновац, али су се сви живи
вратили. Прота Јанковић ће још чита

Некада су се целом
дужином улице
простирале куће
у низу, до избијања
нове, када су срушене,
ради излаза према
Спомен гробљу, чиме
кућа добија угаони
положај. Приликом
поменутих радова
(1965) откривени
су масивни остаци
темеља северног
бедема, којим је град
био опасан у античко
време. Традиција
становања у овом
делу града сеже
у римско доба, када
је простор био унутар
бедема, а у делу
данашњег насеља
Матија Хуђи
откривене стамбене
четврти
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ву деценију и по после рата служити
цркви и свом граду до 1960. године.
Син Милан се оженио са Косаном и
имали су Живојина, који је добио име
по деди. У кући где је рођен живео је
до 1977 . године, пре него што је осно
вао породицу и запослио се као мати
чар. Нови власник куће, Предраг Трбо
јевић је предузео реновирање куће и
отварање локала, а на основу сачува
не документације је доказано да су
раније постојала два излога, која су
касније зазидана. На месту некада
шње пинтерске радње отворена је
кројачка радња Сингер, која је у међу
времену пресељена у дворишни део и
допуњена новом активношћу у виду
обуке у шивењу (Сингер-арт). На
њеном месту отворена је туристичка
агенција Сирмијум турс, у другом
локалу фризерска радња, а козметич
ки студио и салон за масажу, у двори
шном делу.
У препознатљиву визуру античких
престоница, којима је Сирмијум припа
дао спада и постојање римског водо
вода - аквадукта. Из Манђелошког
извора Врањаш, чиста изворска вода
је 14 километара дугим аквадуктом из
2.века спровођена до града и оловним
цевима и керамичким инсталацијама
до појединих објеката, јавних зграда,
купатила и претпостављених водоско
ка. Путања аквадукта је пратила део
трасе римског пута Сирмијум-Бонони
ја (Баноштор). У близини некадашњег
Дома ЈНА, налази се масивна кон
струкција која је припадала разводном
систему или цистерни римског водово
да, као једини надземни остатак Сир
мијума сачуван до данашњих дана и
припадао је ванбедемском делу аква
дукта у близини северне градске капи
је. Нажалост аквадукт је 1906/07 пова
ђен и употребљен као грађевински
материјал за градњу пута МитровицаЛежимир, док су римске инсталације
на извору Врањаш, уклопљене у
савремени водовод.
Некада су се целом дужином улице
простирале куће у низу, до избијања
нове, када су срушене, ради излаза
према Спомен гробљу, чиме кућа
добија угаони положај. Приликом
поменутих радова (1965) откривени су
масивни остаци темеља северног
бедема, којим је град био опасан у
античко време. Традиција становања у
овом делу града сеже у римско доба,
када је простор био унутар бедема, а у
делу данашњег насеља Матија Хуђи
откривене стамбене четврти. Улица
која је више пута мењала име, од
некадашњег Китог шора, Фрушкогор
ске улице (кућа била на броју 77),
Бориса Кидрича у послератном перио
ду, данас носи назива: улица Краља
Петра Првог. Улица показује вековни
континуитет живота и градитељске
активности у сталној промени и даље
као једна од кључних сведочанстава
трајања града Сремске Митровице.
У следећем броју:
Кућа Кличковић у Лаћарку
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VREMEPLOV
22. август
1941. Немачке трупе су у Дру
гом светском рату почеле опса
ду Лењинграда. Битка за град је
окончана у фебруару 1944.
победом Црвене армије. Током
опсаде погинуло је или умрло
од глади 620.000 становника
Лењинграда.

HOROSKOP
ОВАН: Упорно поку
шавате да одложите
сусрет са сарадници
ма, који вам намећу
додатне захтеве или одређена
правила. Добро процените под
којим условима треба да учините
пословни компромис или да при
станете на одређени уступак.
Делујете сувише узнемирено и
имате лош предосећај, на срећу
партнер уме да вас орасположи у
правом тренутку.

ВАГА:
Избегавајте
особу која уноси нега
тивно распол ожење
или додатну конфузи
ју у односу са блиским сарадни
цима. Уколико вам се стало да
придобијете нечије поверење,
морате деловати присебно и у
складу са утврђеним правилима
о сарадњи. Пажљиво анализирај
те свог партнера, како бисте
боље разумели ствари које вам
можда и оправдано прећуткује.

БИК: Имате добру
идеју и јасну визију,
али морате да прође
те кроз различите
тест ситуације у сусрету са
сарадницима. Немојте потиски
вати своју интуицију. Понекад је
тешко објаснити прави узрок или
последицу у пословним догађаји
ма. Ако су ваша осећања у скла
ду са гласом разума, без дилеме
поступите као што налаже ваша
савест.

ШКОРПИЈА: Упорно
смишљате нову стра
тегију, али неко други
делује ефикасније и
делим ичн о
угрож ава
ваше
пословне интересе. Пословни
губитак илуструје вашу тренутну
немоћ да превазиђете лош дија
лог са сарадницима или да се
супротставите нечијем утицају.
Претерано инсистирате на својим
потребама у односу са вољеном
особом.

БЛИЗАНЦИ: Успех у
пословним сусретима
произилази из добро
осмишљених планова
и прецизни потеза. Ништа није
случајно, стога пажљиво анализи
рајте комплетну ситуацију. Важно
је да правилно наметнете своју
улогу у сарадничким редовима.
Прижељк ујете нови емотивни
узлет, спремни сте да примените
своју омиљену стратегију осваја
ња у друштву вољене особе.

СТРЕЛАЦ: На вама је
да донесете завршну
реч, која представља
добро решење или
позитивну прекретницу у послов
ној сарадњи. Осмислите добру
стратегију и покажите одговор
ност за своје поступке у друштву
сарадника. У сусрету са вољеном
особом нема потребе да реагује
те импулсивно, контролишите
своје изненадне изливе сујете
или љубоморе.

27. август
1576. Умро је венецијански сли
кар Тицијан Вечелиo. Раскошан
колорит и вештина употребе
нове уљане технике учинили су
га једним од највећих мајстора
ренесансе (Венера Урбинска,
Баханал, Јупитер и Антиоп
 а).
1770. Рођен је немачки фило
зоф Георг Вилхелм Фридрих
Хегел, најзначајнији и најутицај
нији представник немачке иде
алистичке филозофије (Фено
менологија духа, Филозофија
историје, Наука логике, Естети
ка, Филозофија религије).

РАК: Нечији одговори
могу да се тумаче на
разл ич ите начин е,
али ви имате лош
предосећај и страхујете од могу
ћег неуспеха. Потребно је да ути
чете на нечије мишљење. Нема
разлога да се понашате сусре
тљиво према сарадницима који
користе другачије критеријуме.
Делујете сувише узнемирено пр
помисли да вас неко емотивно
запоставља.

ЈАРАЦ:
Обрат ите
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају корисно значе
ње и представљају позитивну
орјентацију. Важно је да сачува
те поверење у одређене сарад
нике и да се прилагодите савре
менијим идејама у пословању. У
сусрету са блиском особом,
нема потребе да спутавате своје
емотивне жеље или маштовите
идеје.

ЛАВ: Уколико вам се
не допада нечије
понашање, пажљиво
бирајте речи које
користите у сусрету са сарадни
цима. Дипломатска нота понекад
постаје неизбежна у преговори
ма, а пословни компромис пред
ставља једино исправно решење.
Партнер очекује да заблистате у
свом пуном сјају. Можда то пред
ставља одређени напор, али увек
вреди покушати са добром иде
јом.

ВОДОЛИЈА: Неко не
уважава ваше при
медбе, али различи
тости у размишљању
и понашању не треба да вас
наводи на сумњу у своје способ
ности. Преиспитајте све могућно
сти које имате за сарадњу, увек
постоји неко заобилазно или
добро решење. Нема разлога да
се понашате сувише строго пре
ма блиској особи. Прихватите
нечије искрено извињење.

28. августа
1991. Умро је бивши поглавар
Српске православне цркве
патријарх Герман. Као Храни
слав Ђорић замонашио се
1951. у манастиру Студеница, а
за црквеног поглавара је иза
бран 1958. после смрти патри
јарха Викентија. Након што се
разболео на његово место је 2.
децембра 1990. изабран патри
јарх Павле.

ДЕВИЦА: Делујете
сналажљиво и ефика
сно у ситуацијама
када се решавају
заједнички пословно – финансиј
ски интереси. Потребно је да
осмислите нови модел понаша
ња и да подстакнете своје сарад
нике на активну улогу у послов
ним преговорима. Размислите на
који начин треба да обрадујете
своју породицу, они заслужују
вашу искрену наклоност.

23. август
1305. У Лондону обешен Вили
јам Волас, вођа Шкота у борби
против Енглеза.
1926. Умро амерички глумац
италијанског порекла Рудолф
Валентино.
24. август
79. У ерупцији вулкана Везува
нестали римски градови Пом
пеја, Херкуланум и Стабија, а
на хиљаде људи погинуло.
Помпеја добро очувана испод
вулканског пепела и лаве, па је
остала као сведочанство о
животу и култури Римљана тог
времена.
1914. Завршена Церска битка,
у којој је српска војска под
командом Степе Степановића
потукла аустроугарску и однела
прву савезничк у победу у
Првом светском рату. Степа
Степановић добио чин војводе.
25. август
1944. Савезничке снаге ослобо
диле Париз у Другом светском
рату.
2000. У Београду отет Иван
Стамболић, бивши председник
Председништва Србије. Тело
убијеног Стамболића нађено
28. марта 2003. на Фрушкој
гори.
26. август
1972. Отворене су 20. Олимпиј
ске игре у Минхену. Припадни
ци терористичке палестинске
организације Црни септембар
извршили напад на Олимпијско
село и убили 11 израелских
спортиста.

