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ДАНИ ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Стара Пазова
место доброг живота

У окви ру обе ле жа ва ња тро днев не 
мани фе ста ци је „Дани општи не Ста
ра Пазо ва“, која се одр жа ла од 31. 

јула до 2. авгу ста, одр жа но је три кон цер
та и све ча на сед ни ца Скуп шти не општи
не.

Обре дом сече ња слав ског кола ча у при
су ству све ште ни ка Архи је реј ског наме
сни штва ста ро па зо вач ког, на челу са оцем 
Миле том Јоки ћем запо че ло је обе ле жа ва
ње Све тог Или је, који се од про шле годи не 
обе ле жа ва у окви ру ове мани фе ста ци је. 

Насту пом рок гру пе „Ван Гог“ у сре ду 31. 
јула, која је наста ла пре више од три деце
ни је, а сво ју попу лар ност сте кла у дру гој 
поло ви ни деве де се тих, запо че ло је обе ле
жа ва ња „Дана општи не Ста ра Пазо ва“, а 
кон цер ту музич ке гру пе која иза себе има 
15 албу ма, прет хо дио је наступ локал них 
рок музи ча ра бен да „Кра ве на путу“, који 
су се пре тач но десет годи на оку пи ли не 
би ли сачу ва ли рокен рол у овој сре ди ни.

Након насту па рок гру пе Ван Гог и 
локал них рок бен до ва који су сви ра ли у 
чевр так 1. авгу ста, на овај пра зник тач но 
у под не, одр жа на је све ча на 44. по реду 
сед ни ца СО Ста ра Пазо ва која је отво ре

на инто ни ра њем хим не држа ве у изво ђе
њу опер ског пева ча Бори са Баби ка, који 
ујед но оба вља и функ ци ју пред сед ни ка 
Саве та Месне зајед ни це Ста ра Пазо ва. 
Била је то при ли ка да се освр не на зајед
нич ку сарад њу са општи на ма из земље и 
окру же ња.

– Про шле годи не, пово дом Дана општи
не Лепо са вић 20. окто бра, пот пи са ли смо 
Пове љу о бра ти мље њу са општи ном Ста
ра Пазо ва, а бри га наших људи о Срби ма 
који живе на Косо ву и Мето хи ји од непро
це њи вог је зна ча ја за наш народ – иста као 
је први човек Општи не Лепо са вић, Зоран 
Тодић.

Прва сарад ња оства ре на је тач но пре 
40 годи на са Сло вач ком, истак ну то је 
на све ча ној сед ни ци, и од тада до данас 
Општи на Ста ра Пазо ва оства ри ла је изу
зет ну сарад њу са пре ко 10 при ја тељ ских и 
брат ских општи на.

– Пухов је само један од гра до ва са 
који ма наша Општи на има добру сарад
њу, која сво је резул та те даје на пољи ма 
при вре де, кул ту ре, спо р та – каже пред
сед ник Скуп шти не општи не Ста ра Пазо ва 
Горан Јовић.

У послед њих седам годи на запо сле но 
је око 12.000 ста нов ни ка у ста ро па зо вач
кој општи ни, што довољ но гово ри о томе 
коли ки је напре дак начи њен, иста као је 
први човек општин ског руко вод ства Ђор
ђе Ради но вић.

– При вре да пред ста вља кључ успе ха 
наше општи не, а чиње ни ца да данас има
мо запо сле них пре ко 21.500 пока за тељ је 
шта смо ура ди ли у прет ход ном пери о ду. 
Захва лан сам сво јим сарад ни ци ма, који 
ула жу све напо ре да људи који живе у 
нашој општи ни има ју што боље усло ве за 
живот досто јан вре ме на у којем живи мо – 
закљу чио је Ради но вић.

Послед њег дана обе ле жа ва ња ове 
мани фе ста ци је на про гра му је био кон
церт Сање Или ћа и „Бал ка ни ке“, чиме 
су се и завр ши ли ово го ди шњи „Дани 
општи не Ста ра Пазо ва“, а публи ка је има
ла при ли ку да ужи ва у музи ци и ста рим 
инстру мен ти ма Бал ка на. Исто вре ме но се 
одр жа вао и Фести вал занат ског пива, па 
је дожи вљај био пот пун, а добра посе ће
ност свих кон це ра та, оба ве за ла је орга ни
за то ре да сле де ће годи не буду још бољи. 