РИБЕ: Имате утисак
да вам недостају поу
здане информације о
новим догађајима на
пословној сцени или да вам
измиче добра прилика. Довољно
сте разумни да заштитите своје
интересе или да тестирате
ризична решења. У односу са
вољеном особом, избегавајте
принцип неког емотивног кажња
вања или љубавног ривалства
које вас удаљава од заједничких
планова.
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Crkveni
kalendar
Среда, 22. (9) август
Свети апостол Матија; Свети
мученик Антоније
Четвртак, 23. (10) август
Свети мученик и архиђакон
Лаврентије
Петак, 24. (11) август
Св. муч. и архиђакон Евпло,
Преп. Нифонт патријарх цари
градски
Субота, 25. (12) август
Свети мученици Фотије, Аники
та и други с њима
Недеља, 26. (13) август
Свети мученик Иполит (Оданије
Преображења)
Понедељак, 27. (14) август
Свети пророк Михеј (Претпра
зништво Успенија)
Уторак, 28. (15) август
Успеније Пресвете Богородице
– Велика Госпојина

Пуњени
кромпир
Састојци: 7-8 кромпира средње
величине, 200 г шампињона или
других печурака, 1 већа главица
црног лука, 120 гр качк аваља,
пола везе першуна, со, бибер, 200
мл павлаке за кување.

Припрема: Ољуштите кромпир
и мало га прокувајте, не треба да
буде сасвим скуван. Исеците га по
дужини и пажљиво га издубите. На
мало уља испржите лук да добије
златно-жуту боју, додајте печурке
исецкане на листиће и издинстајте
их. У посебну посуду сипајте
павлаку за кување и загрејте је на
лаганој ватри. Кад почне да ври,
додајте качкаваљ, со и бибер. Све
добро измешајте и склоните са
ватре па додајте печурке, изгње
чен бели лук и ситно исецкан пер
шун. Овом смесом напуните кром
пире, па их поређајте на плех који
сте обложили папиром за печење.
Пеците двадесетак минута, док
кромпир мало порумени.

• Стално идем у џамију,
али никако да нађем
број ципела.
• Стално падам на испи
тима. Проклете столице.
• Свемир – то је нешто
запаковано у ништа.
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Духовни живот Словака у Шиду
У
односу на многе друге средине, у
којима живе Словаци у Војводини,
Шид има своју специфичност.
Вероватно да ни у једној средини при
падници једног народа нису тако конфе
сионално подељени као шидски Слова
ци. Прве словачке породице које су се
овамо доселиле око 1810. године, биле
су римокатоличке вероисповестси, али
не може се порећи и то да су неке од њих
биле и евангелици аугсбуршке вероиспо
вести. То су иначе и биле две конфесије
које су до 80. година 19. века имале под
једнак број верника. Крајем деветнаестог
и почетком двадесетог века у Шиду се
оснива више секти којима се прикључују
многи грађани а међу њима су најбројни
ји били Словаци. Данас око 900 Словака
у Шиду конфесионално припада у шест
цркава и и три секте које су регистрова
не у Шиду.

своје одлучујуће последице, нарочито
када је реч о очувању језика и уопште
словачког идентитета словачких породи
ца. У њиховом случају асимилација се
тренутно активирала и имала свој утицај
тако да су за веома кратко време ове
породице почеле да се изјашњавају као
Хрвати. То су породице: Скленар, Чеман,

Евангелчка
методистичка црква
Евангеличко методистичк а црква у
Шиду настала је после другог светског
рата. Први молитвени дом имала је у
улици Светог Саве а касаније је изграђе
на нова црквена зграда у улици Матије
Гупца. Док је црквена зграда грађена
богослужења су држали по приватним
кућама. Данас је то једна од бројнијих
црквених општина која има свој модеран
црквени објекат. Богослужење је на срп
ском језику што иде у прилог негативног
утицаја на очување словачког идентите
та и помаже асимилацији. Овој црквеној
општини данас припада више словачких
породица: Хован, Андришка, Срнка, Рој
ка, Чањи, Пап, Чипкар и друге.

Римокатоличка црква
Прве Словачке породице, које су досе
лиле у Шид, били су припадници римока
толичке али и евангеличке аугсбуршке
вероис повести. Припадници римокато
личке цркве су имали прилику да се
одмах укључе у духовни живот у већ
постојећој римокатоличкој цркви. Ови
други нису имали ту прилику ни могућ
ност.
Праћење Богослужења на хрватском
језику у римокатоичкој цркви имало је и

Ралбовски, Валихора, Ходак, Козјак,
Ходинка и други.
Данас у римокатоличку цркву иду број
не словачке породице. Наведимо их:
Зорјан, Олејар, Канцко, Пањуф, Ралбов
ски, Голуб, Длабај, Болдиш, Чеман,
Дијак, Јаноцик и друге.

Баптистичка црква
Јан Лацко 1939. године

Баптистичка црква се у Шиду појавила
између два светска рата и од тада се
стално шири. Црквене просторије су у
улици Николе Влашког у Шиду. То је при

Duchovný život Slovákov v Šíde
N
a rozdiel od mnohých iných prostredí,
v ktorých žijú Slováci vo Vojvodine,
Šíd má špecifické miesto a svoje
charakteristiky. Hádam ani v jednom
prostredí nie sú príslušníci jedného národa
natoľko rozčlenení ako šídski Slováci. Prvé
rodiny, ktoré sa sem prisťahovali asi roku
1810, boli rímskokatolíckeho vierovyzna
nia, ale sa nemôže vylúčiť možnosť, že
niektorí boli evanjelici. Boli to hlavne dve
vierovyznania, ktoré do 80. rokov 19. storo
čia v Šíde mali približný počet príslušníkov
či veriacich. Koncom 19. storočia a začiat
kom 20. storočia v Šíde sa zakladajú
početné sekty, ktorým sa pripája väčší
počet občanov a medzi nimi boli
najpočetnejší Slováci. Dnes asi 900
Slovákov žijúcich v Šíde podľa náboženskej
príslušnosti prislúchajú k piatim cirkvám a
štyrom sektám, ktoré sú registrované v
Šíde.

nemali ani príležitosť, ani možnosť.
Sledovanie náboženských obradov po
chorvátsky malo aj rozhodujúci význam,
keď ide o zachovanie slovenského jazyka a
vôbec slovenskej identity u rodín tohto vie
rovyznania. Asimilácia sa u nich hneď akti
vovala a za krátky čas sa tieto rodiny stali
príslušníkmi chorvátskej národnosti. Su to
rodiny: Sklenárová, Čemanová, Ralbovská,
Valihorová,
Hodáková,
Kozjaková,
Hodinková, Čautová a inné.
Dnes rímskokatolícky kostol navštevuje
veľký počet Slovákov. Uvedieme rodiny:
Zorianovú, Olejárovú, Kanckovú, Paľufovú,
Ralbovskú, Holubovú, Dlabajovú, Boldi
šovú, Čemanovú, Dijakovú, Janocíkovú a
iné.

Rímskokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev metodistická v Šíde
vznikla po druhej svetovej vojne. Prvé
miestnosti mala v Ulici svätého Sávu a
neskôr, kým stavali nový kostol, služby boli
v súkromných domoch. Je to dnes pomer
ne početná cirkevná obec, ktorá má svoj
nový moderný kostol v Šíde v Ulici Mateja
Gubca. Bohoslužobný jazyk je srbský, čo v
každom prípade bude mať negatívny vplyv

Prvé slovenské rodiny, ktoré sa prisťaho
vali do Šídu, boli katolícke, ale aj evanje
lické. Príslušníci katolíckej cirkvi mali
možnosť hneď sa zapojiť do duchového
života a činnosti v už existujúcej
rímskokatolíckej cirkvi. Títo druhí na to

Evanjelická cirkev
metodistická

na zachovanie slovenskej identity a
dopomôže k asimilácii. Dnes patrí k tejto
cirkvi niekoľko slovenských rodín:
Chovanová,
Kolárová,
Andrišková,
Srnková, Rojková, Čániová, Papová,
Čipkárová a iné.

Baptistická cirkev
Baptistická cirkev sa v Šíde zjavila medzi
dvoma svetovými vojnami a odvtedy sa
stále rozpína. Cirkevné miestnosti má v Uli
ci Nikolu Vlašského, ktoré zakúpili a adap
tovali na kostol po druhej svetovej vojne. V
tejto cirkvi Slováci tvoria väčšinu. Bohoslu
žobný jazyk je srbský, ale bohoslužby
občas a čiastočne bývajú aj po slovensky.
Táto cirkev v Šíde má svoj cintorín na Ulici
Đuru Kiša.
Príslušníci baptistickej cirkvi sú staré
známe slovenské rodiny: Čániová, Srnková,
Mravíková, Papová, Plachtinská, Juríková,
Chrčková a ďalšie.

Nazarénske spoločenstvo
Nazarénske spoločenstvo sa v Šíde zja
vilo začiatkom 20. storočia. Bohoslužby
konajú po srbsky. Aj v tomto spoločenstve
sú prítomní početní príslušníci slovenskej
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ватна кућа коју је црква купила после
другог светског рата и адаптирала је за
потребе цркве. У овој цркви Словаци
чине већину. Богослужења се одвијају на
српском језику, али повремено и на сло
вачком. Ова црква има и своје гробље у
улици Ђуре Киша у Шиду.
Припадници баптистичке цркве су ста
ре словачке породице: Чањи, Срнка,
Мравик, Пап, Плахћински, Јурик, Хрчек и
друге.

Назаренска заједница
Назаренска заједница се у Шиду поја
вила почетком двадесетог века. Богослу
жења се одвијају на српском језику. И у
овој верској заједници присутни су члано
ви словачких породица. Наведимо неке:
Голуб, Шустер, Чапеља, Ступавски, Мар
чок, Ројка, Канцко, Колар, Ковач, Хњили
ца, Вереш, Зорјан, Крошлак и друге.

Словачка евангеличка црква
аугсбуршке вероисповести
Међу првим досељеним Словачким
породицама у Шид били су и припадници
евангеличке цркве аугсбуршке вероиспо
вести. Те прве породице су биле: Баран,
Боднар, Мајер, Заборски, Ваничек, Бај
за, Поточник, Сатмари, Олејар и још
неке.

Активности црквеног збора
од 1810. До 1910. године
Пре но што ћемо говорити о активвно
стима цркве до данас, у неколико рече
národnosti. Spomenieme rodiny: Golubovú,
Šusterovú, Čapeľovú, Stupavskú, Marčo
kovú, Rojkovú, Kanckovú, Kolárovú,
Kováčovú, Hnilicovú, Stupavskú, Verešovú,
Zorianovú, Krošlákovú atď.

Slovenská evanjelická
a. v. cirkev
Medzi prvými prisťahovalcami Slovákmi
do Šídu boli príslušníci evanjelického vie
rovyznania. Najstaršie rodiny boli:
Baranová, Bodnárová, Majerová, Záborská,
Vaničeková, Bajzová, Potočniková, Sat
maryováa Olejárová.

Činnosť cirkevného zboru
v rokoch 1810 až 1910
Predtým, ako začneme hovoriť o období
od založenia cirkvi podnes, potrebné je nie
koľkými vetami povedať o období od
prisťahovania prvých slovenských rodín do
Šídu do roku 1894, keď sa cirkev založila.
Z tohto obdobia písané údaje sú veľmi
obmedzené. V cirkevných knihách Evanje
lickej cirkvi v Binguli sa píše, že šídski eva
njelici patria k tejto cirkvi ako diaspóra.
Vzťahuje sa to na obdobie od založenia
matkocirkvi v Binguli 1863 po založenie
matkocirkvi v Šíde roku 1894. Cirkevný
zbor vtedy v Šíde tvorili príslušníci slo
venského a nemeckého národa. Zo

Освештање цркве 1910. године

ница ћемо рећи о периоду од досељава
ња првих Словака у Шид до оснивања
матичне евангеличке цркве у Шиду 1894.
године. Писана документација из тог
периода је оскудна. У црквеним књигана
евангеличке цркве у Бингули пише да су
јој шидски Словаци припадали као дија
спора, Говоримо о периоду од 1863.
године када је евангеличка црква у Бин
гули основана па све до 1894. године.
Црквени збор у том периоду чинили су
припадници Словачког и Немачког наро
да. У записницима је видно то да су

Богослужења одржавана на словачком
језику без обзира што су ту и припадници
немачког народа. О овм периоду, у крат
кој историји бингулске цркве, пише да је
Шид дијаспора и да се службе одржавају
повремено.
Током 1894. године за председник а
црквеног збора изабран је Самуел Влчек
и одлучено је да се у Шиду оснује мајка
црква.
Одлука о оснивању мајке цркве донета
је 16. септембра 1894. године. У записни

zápisnice vidno, že sa bohoslužby konali
po slovensky bez ohľadu na to, že v cirkvi
boli aj príslušníci nemeckého národa. V
tomto období v krátkych dejinách bin
guľskej cirkvi sa píše, že je Šíd diaspórou,
ktorá má rovnaký počet evanjelikov a že sa
služby Božie konajú občas.
Potom počas roku 1894 funkciu dozorcu
zastával Samuel Wlček, ktorý bol dozor
com zboru aj 16. septembra 1894, keď sa
rozhodlo na cirkevnom zbore, že sa v Šíde
založí evanjelická matkocirkev.
Rozhodnutie o založení matkocirkvi v
Šíde schválil cirkevný zbor 16. septembra
1894. V zápisnici zo schôdze cirkevného
zboru je evidované, že na schôdzi bol
prítomný kňaz zo Sriemskej Mitrovice
Július Herstein a že jeho zvolili za prvého
kňaza novej matkocirkvi. Počas zakladania
matkocirkvi v Šíde tejto patrili dve filiálky - v
Soľanoch a Grku (Višnjićevo) a dve
diaspóry vo vtedajších okresoch Šíd, Župa
nja, Sriemska Mitrovica a Ruma. Vzťahova
lo sa to vtedy na viac ako 30 osídlení, v
ktorých žili Slováci, a v niektorých boli aj
početní. Spomenieme len dediny, ktoré
vtedy mali viac Slovákov ako fílie v Grku
alebo cirkevný zbor v Ľube. Sú to: Bosut,
Jamena, Vašica, Strošince, Rajevo Selo
atď.
Cirkevný zbor 12. augusta 1894 zhod
notil priebeh akcie zbierania dobrovoľných
príspevkov a uzavrel, že z Nemecka prišla
pomoc, takže teraz v pokladnici na kúpu
modlitebnice jesto 114 zlatých a 53 grajci

arov. Cirkevná pokladnica tejto pokladnici
dlhuje ešte 53 zlatých a 87 grajciarov. Tiež
sa uvádza, že na kúpu domu dali závdavok
v sume 20 zlatých, takže sa teraz v
pokladnici nachádza 193 zlatých a 40 graj
ciarov. Akcia iste priniesla plody, čiže
zozbierali peniaze na kúpu domu pre
modlitebnicu.
Zo zápisnice cirkevného zboru zo 4.
februára 1904 vidno, že sa konali prípravy
na stavbu kostola, ktorá by stála 2000 až
3000 korún. 26. júna toho istého roku bolo
taktiež evidované, že sa rokovalo nielen o
stavbe kostola, ale aj o kúpe zvona, pričom
sa dozorca Pavel Stupavský písomne zavi
azal, že osobne kúpi jeden oceľový zvon
hmotnosti asi 150 kilogramov a v prípade
jeho smrti, skôr ako sa kostol vystavia, ten
to záväzok na seba preberú jeho synovia.
15. februára 1909 cirkevný zbor rozho
dol, že sa ešte počas tohto roku musí
vystavať kostol. V zápisnici sa toto rozhod
nutie spresňuje, že budova, v ktorej bude
modlitebnica a v druhej časti cirkevné
miestnosti a kňazský byt, sa vystavia na L
(lakeť) pod jednou strechou, s tým, že na
západnej strane bude modlitebnica a
východne cirkevné miestnosti. Na severnej
strane bude byt pre kňaza. Budova by
mala stáť asi 12 tisíc korún, kým cirkev v
súčasnosti má iba 4 tisíc korún. Potrebné
je zabezpečiť chýbajúce prostriedky.
Okrem toho rozhodli, aby sa kúpili dva
zvony hodnoty tisíc korún, pre ktoré sa
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ку стсоји да је седници присуствовао и
поп из Сремске Митровице Јулијус Херн
штајн којег је црквени збор изабрао за
првог свештеника нове мајке цркве. Ново
основаној мајци цркви припале су и две
филијале и то филијала у Грку (Вишњи
ћеву) и у Сољанима и све дијаспоре у
селима у којима живе Словаци у срезови
ма: Шид, Жупања, Сремска Митровица и
Рума. Односило се то тада на више од
тридесет насељених места. У многима су
Словаци били бројнији него што су били у
Грку. Таква села су била: Љуба, Сот,
Босут, Јамена, Вашица, Строшинци, Раје
во Село и још нека.
Црквени збор је већ 12. августа 1894.
године анализирао резултате прикупља
ња добровољних прилога за куповину
зграде у којој је молитвени дом и закљу
чио да је из Немачке стигла помоћ и да
сада има укупно 114 златника и 53 крајца
ре а да црквена благајна инвестиционом
фонду дугује још 53 златника и 87 крајца
ра. Акција је према томе дала позитивне
резултате јер је прикупљено довољно
новца за куповину молитвеног дома.
У записнику од четвртог фебруара
1904. године записано је да су прве акци
је на прикупљању помоћи за градњу
цркве дале резултата те да прикупљен
новац није довољан за градњу која би
требала да кошта између 2000 и 3000
круна. Двадесетшестог јуна исте године
расправљали су и о куповини потребних
звона за нову цркву те да је Павле Сту

павски обећао да ће он и синови купити
једно звоно тешко 150 кила.
У фебруару 1909. године одлучено је
да се још ове године мора изградити
црква. То ће бити зграда изграђена на
лакат у чијем ће предњем делу бити
црква а у другом делу црквене простори
је а у делу на лакат ће бити изграђен
стан за попа. Зграда би требала да кошта
12.000 круна а црква тренутно има само
4.000 па је потребно обезбедити недоста
јућа средства. За куповину два звона
обезбеђено је 400 круна а потребно је
још 600. Одлучено је да се црква задужи
кредитом на 5 година и тако обезбеди
недостајућа средства која ће отплаћива
ти по 800 круна годишње плус камате а
недостајућих 4.000 круна обезбедиће
сами верници добровољним радом сво
јим запрегама и својим рукама.
Након ревизије пројекта, 11. октобра
1909. године, потписан је уговор о град
њи цркве са Андријом Попроцким зида
ром из Шида. Уговорена сума била је
2.750 круна. У записнику није уписано
како су текли радови на градњи цркве,
да ли је било проблема и како су реша
вани.
У априлу 1910. године за председника
је изабран Еуген Каменар професор из
Вуковара који је био на тој функцији и 14.
августа када је било освештање новои
зграђеног црквеног објекта. Штета је што
о овако значајном догађају за шидске
Словаке нису сачувани било какви писа
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ни документи изузев заједничке фото
графије са освештања цркве.