С. С.

Ђорђе Радиновић

Гости на свечаној седници Скупштине општине

Горан Јовић Зоран Тодић
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Олујајепогром

Цен трал на мани фе ста ци ја пово
дом обе ле жа ва ња годи шњи це 
„Олу је“, хрват ске вој но  поли циј

ске акци је која је запо че ла 4. авгу ста 
1995. годи не, одр жа на је, у при су ству 
ком плет ног држав ног врха Срби је и 
Репу бли ке Срп ске, у фру шко гор ском 
мана сти ру Кру ше дол пред вели ким 
бро јем оку пље них гра ђа на. 

Ово је по пети пут да се зло чин и 
погром над срп ским наро дом из Хрват
ске обе ле жа ва уз оку пља ње Срба из 
свих кра је ва Срби је и Репу бли ке Срп
ске, али и из окру же ња, на ини ци ја ти
ву пред сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа, а 

овај пут под сло га ном „Олу ја је 
погром“.

Обе ле жа ва ње 24. годи шњи це овог 
зло чи на над срп ским наро дом је запо
че ло поме ном жртва ма и обра ћа њем 
патри јар ха Ири не ја који је иста као, да 
је „Олу ја“ била зло чин који је пла ни ра
ла хрват ска држа ва и осу дио је ћута ње 
като лич ке цркве.

 – Нај тра гич ни је је то што се иде је 
зло чи на, који су се деси ли у про шло
сти, чују и данас. Наше је да пам ти мо 
и да, као хри шћа ни, опро сти мо, када 
потом ци бив ших зло чи на ца буду све
сни вели ких жрта ва и пока жу сво је 

изви ње ње и пока ја ње – пору чио је 
патри јарх Ири неј.

Потом је сво ју потре сну живот ну 
при чу са оку пље ни ма на пла тоу Кру
ше дол ског мана сти ра поде ли ла Мили
ца Јурић, која је сво ју род ну Лику напу
сти ла као пето го ди шња девој чи ца са 
бабом и дедом, а којој су се, чети ри 
годи не касни је, у „Олу ји“ при дру жи ли 
отац и мај ка. Мили ца је прав ни ца и 
сада живи у Бач кој Палан ци.

 – Одра сла сам пре ра но, сазна ла 
шта зна чи бити изгнан са огњи шта. У 

Митражимоправодаобележавамонашунесрећу,наначинкојинамје
потребандабисмозапамтили,разумелиимоглидаље.Аизмеђудва4.
августадапокажемоколикосмоновихпутеваизградили,пруга,колико
смоснажнијиибогатијииколиконамјебоље–поручиојепредседник
АлександарВучић
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Срби ји сам нашла нови дом и сло бо ду, 
али моју Лику нећу забо ра ви ти, а 
Срби ји хва ла за све што ми је дала – 
рекла је Мили ца, са суза ма у очи ма.

Мило рад Додик, пред се да ва ју ћи 
Пред сед ни штва БИХ, је рекао да се 
пре 24 годи не десио завр шни чин 
циља  да се Хрват ска очи сти од Срба. 

– Нај дра стич ни ји је био поче так тог 
чишће ња у Дру гом свет ском рату – 
иста као је Додик и под се тио на сва 
стра да ња Срба од тада па до „Олу је“. 
Он је додао да су Срби нај стра дал ни ји 
народ у про шлом веку, све ден у рато
ви ма до нивоа био ло шког опстан ка. 

– За ову стра вич ну опе ра ци ју изго на 
250.000 Срба, Хрва ти су има ли подр
шку запад них сила. Једи ни излаз за 

све те изгна не била је Репу бли ка Срп
ска и Срби ја. Не волим ту реч избе гли
це, ми смо део истог, јед ног наро да, 
огром но је наше стра да ње и наш бол, 
и захва љу јем пред сед ни ку Вучи ћу што 
овај стра шан погром обе ле жа ва мо на 
овај начин. Тре ба да се оку пи мо, сабе
ре мо око иде је сна жне и јаке Срби је, 
зато су нам важна ова оку пља ња, да 
се не забо ра ви. Опла ку је мо наше 
жртве, али ми данас има мо две јаке 
срп ске држа ве, Репу бли ку Срп ску и 
Срби ју, има мо наш наци о нал ни иден
ти тет, нашу веру, тра ди ци ју, језик и 
писмо, нашу сла ву – пору чио је Мило
рад Додик.