Активности црквеног
збора након 1910. године
Словачки евангелички црквени збор у
Шиду је већ својим оснивањем постао
темељ активности на очувању народне
припадности, обичаја, културе и језика
шидских Словака. Овај задатак су верни
ци ревносно извршавали током проте
клих година, али и данас. За ово треба у
првом реду одати захвалност попу Јану
Лацку, који је своју духовну улогу вршио
у овом црквеном збору од 1897. до 1953.
године. Његовом заслугом су између два
светска рата изграђени молитвени домо
ви у шидским филијалама евангелишке
цркве у Грку односно Вишњићеву и
Сољанима. Црквени збор је 1913. године
био иницијаатор оснивања Словачке
читаонице а за првог председника иза
бран је Јан Лацко. У периоду између
1920. и 1930. године црквени збор је дао
захтев за оснивање словачке школе у
Шиду у чему су на крају и успели јер је
1932. године при основној школи у Шиду
отворено и четири оделења у којима су
словачка деца учила на словачком јези
ку.
Ипак припадници овог црквеног збора
никада нису заборавили на своју духов
ну припадност. Богослужења су се одр
жавала редовно свеке недеље и у дане
црквених светаца. Нажалост данас се
само око половине припадника словачке
народности изјашњавају као припадници
Евангеличке цркве аугсбуршке верои
сповести.

Aktivity cirkevného
zboru po roku 1910

Словачка евангелистичка црква 2006. године

zabezpečilo už vtedy 400 korún a chýbalo
ešte 600. Zo spomenutej zápisnice vidno,
že sa pre chýbajúcich 4 tisíc korún rozho
dlo zaťažiť cirkev kreditom na 5 rokov,
ktorý sa bude splácať ročnými 800-koru
novými splátkami plus úroky a aby
chýbajúcich 4 tisíc korún zabezpečili sami
veriaci dobrovoľnou prácou, tak ručnou,
ako aj svojimi záprahmi.
Po revízii projektu podpísali 11. októbra
1909 zmluvu o výstavbe kostola s murárom
Andrejom Poprockým zo Šídu. Dohodnutá

suma za murovanie bola 2750 korún. Zo
zápisnice nevidno, ako prebiehali práce na
výstavbe kostola, či boli problémy a ako sa
odstraňovali.
Medzičasom 17. apríla 1910 za dozorcu
cirkevného zboru zvolili Eugena Kamenára,
profesora z Vukováru, ktorý bol v tejto funk
cii do 14. augusta 1910, keď kostol posvätili.
Škoda, že sa o tejto významnej udalosti
nezachovala dokumentácia okrem spoloč
nej fotografie zo dňa 14. augusta 1910 pred
posväteným kostolom.

Slovenský evanjelický cirkevný zbor
v Šíde sa už svojím založením stal základom
zachovávania identity, národnej príslušnosti,
obyčajov, kultúry a reči šídskych Slovákov.
Tú svoju povinnosť cirkevníci konali horlivo,
behom rokov a aj v súčastnosti, až po dnes.
Zbor za to vďačí predovšetkým pánovi
farárovi Jánovi Lackovi, ktorý svoju duc
hovnú povinnosť v šídskom cirkevnom zbore
konal od roku 1897 po rok 1953. Jeho
zásluhou boli v dvoch šídskych cirkevných
fíliach, vo Višnjićeve a v Soľanoch, medzi
dvoma svetovými vojnami, vystavané eva
njelické modlitebnice. V roku 1913 bol cir
kevný zbor iniciátorom založenia Slo
venského čítacieho spolku v Šíde a Ján
Lacko sa stal jeho prvým predsedom.
V období medzi rokmi 1920 a 1930 cirkevný
zbor podal žiadosť o založenie Slovenskej
základnej školy v Šíde, a to sa im neskôr aj
podarilo v roku 1932, kedy boli otvorené štyri
oddelenia, v základnej škole v Šíde, v
ktorých sa slovenské deti učili po slovensky.
Príslušníci tohoto cirkevného zboru však
nikdy nezabúdali na svoju duchovnú
príslušnosť. Služby božie sa konali vždy, a aj
dnes sa konajú, pravidelne v kostole v každú
nedeľu a aj na sviatky. Žiaľ dnes sa iba troc
hu viac ako polovica Šidskych Slovakov
vyjadruje, že sú príslušníci Evanjelického
a.v. vierovyznania.
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МАРТИН ПРЕБУЂИЛА, ПИСАЦ И ПРЕВОДИЛАЦ ИЗ СТАРЕ ПАЗОВЕ

Мостови који спајају
људе и културе

М

еђу овогодишњим носиоцима
Златне значке Културно про
светне заједнице Србије је и
Мартин Пребуђила, писац и прево
дилац из Старе Пазове који је крајем
маја ове године био и на Међународ
ном сусрету писаца у Русији.
Златна значка КПЗ Србије доде
љује се сваке године заслужним
уметницима и културним радници
ма за изванредан дугорочни принос
у развоју културне делатности. Ове
године је ово признање примило 53
појединаца. Признање заједно доде
љују КПЗ Србије и Министарство ино
страних послова Србије – Управа за
сарадњу са дијаспором и Србима у
региону. Свечана додела је била 15.
маја у Народном позоришту – „Сцена
Раша Плаовић“ у Београду.
: Како сте доживели
MMNOVINE
НОВИНЕ:
ово признање?
МАРТИН ПРЕБУЂИЛА: И јесте и
није било изненађење. У најновије
време значајна су културна дешава
ња у нашој средини, али и шире, у
чему сам једним делом допринео и
ја. Направљени су мостови између

Mosty ktoré spájajú ľudí a kultúry
M
edz i toht or očnými nosit eľmi
Zlatého odznaku Kultúrno-osve
tového spoločenstva Srbska je aj
Martin Prebudila, spisovateľ a prekladateľ
zo Starej Pazovy, ktorý sa koncom mája
tohto roku zúčastnil aj Medzinárodného
stretnutia spisovateľov v Rusku.
Zlatý odznak Kultúrno-osvetového spo
ločenstva Srbska udeľuje sa každoročne
zaslúžilým umelcom a kultúrnym deja
teľom za mimoriadny dlhoročný prínos k
rozvoju kultúrnej činnosti a tentoraz sa
dostal 53. jednotlivcom. Toto ocenenie
spoločne udeľujú KOS Srbska a Minister
stvo zahraničných vecí Srbska – Správa
pre spoluprácu s diaspórou a Srbmi v
regióne. Slávnostné udelenie uznania
bolo 15. mája t. r. V Národnom divadle –
Scéna Rašu Plaovića v Belehrade.
: Očakávali ste túto cenu?
MM
NOVINE
NOVINY:

МАRTIN PREBUDILA: Aj bolo aj nebo
lo prekvapením. V novšiu dobu sú
významné kultúrne udalosti v našom
prostredí, ale aj širšie, k čomu som jed
nou časťou prispel aj ja. Začali sa budo

vať mosty medzi Belehradom a Bratisla
vou cez Nový Sad a Báčsky Petrovec a
toto ocenenie je praktický návrhom Zdru
ženia spisovateľov Srbska Radomira
Andrića a vďaka práve tejto plodnej
spolupráce za posledných 4 až 5 rokov.
Ešte v októbri 2014 v rámci
Medzinárodného veľtrhu kníh v miestno
stiach Združenia spisovateľov Srbska
bola podpísaná dohoda o spolupráci so
Spolkom slovenských spisovateľov.
Spolupráca ktorá vystala deväťdesiatych
rokoch sa teraz intenzívne rozvíja. Vďaka
za to patrí aj staropazovskému spisova
teľovi Miroslavovi Demákovi, ktorý teraz
žije a pracuje na Slovensku. Tak už v roku
2014 vyšla básnická zbierka Miroslava
Bielika v srbčine, potom 2015 básne
Danilova a 2016 kniha vybraných básní
Radomira Andrića v slovenčine. Najnov
šie v príprave je kniha básní princa srb
skej poézie Matiju Bećkovića v mojom
preklade, ako aj kniha Adama Puslojića,
ktorý tohto roku oslavuje 75 narodeniny
a v preklade už spomenutého Mira
Demáka.

Toto uznanie prichádza ako koruna
na prácu počas týchto rokov?
- Mohlo by sa tak povedať, lebo za
týchto niekoľko rokov vyšlo niekoľko kníh
v srbčine a slovenčine ktorými sa vskutku
stavajú mosty medzi dvomi veľmi blízkymi
národmi a literatúrami. Zo slovenčiny do
srbčiny som preložil šesť básnických zbi
erok a jednu knihu pre deti: Elektrónkový
klaun Daniel Hevier (2002), Z hlbokej
trávy neba Jozef Leikert (2006), Aj keby
som nebol Miroslav Bielik (2012), Auto
portrét s Prokrustovým lôžkom Dana
Podracká (2015), Múdrosť jesenného
lístia Jaroslav Rezník (2015), Usmiaty
otec (2016) a Bájka o Andersenovi a
dunajskej víle (2017) Ľubomír Feldek.

Časopisecky boli zverejnené preklady
básní viacerých srbských autorov: Nena
da Grujičića, Nikolu Kitanovića, Đorđa
Nešića, Matiju Bećkovića, Ljubomira
Simovića, Miloša Komadinu, Zvonka
Karanovića, Draška Ređepa, Ivana Negri
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Београда и Братиславе преко Новог
Сада и Бачког Петровца и ова награ
да је практично изашла као предлог
из Удружења књижевника Србије од
господина Радомира Андрића упра
во захваљујући овој плодној сарад
њи последњих четири до пет годи
на. У октобру 2014. године, у оквиру
Међународног сајма књига, био је у
просторијама Удружења књижевника
Србије потписан Споразум о сарад
њи са Друштвом словачких писаца.
Сарадња која је изостала деведесе
тих година сада се интензивно разви
ја. Захвалност за то припада и старо
пазовачком писцу Мирославу Демаку,
који сада живи и ради у Братисла
ви, али је чест гост у Старој Пазови
и уопште на овим просторима. Тако
је већ те 2014. године изашла књига
песама Мирослава Бјелика, преведе
на на српски, затим је 2016. изашла
књига изабраних песама Радомира
Андрића, а 2015. песме на словач
ком Данилова. Најновије у припреми
је књига песма принца српске поезије
Матије Бећковића у мом преводу, као
и књига Адама Пуслојића, који ове
године слави 75 година, а у преводу
већ поменутог Демака.
Дакле ово признање долази као
круна рада свих ових година?
– Могло би се тако рећи, јер за ових
неколико година изашло је неколико
књига на српском и словачком језику
којима се заиста граде мостови изме
ђу ова два веома блиска народа. Са
словачког на српски превео сам књи
ге песама: Електронски клаун Даније
ла Хевијера (2002), Из дубине траве
неба Јозефа Лајкерта (2006), Када не
šorca, Zorana Đerića, Petra Žebeljana,
Radojicu Boškovića. V preklade do slo
venčiny vyšli aj knižné výbery z poézie
srbských básnikov Dragana Jovanovića
Danilova Moje presné vidiny (2015),
Radomira Andrića Až na jednu vec spolu
s Miroslavom Demákom (2016), a o rok
neskoršie Ivana Negrišorca Výstava obla
kov a Zorana Đerića Nové devínske
elégie, táto posledná bola preložená spo
lu so Zdenkou Valentovou-Belićovou.
Písaním sa zaoberáte od mladosti a
aj prvá odmena sa dostala pre 40 rok
mi.
-  Áno, bolo to v máji 1978 roku, kedy
som ako gymnazista dostal prvú odmenu
za báseň Život ohňom sazdan, na súbehu
žiakov stredných škôl a odvtedy 40 rokov
som aktívne prítomný na pazovskej, voj
vodinskej literárnej scéne. Neskoršie bolo
ešte odmien a táto najnovšia prišla vo
vhodnú chvíľu. Aj dnes mi je ľúto, že v
Pazove nemáme literárne združenie. Na
začiatku mojej literárnej kariéry začiat
kom osemdesiatych stretávali sme sa
v krčme Dunaj u Jovu Miljkovića a nebolo
to vôbec náhodou, lebo vtedy začala s
prácou výtvarná dielňa LIRA 82, a
súbežne sme sa vtedy pokúsili založiť aj
Literárny klub. Bolo nás okolo dvadsať na
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Биографија
Мартин Пребуђила је рођен 25.
Маја 1960. године у Обреновцу. Живи
и ствара у Старој Пазови. Основну
школу и гимназију је завршио у Ста
рој Пазови 1979. а студије словачког
језика и књижевности на Филозоф
ском факултету у Новом Саду 1987.
године. Радио је као новинар и уред
ник у разним медијима на словачком
језику. Од 1989. године био је уред
ник културне рубрике ТВ Нови Сад а
од 2005. све до данас у Радио Новом
Саду, где је од 2017. године одго
ворни уредник Словачке редакције.
Члан је Удружења књижевника Срби
је, Друштва књижевника Војводине,
као и Друштва словачких писаца и
Клуба независних писаца Словачке.
Можемо га сврстати у групу писаца
„Генерација X“. У делима се зами
шља над вредностима савременог
човека. Носилац је годишње награде
словачког часописа Нови живот за
2010. и 2015. годину. Од 2002. годи
не уредник је годишњака Пазовачки
календар, публикације која захваљу
јући њему и Мирославу Демаку чува
од заборава део прошлости, али и
садашњости Словака на овим про
сторима.
бих био Мирослава Бјелика (2014),
Аутопортрет с Прокрустовим лежа
јом Дане Подрацке (2016), Мудрост
јесењег лишћа Јарослава Резњика
(2015), Насмејани отац Љубомира
Фелдека (2016), годину дана касније
од истог аутора књигу Бајка о Андер
сену о дунавској вили. У часописима
zakladateľskom zhromaždení. Avšak via
cej sme sedeli v krčme, ktorá na svoj
spôsob bola významná skúsenosť pre
nás začiatočníkov, lebo tam prichádzali aj
belehradskí básnici, medzi ktorými aj Lju
bivoje Ršumović, Radomir Andrić, Miro
slav Krsmanović, Ambro Marošević a iní.
Práve od nich sme sa my mladší dosť
toho učili a naučili.
Za týchto 40 rokov napísali ste nie
koľko  kníh.
– Dodnes som napísal šesť básnických
zbierok v slovenčine: Dážď do tváre
(1983), Život na plejbek (1987), Hore
značky (1992), Namiesto kodicilu (2001),
Takmer o ničom (2010) a toho istého roku
aj výber básni z mojej tvorby Nezamkýnaj
prázdny dom a nakoniec Tri bodky v
dvoch vytiach... (2014).
Vyskúšali ste sa aj v písaní poviedok
a románov?
– Áno napísal som dve knihy povied
 ok
pre deti: Pozemšťan Milan a Vincent bez
ucha (1996) a V Anninom sne črieda koní
bdie (2007). Tiež aj dva romány, ktoré
vyšli aj v preklade do srbčiny a rumun
činy: Rezervista bez rezervnej kože
(2000) a Ma, daj, nasmeši se... – po
srbsky (2007), ktorý v roku 2012 do slo
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су објављивани преводи са српског
Ненада Грујичића, Николе Китанови
ћа, Ђорђа Нешића, Матије Бећкови
ћа, Љубомира Симовића, Милоша
Комадине. Звонка Карановића, Дра
шка Ређепа, Драгана Јовановића
Данилова, Радомира Андрића, Ивана
Негришорца, Зорана Ђерића, Радо
јице Бошковића и Петра Жебељана.
Као књижна издања изашли су избо
ри песама преведених на словачки
језик: Моја тачна привиђења Драгана
Јовановића Данилова (2015), Осим
једне ствари Радомира Андрића
(2016) а прошле године књиге песа
ма Изложба облака Ивана Негришор
ца, Нове ђевинске елегије Зорана
Ђерића, заједно са Зденком ВалентБелић.
Писањем се бавите још од ране
младости а прва награда је стигла
пре 40 година.
– Да, било је то у мају 1978. када
сам као гимназијалац добио прву
награду за песму Живот ватром
саздан, на конкурсу ученика сред
њих школа и од тада пуних 40 годи
на активно сам присутан на пазовач
кој, војвођанској литерарној сцени.
Касније их је било још а ова награ
да је дошла у право време. И данас
ми је жао што у Пазови немамо јед
но књижевно удружење. На почетку
„моје књижевне каријере“ почетком
осамдесетих година састајали смо
се у кафани „Дунав“ код Јове Миљко
вића и то не случајно, пошто је тада
почела с радом ЛИРА 82, ликовна
радионица а паралелно са тим поку
шавали смо да оснујемо и Књижев
ни клуб. Било нас је двадесетак на
venčiny preložil Ladislav Čáni No tak,
usmej sa... Vyšla aj zbierka krátkych povi
edok Príbehy z čiernej skrinky (2013).
Pripravil som aj monografické vydania:
Život ako veľké divadlo – o Jurajovi
Ondríkovi (2007), Sny a hviezdy profeso
ra Michala Filipa (2015), a toho istého
roku aj monografia o Jánovi Makanovi k
jeho 60.-tinám MAKAN a minulý rok KIŠ
GECI – monografia o prof. Dr. Jánovi
Kišgeciovi k jeho 75. narodeninám.
V poslednom období ste často boli
na reláciách Pazova-Nový Sad-Báčský
Petrovec a Belehrad-Bratislava a v
tomto roku ste po prvýkrát predstavili
v Rusku v meste Kolomna na 10.
Medzinárodnom festivale slavianskej
poézie.
– Na medzinárodný festival slavian
skej poézie „Spievajúce písmená“ do
Ruska som odišiel spolu s Draganom
Jovanovićom Danilovým ako predstavi
teľ Srbska a na návrh Radomira Andrića,
predsedu Združenia spisovateľov Srb
ska. Festival prebiehal od 27. do 30.
mája tohto roku v meste Kolomna.
Okrem nás boli tam aj Raša Uljarevića z
Čiernej hory, Cvetka Bevcová zo Slovin
ska, Predrag Bjelošević z Republiky Srb
skej, Anna Czachorowská z Poľska,
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оснивачкој скупштини, али више смо
седели у кафани која је на свој начин
била значајно искуство за нас почет
нике јер су тамо долазили и београд
ски песници, међу којима и Љубивоје
Ршумовић, Радомир Андрић, Мили
сав Крсмановић, Амбро Марошевић
и други, од којих смо ми млађи доста
тога учили и научили.
За ових 40 година написали сте
неколико књига.
– До данас сам објавио шест збир
ки песама на словачком језику: Киша
у лице1983., Живот на плејбек 1987.,
Наузнак 1992., Уместо кодицила
2001., Такорећи о ничему 2010. а те
исте године изашао је и избор из моје
поезије Не закључавај празни дом и
2014. године збирка песама Три тачке
у два урлика.
Написали сте и приче за децу и
два романа.
– Књига прича за децу под нази
вом Земљанин Милан и Винцент без
увета је изашла 1996. а 2007. и друга
збирка У Анином сну крдо коња бди.
Први роман Резервиста без резервне
коже је изашао 2000. године на сло
вачком језику а на српски је преведен
2002. (Прометеј, Нови Сад). Други
роман Ма дај насмеши се... сам прво
написао на српском језику, изашао је
2007., док је превод на словачки 2012.
направио Ладислав Чањи. Најнови
ја књига кратких прича на словачком
језику Приче из црне кутије је изашла
2013. године. Приредио сам и објавио
књиге на словачком о доајену пазо
вачког, војвођанског и српског позо
ришног живота Јурају Ондрику Живот
Vitalij Krikunenko z Ukrajiny a rad
domácich ruských poetov v čele s alfa a
omega festivalu Sergejom Glavjukom,
umeleckým riaditeľom festivalu. Ako
povedal náš hostiteľ ide o festival, ktorý
je vlastne pokračovaním Dni slavjanskej
písomnosti a kultúry a na ňom sa stretajú
básnici z takmer všetkých slovanských
krajín. Čítajú svoje verše v materinskej
reči, lebo aj tak veľmi dobre rozumejú
jeden druhého, takže ani nepotrebujú
prekladateľov. Istou zaujímavosťou na
festivale bolo to, že moju maličkosť
organizátori prezentovali aj v oficiálnom
programe, aj v sprievodnom krásnom
zborníku autorov ako predstaviteľa Slo
venska, napriek tomu, že som prichádzal
zo Srbska, keďže zo Slovenska nemali
priameho účastníka. Nehneval som sa,
ba naopak, bol som tak trochu aj hrdý, že
ja ako dolnozemský Slovák predstavu
jem vlasť našich predkov v tejto najväčšej
slovanskej krajine...
Okrem kamarátenia sa s básnikmi a
prezentovania tvorby, čo ešte zostáva
v pamäti z tohto festivalu?
– Predovšetkým je to návšteva Kon
stantinova, výlet do povestnej Jesenino
vej dediny, ktorá je dnes už istým otvo
reným rekonštruovaným muzeálnym
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као велико позориште 2007. године.
Монографија Снови и звезде профе
сора Михала Филипа изашла је 2015.
године поводом стогодишњице њего
вог рођења. Те исте године је изашла
и монографија Макан а прошле годи
не и монографија Кишгеци.