Обра ћа ју ћи се оку пље ним гра ђа ни
ма на овом Дану сећа ња на стра да ле 
и прог на не у „Олу ји“, пред сед ник 
Срби је Алек сан дар Вучић је ука зао да 
је у Кру ше до лу држав ни врх обе држа
ве, као и Срби из целог окру же ња.

 – 4. август је тежак и ужа сан дан за 
сва ког Срби на, али смо сви данас ује
ди ње ни и зна мо шта нам је чини ти 
убу ду ће – рекао је Вучић и под се тио 
да, кад год смо се као Срби дели ли, 
нешто лоше нам се деша ва ло, деси ла 
се и „Олу ја“, те зато мора мо има ти 
нај бо ље одно се са Репу бли ком Срп
ском и Срби ма ма где год живе ли.

 – Наша је оба ве за да се то више 
никад не дого ди, да ује ди ни мо народ, 
да зна мо шта нам је то витал ни наци
о нал ни инте рес, да поди же мо еко но
ми ју

Срби је, да поди же мо еко но ми ју 
Срп ске, зајед но да ради мо на очу ва
њу нашег наци о нал ног и кул тур ног 
иден ти те та, да ћири ли цом пише мо и 
чита мо ћири лич не уџбе ни ке и у срп
ским сре ди на ма у Хрват ској, Црној 
Гори, Север ној Маке до ни ји и Срби ји. 
Наша је оба ве за да при ча мо о свим 
мести ма где су стра да ли Срби, пошту
ју ћи и њихо ве жртве, пошту ју ћи све 
жртве, али ће се у буду ће гово ри ти и о 

Нашеједапамтимо
ида,каохришћани,
опростимо,када
потомцибивших
злочинацабуду
свеснивеликих

жртаваипокажусвоје
извињењеипокајање,
поручиојепатријарх

Иринеј
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срп ским стра дал ни ци ма и муче ни ци
ма и о нашој деци, јер она не вре де 
ништа мање од ваше деце и њихо ве 
сузе нису ништа мање вред не од суза 
оста ле деце са под руч ја бив ше Југо
сла ви је и било где дру где у све ту – 
рекао је пред сед ник Вучић. 

Он је додао да је ипак Срби ја у свој 
тој несре ћи доби ла нове Десни це, 
нове Мата ву ље, Милан ко ви ће и 
Тесле. 

– Добр о до шли Кра ји шни ци још 
један пут у сво ју Срби ју, ово је ваша 
кућа, овде нисте стран ци и одав де 
никад неће те мора ти да иде те. Хва ла 
што сте мар љи ви, вред ни, што се 
бори те за Срби ју она ко како сте се 
бори ли и за сво ја огњи шта, увек чува
ју ћи свој род, увек чува ју ћи сво ју срп
ску тро бој ку. Хва ла вам на томе што 
ради те данас за Срби ју, што допри но
си те да има мо више фабри ка, да 
буде мо бога ти ји. За нас је важно да 
при па да мо истом роду, не тра ба ју нам 
гра ни це, нама је потреб но да зна мо 
шта је срп ски народ, да чува мо срп ски 
народ, да чува мо њего ву тра ди ци ју и 
писмо, да чува мо Срби ју и Репу бли ку 
Срп ску и то је оно што ћемо зајед но 
ради ти – пору чио је Вучић Кра ји шни
ци ма.

Пред сед ник Алек сан дар Вучић је 
наја вио да ће се 25. годи на погро ма 
срп ског наро да у „Олу ји“ обе ле жи ти 
вели ким ску пом Срба у Бео гра ду. 

– То ће бити нај ве ћи скуп до сада. 
За то нам нису потреб не песме, него 
да људи пока жу свој понос, досто јан
ство, срп ску душу. То ће бити помен у 
Бео гра ду, на Тргу репу бли ке и да 
пока же мо да тај погром ника да неће
мо забо ра ви ти – наја вио је Вучић.