Словачке, која није имала представ
ника, ваљда зато јер пишем и на сло
вачком, иако сам долазио из Србије.
Нисам се наљутио, већ супротно, био
сам мало и поносан да ја као Словак
из Србије представљам домовину
мојих предака.

Ових година били сте често на
релацијама Пазова-Нови Сад-Бач
ки Петровац и Београд-Братислава
а ове сте се први пут представили
и у Русији у граду Коломна на 10.
Међународном фестивалу славјан
ске поезије.
– На фестивалу славјанске поезије
„Распевана слова“ у Русију отишао
сам заједно са Драганом Јованови
ћом Даниловом као представник
Србије а на предлог Радомира Андри
ћа, председника Удружења књижев
ника Србије. Фестивал је одржан од
27. до 30. маја ове године у граду
Коломна. Поред нас били су тамо и
Раша Уљаревић из Црне Горе, Цветка
Бевцова из Словеније, Предраг Бје
лошевић из Републике Српске, Ана
Чахоровска из Пољске, Виталиј Кри
куненко из Украјине и седам руских
песника на челу с алфа и омегом
фестивал а Сергејом Глав јук ом,
директором фестивала. Како је рекао
то је фестивал који је наставак Дана
славјанске писмености и културе,где
се сусрећу песници из скоро свих сло
ванских земаља. Читају своје песме
на матерњем језику, јер се јако добро
међусобно разумемо и не треба нам
преводилац. Интересантно је да су
моју маленкост организатори у зва
ничном програму, као и у пратећем
зборнику, уврстили као представника

Поред дружења с песницима,
шта ће још остати у сећању са овог
фестивала?
– Пре свега то је посета Константи
нова, Јесењиновом родном селу, које
је данас на неки начин реконструисан
музеј. На сваком кораку сусретали
смо се са зеленим брезама и типич
ном руском природом, коју је описао
у својим стиховима Јесењин. Виде
ли смо и кућу где се Сергеј родио а
испред ње огромно стогодишње ста
бло које је давне 1924. године лично
посадио Јесењин приликом послед
ње посете родном селу. У дворишту
стоји огромна скоро пет метара висо
ка Сергејева статуа а у дрвеној аутен
тичној кући као да је време стало...
Интересантан је и сам град Коломна,
који броји око 150 хиљада становника
а који као и многи други стари руски
градови има свој властити кремљ,
сличан оном у Москви, чак је сагра
ђен од оних истих црвених цигли.
Посебну пажњу у овом историјском
граду изазвала је огромна статуа
браће Ћирила и Методија. Дакле са
лепим успоменама и утисцима чак за
један пун кофер вратили смо се кући.
И већ пред самом кућом у Пазови
полугласно, више за себе, констато
вао сам – био сам у Русији а Москву
сам видео само из авиона... Можда
други пут....

Biografia
Martin Prebudila sa narodil 25. mája
1960 v Obrenovci (Srbsko), žije a tvorí v
Starej Pazove, pracuje v Novom Sade.
Gymnázium skončil v Starej Pazove (1979)
a štúdiá slovenského jazyka a literatúry na
Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty v
Novom Sade (1987). Vyučoval slovenský
jazyk a literatúru na základnej škole v
Novom Sade, novinárom v týždenníku Hlas
ľudu. Pracoval ako redaktor kultúrnej
rubriky v Slovenskej redakcii Novosadskej
televízie (1989 – 2005). Od roku 2005 je
redaktorom v Slovenskej redakcii Novo
sadského rozhlasu a od 1. júla 2017 šéfre
daktorom v tejto redakcii.

Je predstaviteľom strednej generácie slo
venského literárneho života vo Vojvodine, a
členom Spolku vojvodinských spisovateľov,
Združenia spisovateľov Srbska, Spolku slo
venských spisovateľov a Klubu nezávislých
spisovateľov na Slovensku. Patrí do
literárneho zoskupenia Generácia X. V tvor
be sa zamýšľa nad hodnotovou orientáciou
súčasného človeka. Nositeľom je Ceny
Nového života za roky 2010 a 2015. Od
roku 2002 je zostavovateľom ročenky
Pazovský kalendár, publikácie ktorá vďaka
jemu a Miroslavovi Demákovi od zabudnu
tia chráni časť minulosti, ale aj súčasnosti
Slovákov na týchto priestoroch.

areálom. Na každom kroku sme sa streta
li s nespočetnými rozzelenenými brezami
a s typickou ruskou prírodou, ktorú neraz
Serjoška ospieval vo svojich veršoch. Aj
rodný dom a pred ním obrovský temer
storočný strom, ktorý v dávnom roku
1924 osobne zasadil Jesenin pri svojej
poslednej návšteve rodisku. Na dvore
stojí obrovská asi päťmetrová Sergejova
socha, vo vnútri akoby čas zastal...
Zaujímavé bolo aj samé mesto Kolomna,
ktoré počíta 150 tisíc obyvateľov a rovna

ko ako mnohé staré ruské mestá má svoj
vlastný kremeľ, centrálnu pevnosť
podobnú moskovskému Kremľu. Kolm
janský kremeľ je tiež postavený z čer
vených tehál. Osobitnú pozornosť v tomto
historickom areáli nám pripútala obrovská
socha bratov Cyrila a Metoda. Teda, s
krásnymi dojmami za plný kufor vrátili
sme sa domov. Už pred domom stačil
som polohlasne, viac pre seba, konštato
vať: – Bol som v Rusku a Moskvu som
videl iba z lietadla... Možno inokedy...
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Културни живот Словака
у Старој Пазови

С

ловаци који живе у
Војводини своју кул
туру и традицију негу
ју углавном у културно умет
ничким друштвима. Тако је
то и у Старој Пазови, где за
неговање културе и уметно
сти Словаци који живе на
овим просторима брине
Словачко културно умет
ничко друштво „Херој Јанко
Чмелик“. Оклупља углав
ном људе словачке народ
ности, али и све друге гра
ђане који желе да раде у
овом друштву. Пошто у Ста
рој Пазови раде неколико
друштава и удружења у
којима раде грађани разли
чите националне припадно
сти међу њима су и припад
ници словачке националне
мањине.
СКУД „Херој Јанко Чме
лик“ је најмасовније удру
жење грађана не само међу
војвођанским Словацима
већ и шире. Практично се

све форме културно-умет
ничког и забавног живота
овдашњих Словака везују
за ово друштво. Словачки
народни дом где друштво
ради је пун а аматери имају
богат и разноврстан про
грам. У оквиру СКУД „Херој
Јанко Чмелик“ данас посто
ји неколико форми органи
зовања: Словачко позори
ште
ВХВ,
Фолк лорн и
ансамбл „Класје“,
дечје
фолклорне групе, Словачки
народни оркестар, хор
„Тилија“, Удружење жена,
литерарна дружина „Људ
мила Хурбан“, техничка и
фото – документгациона
секција – ФОДАП.
Друштво има своју Скуп
штину и Извршни одбор
који брину о свим формама
рада – позоришту, фол
клорним групама, оркестру,
хору, етнографским изло
жбама жена, периодичним
новинама, архивским збир

кама. Начин овакве органи
зације култ урног живота
пазовачких Словака везан
је за историју друштва и
Словачког народног дома,
вероватно из страха да ако
се нешто подели или оса
мостали од друштва може
да нестане или постане
ривал друштву.
К у л т у р н о - у м е т н и ч к и
живот
стар оп аз ов ачк их
Словака је почео још у 18.
веку повремено за неке
прилике. Први пут органи
зовано су се окупили у хору
1870 године приликом сто
годишњице доласка Слова
ка у Стару Пазову. По осни
вању Словачке читаонице
1893 године у кући Андрије
Менђана а затим и у новом
парохијском дому народ је
почео да се организује под
вођством искусног свеште
ника Владимира Хурбана,
оца ВХВ.
У
оквиру
Читао н ице

радио је хор, организована
су предавања и гостовања
Српског народног позори
шта из Новог Сада. Само
1902 године јавила се
потреба за организовањем
словачке забаве. Било је то
28.јануара а само годину
дана касније, 2.фебруара
1903 одиграна је прва позо
ришна словачка представа.
Тада су глумци аматери
дали завет да ће се позори
ште играти сваке године а
то је још и данас пракса.
После сваке представе
организована је игранк а,
припремани су позоришно
– певачке забаве и културни
живот је био богат и разно
врстан. Због тога је Словач
ка читаоница одлучила да
се изгради Словачки народ
ни дом, као центар југосло
венских Словака и Чеха, јер
је
Пазова захваљујући
вашарима, железници и
струји постајала градић.