Он је и ука зао да Срби има ју сво ју 
цркву, већ осам веко ва, те нема ју 
потре бу да ства ра ју нову, има ју свој 
језик, сво је ћири лич ко писмо, сво ју 
кул ту ру, тра ди ци ју, исто ри ју. 

– Зато не мора мо да се рађа мо на 

вештач ки начин, али нико ме не тре ба 
да сме та наша тежња да тај језик, кул
ту ру, исто ри ју негу је мо. Жели мо и да 
пам ти мо сва ки 4. август који смо 
дожи ве ли, сва ку јаму Јадов но, Паг и 
Јасе но вац, да нам се омо гу ћи да 
пошту је мо наше у истој мери у којој 
пошту је мо и туђе жртве и да не забо
ра вља мо туђе зло чи не, бар оно ли ко 
коли ко нисмо забо ра ви ли наше. Тих 
зло чи на се искре но сти ди мо, пла ти ли 
смо цену и мисли мо да је нор мал но 
да је пла ти мо, али ми нисмо доби ли 
оно задо во ље ње, ону прав ду која нам 
при па да, али то није раз лог за мржњу 
и реван ши зам. Ми тра жи мо пра во да 
обе ле жа ва мо нашу несре ћу, на начин 
који нам је потре бан да би смо запам
ти ли, раз у ме ли и могли даље. А изме
ђу два 4. авгу ста, и да пока же мо коли
ко смо нових путе ва изгра ди ли, пру га, 
коли ко смо сна жни ји и бога ти ји и коли
ко нам је боље – пору чио је пред сед
ник Алек сан дар Вучић.

На кра ју свог гово ра, пред сед ник 
Вучић се још јед ном обра тио Кра ји
шни ци ма.

– Вама каже мо хва ла, јер ради те 
зајед но са нама, нерет ко и боље од 
нас. Нај ва жни је је да Срби ји и Репу
бли ци Срп ској буде боље и да нама 
сви ма зајед но буде боље. Хва ла вам 
пошто ва ни Кра ји шни ци што сте нашу 
зајед нич ку кућу, нашу Срби ју, учи ни ли 
леп шом и бољом, зауз врат вам нуди
мо да поста не мо ваш нови корен, онај 
који нико никад неће моћи да ишчу па. 
Хва ла наро ду Срби је који се узди гао, 
који пока зу је свој понос и досто јан ство 
и који је овде, испред наше све ти ње, 
Кру ше дол ског мана сти ра, дошао на 
помен кра ји шким жртва ма – иста као је 
Вучић.

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић је на кра ју пору чио да сва ко ме 
мора да буде јасно, да Срби ју нико у 
будућ но сти неће моћи ни да пони жа
ва, ни нипо да шта ва, ма како да се 

зове и ма ода кле да дола зи. 
– Срби ји желим још већу сна гу, Репу

бли ци Срп ској још већу сна гу и нашим 
при ја те љи ма у реги о ну да се никад не 
осе ћа ју угро же ним од нашег наро да, 
јер нас, за раз ли ку од њих, боле и 
њихо ве сузе. Ника да не бисмо могли 
да пева мо због суза нечи је туђе деце, 
зато нека је веч на сла ва жртва ма 
„Олу је“ и свих дру гих погро ма над срп
ским наро дом. Живе ли Кра ји шни ци и 
добро дошли у сво ју Срби ју и веч но 
оста ни те, живе ла Репу бли ка Срп ка, 
живе ла Срби ја – рекао је на кра ју ове 
мани фе ста ци је сећа ња на стра да ња и 
жртве срп ског наро да у „Олу ји“ пред
сед ник Срби је Алек сан дар Вучић.

Под се ти мо, акци ја хрват ске вој ске и 
поли ци је је поче ла 4. авгу ста 1995. 
годи не и тада је из Хрват ске про те ра
но око 250.000 Срба, уби је но их је 
1.856, а 836 лица се води као неста ло. 
Дан касни је хрват ска вој ска је ушла у 
гото во напу штен Книн и иста кла хрват
ску заста ву. За то вре ме коло не избе
гли ца на трак то ри ма и дру гим пољо
при вред ним вози ли ма је пола ко ула зи
ло у Срби ју.

Ове годи не је, сим бо лич но, Дан 
сећа ња одр жан на пла тоу испред фру
шко гор ског мана сти ра Кру ше дол.

Прет ход них дана пред сед ник Вучић 
је позвао све Србе, посеб но Кра ји шни
ке, да дођу у Кру ше дол на обе ле жа ва
ње годи шњи це „Олу је“, коју је ока рак
те ри сао као нај ве ће етнич ко чишће ње 
после Дру гог свет ског рата. 

Додај мо, у мана сти ру Кру ше дол се и 
данас нала зе мошти чла но ва поро ди
це срп ских деспо та Бран ко ви ћа, 
патри јар ха Арсе ни ја III Чар но је ви ћа, 
кње ги ње Љуби це Обре но вић и кра ља 
Мила на Обре но ви ћа, па зато и не чуди 
што је одлу че но да се 24. годи шњи ца 
обе ле жа ва ња про го на срп ског наро да, 
одр жи упра во овде.

Е.М.Н.
Фото:www.mod.gov.rs
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Мачјииосталидани

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Међу сто ти на ма међу на род них „дана“ све га и сва че га, 
недав но сам нале те ла на пода так да је 8. август 
Међу на род ни дан мача ка. Нисам има ла пој ма да 

маце има ју свој дан, а посеб но ми је било чуд но што је то 
8. август. Нека ко сам била убе ђе на да би, ако и посто ји, то 
морао бити неки датум у фебру а ру. Не знам ко и како утвр
ђу је те дане, али морам при зна ти да ми од свих немо гу ћих 
међу на род них дана овај можда и нај ма ње сме та. 

Зами сли те, посто ји свет ски дан пешки ра, свет ски дан 
папа га ја, свет ски дан бор бе про тив кока  коле, европ ска 
ноћ сле пих мише ва, свет ски дан неси гур но сти посла, дан 
љуба зно сти, дан теле ви зи је, пое зи је, дан шума, дан пла ни
на, дан јабу ка, дан мушка ра ца, дан тоа ле та, нарав но све су 
то свет ски дани. Посто ји и свет ски дан пеша че ња, дан 
чистих руку, дан гуса ка и свет ски дан мла дих мај му на. Неке 
од тих међу на род них дана при зна ле су Ује ди ње не наци је, 
али то није ни један од овде наве де них, сем дана мла дих 
мај му на који је, тако каже Вики пе ди ја, при знат од стра не 
УН и обе ле жа ва се 17. апри ла. Шта је тај дан и ко су мла ди 
мај му ни, нисам успе ла да сазнам, тако да мислим да је то 
нека гре шка и да тај дан уоп ште и не посто ји. Зашто би се 

само мла ди мај му ни сла ви ли, кад су мај му ни  мај му ни, 
били они мла ди или ста ри. Логич но.

Али, да се вра тим на мач ке, моје миље не живуљ ке. 
Волим их зато што су на првом месту само свој не и 
што не шиша ју ни газду, ни газда ри цу. Дру го, нео бич

но су чисте и тре ће, неће умре ти од гла ди ако је мало зане
ма ри те. Сна ћи ће се већ нека ко. У крај њем слу ча ју, уло ви
ће миша. Уоп ште, мач ја при ро да ме фасци ни ра. Људи са 
при ро дом слич ном мач јој, веро ват но нису мно го оми ље ни 
у свом окру же њу. Сигур но се мно го више воле они који има
ју псе ћу при ро ду. Такви су ем послу шни, ем зави сни, ем 
могу да се издре си ра ју. А ајд’ ти издре си рај мач ку. Мало 
теже. Мада мислим да би нам било мно го боље да има 
више оних са мач јом, него са псе ћом при ро дом.

Ина че, посто ји анта го ни зам међу мач ка ри ма и куч ка ри
ма, одно сно људи ма који држе мач ке и псе. Обич но куча кри 
не могу да сми сле мач ке, а мач ка ри псе. Лич но, имам пса, 
али обо жа вам мач ке. Зато гла сам да се 8. август ствар но 
обе ле жа ва, а не да се само води на папи ру. И да се ажу ри
ра тај спи сак међу на род них дату ма, то са мла дим мај му ни
ма не може бити реал но. 