Kultúrny život Slovákov
v Starej Pazove

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 kultúrno-umelecký
spolok hrdinu Janka Čmelíka.
Zoskupuje prevažne ľudí slovenskej národnostnej menšiny, ale aj všetkých iných
občanov ktorí majú záujem o
činnosť v tomto spolku. V
Starej Pazove existuje niekoľko spolkov a združení v ktorých 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

Стара позоришна сала
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Словачки дом

Словачки народни дом са
огромн ом
позор иш ном
салом изграђен је 1928
године. Данас је сачуван
изглед предњи део зграде,
иако је неколико пута рено
винаран, док је седамдесе
тих година на месту старе
саграђена нова позоришна
сала. Слолвачки народни
дом је тада био регистро
ван и као институција у којој

су радили читаоница, позо
риште, хор, оргестар и фол
клор. Оснивањем Матице
словачке у Југославији 1933
године организацију кул
турног живота је преузео
Месни одбор Матице сло
вачке и тако је институција
Дома престала са радом.
После престанк а рада
Матице словачке у Југосла
вији 1948 године, основано

је Културно друштво. Годи
ну дана касније променило
је име у Словачко културно
– просветно друштво „ Херој
Јанко Чмелик“ а пререги
страцијом 1956 године дру
штво носи данашњи назив.
Без обзира на статутарну
или другу форму организо
вања у Словачком народ
ном дому се стално радило
и стварало. Тако је и данас.

Оваква активност друштва
је оставила дубоке култур
не корене не само у Старој
Пазови већ и шире.
Ове године СКУД „Херој
Јанко Чмелик“ обележава
70 година од оснивања дру
штва, 90 година од изград
ње Словачк ог народног
дома и 115 година од прве
позоришне представе на
словачком језику.

Starej Pazove sa prakticky
všetky formy kultúrno-umeleckého a zábavného života
a pestovania kultúry tunajších Slovákov viažu za tento
spolok. Slovenský národný
dom je preto ustavične plný a
ochotníci
majú
bohatý
program. V rámci SKUS hrdinu Janka Čmelíka pôsobia
nasledujúce
formy:
Slovenské divadlo VHV,
Folklórny súbor Klasy, detské
folklórne súbory, Slovenský
ľudový orchester, Spevácky
zbor Tilia, Združenie pazovských žien, Literárna spoločnosť Ľudmily Hurbanovej,
technická spoločnosť a
FODAP.
Spolok má Správu a jej
výkonné organ, ktoré rozhodujú o všetkých formách spolkárskej činnosti – divadle,
folklórnych súboroch, orchestroch, chóroch a spevokoloch, etnografických výstavách žien, periodických novín
či kalendárov, archívnych
zbierkach. Spôsob takejto
organizácie kultúrneho života
pazovských Slovákov nachádzame v dejinách Spolku a

Slovenského
národného
domu, azda zo strachu, ak sa
niečo rozdelí alebo osamostatní od Spolku zanikne
alebo sa stane rivalitou.
Kultúrno-umelecký 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 prednáškami, spevmi a organizáciou 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 predvedené 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 zorganizovať tanec, robili sa
divadelno-spevácko-hudobné
zábavy. Kultúrny život bol
natoľko pestrý, že sa Slovenská pospolitá čitáreň rozhodla
stavať Slovenský národný
dom ako centrum juslovanských Slovákov a Čechov,
lebo sa Pazova už vtedy
vďaka jarmokom, železnici a
elektrickému prúdu stala
mestečkom.
Slovenský
národný dom s obrovskou
divadelnou sálou bol vystavaný roku 1928. Predná cast je
dodnes zachovaná v pôvodnom stave, kým je ns mieste
starej sieni sedemdesiatých
rokoch vybudovaná nová
divadelná sála. Vtedy bol
dom registrovaný aj ako inštitúcia, v ktorej pôsobili: čitáreň, divadlo, chór, orchestre a

folklór. Založením Matice slovenskej v Juhoslávii od roku
1933 organizáciu slovenského kultúrneho života si prebral Miestny odbor Matice
slovenskej, čím inštitúcia
Domu zanikla.
V roku 1948 po zavretí
Matice slovenskej v Juhoslávii, bol založený Kultúrny spolok. O rok neskoršie bol premenovaný do Slovenského
kultúrno-osvetového spolku
hrdinu Janka Čmelíka, aby
preregistráciou roku 1956
spolok dostal dnešný názov
Slovenský kultúrno-umelecký
spolok hrdinu Janka Čmelíka.
Bez ohľadu na štatutárnu či
inú formu v Slovenskom
národnom dome sa ustavične
a veľmi usilovne tvorilo a pracovalo. To sa činí aj dodnes.
Táto činnosť zachovala hlboké kultúrne korene nielen v
Starej Pazove ale aj širšie.
V tomto roku si SKUS hrdinu Janka Čmelíka pripomína
na 70. výročie od založenia
spolku, 90.výročie od výstavby Slovenského národneho
domu a 115. výročie od prvého divadelného predstavenia.

Пројекат „UCTIEVAJÚC INÝCH ZÍSKAVAME SEBAÚCTU - ПОШТУЈУЋИ ДРУГОГ СТИЧЕМО САМОПОШТОВАЊЕ“ суфинансиран је из буџета Републике Србије
– Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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АК СИРМИУМ

Дочек за Драгану Томашевић

Драгана Томашевић

О

Данило Кртинић

својивши шесто место у финалу
Европског првенства у атлетици
у Берлину, у дисциплини баца
ња диска, Драгана Томашевић још јед
ном је учинила Сремску Митровицу
светски познатом. Управо због тога на
Атлетском стадион
 у АК Сирмиум у
Сремској Митровици, у петак, 17. авгу
ста, организован је свечани дочек за
нашу атлетичарку, којој је ово било
седмо финале на европским првен
ствима.
Према њеним речима, бити шести у
Европи значајан је резултат.
– Вредно смо радили и тренирали, а
труд се исплатио. Остаје жал за меда
љом, јер јако мала даљина је одлучи
вала о сребру, а и о бронзи. Могу да
будем стварно задовољна резултатом
али остаје још доста времена да се
тренира ради и да се што боље пред
ставља свој клуб и свој град. Овакав
дочек за мене значи много јер је ово
место где сам почела своје прве атлет
ске кораке док још није ни било овог

стадиона. Годинама смо тренирали,
кад сам почињала било је много деце,
али нас је из тих генерација мало
остало у овом спорту. Драго ми је да
данас има много деце у клубу и да ће
једног дана из Ателтског клуба Сирми
јум неко од ове деце представљати
наш град на спортским такмичењима
– рекла је Драгана Томашевић.
Драганин тренер Данило Кртинић
изјавио је да је задовољан њеним пла
сманом на Европском првенству.
– Вратили смо се са Европског
првенства као најбоље пласирани
Срби и то је велики успех. Батерије су
пуне и нећемо се одмарати јер нам
предстоје још три митинга у иностран
ству где имамо шансу да одемо у Рим,
у Загреб и вероватно у Француској или
Шпанију. Ми сада имамо ветар у леђа
и пуни смо амбиција. Ово је сјајан
успех, а Драгана је до сада шест пута
била у финалу европских и два пута
светских атлетских такмичења. Врати
ла се сад у европски и светски врх.

Било је феноменално представљати
Србију и јако је лепо вратити се овде.
Сви нам честитају и виде да је то јако
велик успех и да је Драгани медаља
била на дохват руке. Њој је само мало
среће фалило да узме медаљу. Имала
је добар резултат и показала је да је
прекаљени такмичар – рекао је Крти
нић.
Драгану су на стадион
 у дочекали
најмлађи митровачки атлетичари.
Међутим, иако је најављено да ће
нашу атлетичарку испред локалне
самоуправе дочекати заменица градо
начелника Светлана Миловановић и
Зоран Мишчевић заменик начелника
ГУ за образовање, културу и спорт,
они се нису појавили.
Драгана је са младим атлетичарима
разменила своја искуства са такмиче
ња, јер, можда ће баш неко од њих
бити будући светски или европски
шампион у некој од атлетских дисци
плина.
Н. Милошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
На основу члана 45. a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде доку
мената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“, бр.64/2015)
оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ
ЦЕНТРА НАСЕЉА ДОЊИ ТОВАРНИК
Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од 22.
августа до 5. септембра 2018.године.
Елаборат за рани јавни увид у План детаљне регула
ције зоне центра насеља Доњи Товарник Пећинци, биће
изложен на рани јавни увид сваког радног дана од 9 до 14
часова у згради Општине Пећинци сала Општинског
већа у Пећинцима у ул. Слободана Бајића бр. 5.
Заинтересована правна и физичка лица могу вршити

јавни увид у изложени Елаборат и достављати примедбе
и сугестије у писаном облику на адресу: Одељење за
урбанизам и имовинско правне послве Општинске управе
општине Пећинци у Пећинцима, улица Слободана Бајића
бр.5., закључно са 5. септембром 2018.године.
Све достављене писмене примедбе и сугестије састав
ни су део Извештаја о обављеном раном јавном увиду и
могу утицати на планска решења.
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KU]E I STANOVI
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Недеља поподне

С

вако има неке своје
ритуале и навике којих
се
тешко
одрич е.
Морам признати да сам наву
чен на енглески фудбал.
Уствари, навучен сам на фуд
бал генерално. Када дође
викенд, некак о планирам
дане, имајући у виду утакми
це које се играју суботом и
недељом.
Суботом се игра највише
утакмица и јако је тешко
испратити све. То је борба.
Прво имаш термин у 13:30,
па у 16 часова, а онда у
18:30. Практично цео дан. Да
се разумемо, нисам ја гадљив
ни на Шпанце у вечерњем
термину. Посебно кад играју
Барса или Реал, а ти опалиш