Људисаприродом
сличноммачјој,

вероватнонисумного
омиљениусвом

окружењу.Сигурносе
многовишеволеоникоји

имајупсећуприроду.
Таквисуемпослушни,
емзависни,еммогуда
сеиздресирају.Аајд’ти
издресирајмачку.Мало

теже.Мадамислимдаби
намбиломногобоље
даимавишеонихса

мачијом,негосапсећом
природом
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ЗАМЕНАТОПЛОВОДАУЈУПИТЕРОВОЈУЛИЦИ

Стабилногрејањеунареднојсезони
У Јупи те ро вој ули ци 

су току су радо ви на 
топло во ду, који су 

поче ли 22. јула, а тра ја ће до 
2. сеп тем бра. Реч је о тра
си топло во да, који је у прет
ход ним греј ним сезо на ма 
ства рао вели ке про бле ме. 
Пре ма наја ва ма дирек то ра 
Јав ног пред у зе ћа „Топли
фи ка ци ја“, након заме не 
топло во да у Јупи те ро вој 
ули ци, оче ку је се ста бил ни
је и ква ли тет ни је снаб де ва
ње топлот ном енер ги јом.

– Надам се да ће радо ви 
бити завр ше ни у року, али 
и пре рока. Ради се о тра
си топло во да дужи не 330 
мета ра, а 660 мета ра цеви 
ће бити заме ње но. С тим ће 
се доби ти сигур ни је снаб де
ва ње топлот ном енер ги јом  
у овом делу гра да, а биће 
сма ње ни и губи ци. Реч је о 
инве сти ци ји вред но сти око 
15 и по мили о на са ПДВ
ом, а радо ве финан си ра 
„Топли фи ка ци ја“ из соп
стве них сред ста ва, рекао је 
Сла до је вић. 

Тако ђе, он је додао да 

ће у наред них месец дана 
све бити спрем но за поче
так греј не сезо не. Заме њен 
је топло вод код Поре ске 
упра ве, а тре нут но се ради 
ауто ма ти за ци ја бло ков

ских под ста ни ца у насе љу 
Орао, Дека нац, Мати је Хуђи 
Спорт ски цен тар „Пин ки“. 

– Вред ност радо ва ауто
ма ти за ци је под ста ни ца 
је осам мили о на, а заме

на топло во да код Поре ске 
упра ве је изно си ла мили он 
и две сто ти не хиља да дина
ра. Све радо ве је финан си
ра ла „Топли фи ка ци ја“, изја
вио је Сла до је вић. З.П.

СлавкоСладојевић

ОБЕЛЕЖЕНСВЕТСКИДАНБОРБЕПРОТИВТРГОВИНЕЉУДИМА

Жртваможебитисвако
Свет ски дан бор бе 

про тив трго ви не 
људи ма, 30. јул је 

обе ле жен на Тргу Ћире 
Миле ки ћа. Ово је још јед на 
у низу актив но сти Локал ног 
тима за бор бу про тив трго
ви не људи ма. Поред пре
да ва ња на ову тему у Црве
ном крсту, волон те ри Кан
це ла ри је за мла де и Црве
ног крста су у цен тру Срем
ске Митро ви це дели ли лет
ке про ла зни ци ма. Срби ја је 
земља поре кла, тран зи та и 
одре ди шта трго ви не људи
ма који ма се тргу је у свр ху 
при нуд ног рада, при ну де на 
про сја че ње, при ну де на 
врше ње кри вич них дела, а 
пре ма речи ма дирек то ра 
Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ Бра ни сла ва Вук ми
ра, у Срби ји се нај че шће 
јавља сек су ал на екс пло а
та ци ја.

– Желео бих посеб но да 
се захва лим волон те ри ма 
Црве ног крста и Кан це ла

ри је за мла де, који зајед но 
са нама уче ству ју у обе ле
жа ва њу Свет ског дана бор
бе про тив трго ви не људи
ма. Жели мо да поша ље мо 
јасну пору ку о овом про бле
му. Овај про блем је реа лан, 
коли ко год изгле да ло да се 
то негде неком дру гом 
деша ва. Људи се про да ју 

за 200 евра и екс пло а ти шу 
се на раз не начи не, а тргов
ци сти чу вели ки про фит. 
Ста ти стич ки пода ци од про
шле годи не на нивоу Срби
је гово ре да је било 190 
при ја вље них сум њи. Од  
тога је 78 иден ти фи ко ва них 
жрта ва, а 71 је из Срби је. 
Жртва може бити сва ко. 

Нај че шће је реч о сек су ал
ној екс пло а та ци ји девој чи
ца мла ђег узра ста из сиро
ма шне кате го ри је дру штва, 
које су нео бра зо ва не, жртве 
које су пре жи ве ле неки 
облик наси ља. Али, то не 
мора увек бити пра ви ло, 
рекао је Вук мир.

Биља на Матић из Кан це
ла ри је за мла де наво ди да 
је трго ви на људи ма озбиљ
на и тешка тема.

– Кан це ла ри ја за мла де 
је члан Локал ног тима за 
бор бу про тив трго ви не 
људи ма. Овом при ли ком 
жели мо на што реал ни ји 
начин да поша ље мо сли ку 
озбиљ но сти ове теме. 
Наши волон те ри су се 
нашмин ка ли како би то 
изгле да ло што увер љи ви је. 
Поста вље на је и кути ја, која 
пока зу је да жртва трго ви не 
људи ма може поста ти било 
ко од нас, наве ла је Биља
на Матић. 

З.Поповић

БраниславВукмир БиљанаМатић
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СРЕМФОЛКФЕСТОД11.ДО14.АВГУСТА

Гостииз16земаља

Пово дом 16. међу на род ног фести
ва ла фол кло ра „Срем Фолк фест“, 
који је у Срем ској Митро ви ци од 11. 

до 14. авгу ста, одр жа на је кон фе рен ци ја 
за нови на ре, у петак 2. авгу ста у Град ској 
кући.  

При сут не је у име орга ни за ци о ног 
одбо ра Фести ва ла, поздра вио Петар 
Самар џић, дирек тор Фести ва ла фол кло
ра, који је том при ли ком иста као, да ове 
годи не, када је фести вал 16. пут по реду, 
има мо пред став ни ке из 16 зема ља.

– Нови на ри су нам вели ки саве зник у 
про мо ци ји  овог Фести ва ла, који је већ 
бренд гра да. Жели мо добро до шли цу 
при ја те љи ма из целог све та, дра го нам је 
да се шаре но коло при ја тељ ства наро да 
још више шири, и буде још веће. Капи је 
Сир ми ју ма су широм отво ре не – рекао је 
Петар Самар џић.

Нагла шено је да је ово до сада нај ве
ћи фести вал, око 700 уче сни ка се оче ку
је, 20 ансам ба ла из 16 зема ља, са чети
ри кон ти нен та, који ће осим у Срем ској 
Митро ви ци, бити сме ште ни и у Бече ју 
и у Обре нов цу, где се тако ђе одр жа ва ју 
међу на род ни фести ва ли.

Од 2015. годи не „Срем Фолк фест“ 
је под покро ви тељ ством Међу на род не 
феде ра ци је фол клор них фести ва ла, која 
делу је у 110 зема ља све та, а од ове годи
не и под покро ви тељ ством Наци о нал не 

коми си је зa сарад њу са УНЕСКОом при 
Мини стар ству ино стра них посло ва.     

Послед њих неко ли ко годи на у про
јек ту очу ва ња кул тур не башти не уче
ству је и Обре но вац. Зоран Ћор ло ма но
вић, испред орга ни за то ра фести ва ла из 
Обре нов ца, иста као је да сарад ња тра је 
дуги низ годи на и да је све лак ше ура ди ти 
зајед нич ким сна га ма.

– Захва љу јем се на сарад њи са при ја
те љи ма из Срем ске Митр о ви це. По десе
ти пут у Обре нов цу орга ни зу је мо фести
вал под нази вом „Међу на род ни сусре ти“. 
Низ пра те ћих про гра ма има мо, који ма се 
пред ста вља ју гости из дру гих зема ља, а 
ове годи не су ту и пред став ни ци наших 
при ја тељ ских општи на Сур чи на и Свр
љи га – изја вио је Ћор ло ма но вић.

Тех нич ки орга ни за тор фести ва ла је 
ЦЗК „Сир ми у март“. Зол тан Хеге диш 
дирек тор Цен тра за кул ту ру, нагла сио је 
да се на орга ни за ци ји ради већ месец 
дана, нема годи шњих одмо ра, и да ће 
сви дати све од себе како би орга ни за
ци ја фести ва ла про те кла без про бле ма.