39

срцу. Некако се све намести.
И ручак, и пиво после ручка и
кауч. Легендарни Џони Шту
лић је то све лепо срочио у
песми „Недеља поподне“.
Упалим ТВ, креће најава утак
мице. Када Енглези играју,
није битно који су клубови на
терену, свака текма је зани
мљива на свој начин. Они су
мајстори за то, држе до тра
диције, статистике, сваки меч
је нека врста дербија. Елем,
легнем тако сав оран и набри
јан да испратим фудбал. И то
траје до 25. минута. Полако
тонем у сан. Негде средином
другог полувремена пада гол,
коментатор се продере и ја се
тргнем. Сваке недеље иста
прича. Осим када утакмицу

• Издајем комфоран стан на Црвеној
чесми, тел. 625-176
• Издајем једнособан стан у Деканцу,
усељив 1. септембра, тел. 064/06495-52, 681-672
• Издајем стамбени или пословни
простор Шећер сокак 33, тел. 622232
• Издајем комфоран стан у С. Митро
вици 25 м2, укњижен, цена 16.000
евра, Улица Карађорђева 32, тел.
060/162-84-45
• Издајем једнособан стан у Новом
Саду, код Медицинског факултета,
тел. 670-145, 069/669-511
• Издајем стан 50 м2 у Насељу М.
Хуђи код обданишта, тел. 622-184,
065/286-72-45
• Издајем собу у Насељу М. Хуђи за
два ученик а или ученице, тел.
063/897-62-74
• Издајем једнособан намештен стан
са купатилом улаз посебан, грејање
на гас, на услузи веш машина и
машина за сушење веша, у Лаћарку,
тел. 671-845, 061/155-51-10
• Издајем собу ученици са употребом
кухиње и купатила у близини меди
цинске школе, тел. 064/125-09-81
• Продајем кућу 180 м2 у С. Митрови
ци или мењам за двособан стан (до
другог спрата), тел. 064/073-94-54
• Купујем јефтину мању кућу или дво
ришни стан у С. Митровици, тел.
069/401-19-60

• Продајем кућу 100 м2 на 4 ара пла
ца у Улици Хајдук Станка 16, у Срем
ској Митровици. Помоћне зграде.
тел. 063/286-827
• Студенткиња информатике тражи
цимерку Дорћол, Београд, двособан
стан, перфектан, јефтино, 060/73460-60, 060/735-60-60
• Продајем кућу у Јазку, тел. 064/95825-07
• Издајем кућу у С. Митровици Улица
Петра Прерадовића 81, тел. 623-709,
061/227-78-84
• Продајем трпезаријски сто, шест
столица, ормар кухињски, електрич
ни шпорет, комбиновану собу, тел.
Тел. 622-767, 064/454-67-47
• Издајем једноипособни стан Насе
ље Војводе Степе први спрат, цен
трално грејање, одмах усељив, тел.
065/264-13-10, 069/641-552
• Подајем викендицу на пола јутра
земље, тел. 061/202-73-20
• Примам ђака на стан Насеље М.
Хуђи, тел. 064/909-23-62
• Издајем дворишни двособан полу
намештен стан на Белој ружи у
Лаћарку станарина заједно са режи
јом 90 евра, тел. 066/434-02-21
• Продајем стан у Новом Саду –
власник, укњижен код Железничке
станице, тел. 064/221-58-64
• Издајем двособан празан стан на
дужи временски период Насеље
Орао, тел. 063/853-66-17
• Издајем нов двособан стан, ком
форан, опремљен, тел. 065/361-1638

Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, на основу члана
10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.
Гласник РС”, број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву о потреби
процене утицаја на животну средину

на тикету 7 плус. Е сад, како
објаснити лепшој половини
да си будала која је спремна
цео дан да гледа фудбал.
Бори се она јадна, маше
рукама, тражи пажњу, али
слаба вајда. Прича ти нешто
од круцијалне важности,
износи своје проблеме а ти
само климаш главом и као
одобраваш, а немаш појма о
чему прича. И онда се, као и
увек, зајебеш и климнеш гла
вом кад не треба, и ето про
блема. Славиша, хоћеш ти
тако целог живота да гледаш
фудбал? Кад ће пауза? Јел
има неког фудбала и у уто
рак? Кад ти почиње та смр
дљива Лига Шампиона?
Само су нека од тих фамо
зних викенд питања.
Некако се та субота прегу
ра, а онда дође недеља. Тер
мини недељом поподне зау
зимају посебно место у мом

преноси Гојко Андријашевић.
Онда спавам као топ. И тако
се пробудим, немам појма
шта се десило, кажу била
добра текма.
Онда креће термин у 5
сати. Ваљало би попити кафу
и испратити и ту утакмицу. Ту
се већ озбиљно прати фуд
бал. Ако су тикети у животу,
ово је једна од последњих
утакмица, па јој треба прићи
озбиљно и са разумевањем.
У недељу увече схватиш да
си се отровао од фудбала. А
шта ћемо са кошарком? НБА
има један леп термин, чини
ми се око 21:30. Да се не
лажемо, волим ја и амерички
фудбал, али они играју у исто
време па је физички немогу
ће бити на два места одјед
ном. Није да нисам покушао.
А да можда ипак легнем да
спавам? Треба издржати до
следећег викенда.

Носилац пројекта је „KLEEMANN LIFTOVI“ д.о.о.
Шимановци, Голубиначка бб.
Предметни пројекат је Пословно производни обје
кат (складиштење и монтажа лифтова и лифтовске
опреме).
Предметни пројекат се реализује у Шимановцима, у
делу радне зоне на кат. парц. 3771 к.о. Шимановци, и
делу радне зоне са породичним становањем на кат.
парц.411, 412, 413 к.о. Шимановци на територији општи
не Пећинци.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Одељење за
привреду, локални економски развој, заштиту животне
средине и инспекцијске послове Општинске управе
општине Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија
број 22 у периоду од 10-15 часова.
Сви заинтересовани-правна и физичка лица могу
доставити своје мишљење у писаној форми на адресу
Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, у Пећинцима
Слободана Бајића 5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења заинте
ресоване јавности која су приспела закључно са
02.09.2018. године Одељење ће одлучити о потреби
процене утицаја на животну средину за пројек ат
Пословно производни објекат (складиштење и мон
тажа лифтова и лифтовске опреме)..
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Дивошани угостили Кувајћане

Љ

убитељи фудбала
имали су прилику
да
прош лог
четвртка, 16. августа, прису
ствују утакмици између ФК
Хајдук из Дивоша и клуба
Казма из Кувајта, која је
одиграна на стадиону у
Дивошу.
Екипа Казма је члан прве
лиге и четвороструки шам
пион Кувајта. Овај клуб је
2009. године, поводом про
славе 45 година постојања,
одиграо пријатељски меч
са славном Барселоном,
која је за одигравање овог
меча добила 1,7 милион
а
евра. ФК Хајдук се такмичи
у Војвођанској лиги.
У првом полувремену еки
па Хајдука се није снашла
најбоље, па су то искори
стили Кувајћани и постигли
три гола. У наставку, Дивош
је заиграо боље и изједна
чио резултат. После неколи
ко измена, гости дају још
два гола и односе победу
5:3 у занимљивом и дина
мичном мечу. Једна од
предности противничке еки
пе свакако је била то што су
били у доброј кондицији,
што су показали од уласка
на терен, па до краја утак
мице. Додељена су и два
жута и један црвени картон.
Пуне трибине бодриле су
домаће фудбалере, а пита

ли смо и тренера домаће
екипе Зорана Ивића након
завршетка утакмице, колико
је било задовољан игром.
– У првих 45 минута еки
па Казме показала је квали
тет, ипак они играју већи
степен такмичења од нас,
много су добра екипа. Моји
играчи су се мало уплаши
ли. Међутим, кроз утакмицу
су показали доста жеље,
имали су добар приступ и
веом а сам задовољ ан
игром. Свакако, играти са
оваквим тимом била је
огромна част за нас – рекао
је Ивић.

Фудбалере Хајдука очеку
је утакмица у првом колу са
ФК Борац из Новог Сада.
Тренер каже да очекује
победу.
Екипа Казма из Кувајта,
први пут је у Србији. Питали
смо менаџера тима за ути
ске, али и да оцени утакми
цу.
– У Србији смо од 1. до
20. августа. Први пут смо
овде и све је добро. Волимо
ову земљу, добри су људи.
Такође, веома су добри
услови за тренинге и фуд
балске утакмице. Могу да
кажем да је тим ФК Хајдук

КК ВАЛ

веома добар. Задовољни
смо резултатом утакмице.
Наша лига још увек није ни
почела, тако да се у будућ
ности надамо само најбо
љем – рекао је главни мена
џер спортског клуба Казма
из Кувајта, Mansour M.
Al-Tunaib.
Екипа ФК Казме је прошле
недеље играла утакмицу и
са Војводином из Новог
Сада.
Из Фудбалског клуба Хај
дук кажу да је ово била нај
већа и најзначајнија утакми
ца у историји клуба.
С. Станетић

Успешан завршетак сезоне

Н

ајмлађи кајакаши сремскомитровачког
Вала успешно су завршили још једну
сезону, са за њих најважнијим такми
чењем – Првенством Србије у мини кајаку.
Шампионат је одржан у суботу, 11. августа,
на језеру Тиквара у Бачкој Паланци. Освоје
на су три бронзана одличја, све под вођством
тренера Игора Дошена.
Најуспешнија и овај пут је била Наташа
Лаушевић, којој су припале две бронзане
медаље. Прво одличје освојила је у дисци
плини мини кајак једносед на хиљаду метара
за 2007. годиште, а друго у двоседу на 500
метара заједно са Мионом Ненадић у истом
годишту.
Једну бронзу освојио је Марко Пепелчевић,
такође у једноседу на 1.000 метара за 2007.
годиште.
Првенство Србије за старије категорије
одржаће се на београдској Ади Циганлији од
30. августа до 2. септембра.

Са такмичења