– Захва љу јем се сви ма, као и гене рал
ном спон зо ру фести ва ла, фир ми „Роло
пласт Мошић“, који нам мно го пома жу у 
том послу. Нада мо се да ће се сви лепо 
про ве сти и поно во доћи у наш град – 
рекао је Хеге диш.

 Г.Томац

ПетарСамарџићиЗолтанХегедиш

ДЕВЕТА„ПАСУЉИЈАДА“УМЗ„БЛОКБ“

Дружењеилеппровод
У петак, 2. авгу ста испред про сто

ри ја Месне зајед ни це „Блок Б“ одр
жа на је деве та по реду „Пасу љи ја
да“, а ујед но је обе ле же на и сла ва 
ове месне зајед ни це – Све ти Или ја. 
На деве тој „Пасу љи ја ди“ је уче ство
ва ло пре ко 30 еки па. Поред так ми
че ња у пра вље њу пасу ља, уче сни ци 
су се так ми чи ли и у нате за њу коноп
ца и баца њу каме на с раме на. Пре
ма речи ма Дра га на Божи ћа, пред
сед ни ка МЗ „Блок Б“, овај дога ђај 
је сја јан повод да се људи оку пе, 
дру же и про ве ду вре ме са сво јим 
поро ди ца ма и при ја те љи ма. Тако ђе, 

он је додао да су састој ци за кува
ње пасу ља – суво месо, пасуљ и 
сла ни на, бес плат но обез бе ђе ни за 
так ми ча ре. Деве та „Пасу љи ја да“ је 
има ла хума ни тар ни карак тер, јер су 
се при ку пља ла нов ча на сред ства за 
деча ка Уро ша Мале ше ви ћа, како би 
могао да оде на лече ње у Беч. На 
деве тој „Пасу љи ја ди“ су уче ство ва
ле еки пе из Бео гра да, Мачве, као и 
окол них места Срем ске Митро ви це. 
Орга ни за то ри су Месна зајед ни ца 
„Блок Б“, Удру же ње Крље ви на Срби
ја из Срем ске Митро ви це уз подр шку 
Гра да Срем ска Митро ви ца.  З.П.

ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ“

Анализа
савскеводе

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому
на ли је“ Срем ска Митро ви ца оба ве
шта ва гра ђа не о резул та ти ма ана ли
зе сав ске воде, коју је извр шио Завод 
за јав но здра вље Срем ска Митро ви
ца. Ана ли за сав ске воде је извр ше на 
дана 24. јула, испи ти ва ње завр ше но 
30. јула, и то на тач ка ма узор ко ва ња : 
Река Сава  Мала пла жа, Река Сава  
Поче так пла же, Река Сава  Дис пан
зер. 

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме
та ра сав ска вода на наве де ним лока
ли те ти ма одго ва ра зах те ви ма Уред бе 
о гра нич ним вред но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским вода ма и 
под зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за ње.

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

Моле се сугра ђа ни да се у току 
борав ка на пла жи при др жа ва ју пра ви
ла забра не игре с лоп том у води и 
пешча ном делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како не би оме та
ли одмор и рекре а ци ју посе ти ла ца 
Град ске пла же у Срем ској Митро ви ци.
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Подршкапроизвођачимахране
Завр шна кон фе рен ци ја у окви ру про

јек та „Кор па срем ских тра ди ци о нал
них про из во да“ одр жа на је 30. јула у 

Град ској кући. Овај про је кат спро во ди 
Рурал ни цен тар „Сова“ у окви ру ширег 
про јек та „Подр шка раз во ју про из вод них 
капа ци те та у агроинду стриј ском сек то ру 
у Срби ји“, а који финан си ра Руска Феде
ра ци ја и спро во ди Про грам Ује ди ње них 
наци ја за раз вој. „Кор пу срем ских тра ди
ци о нал них про из во да“ је подр жа ла и 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да Срем
ска Митро ви ца, При вред на комо ра Срем
ског управ ног окру га и Тури стич ка орга
ни за ци ја Гра да Срем ска Митро ви ца и 
Јав но пред у зе ће „Сир ми ум пут. Дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој Петар Самар
џић је овом при ли ком иста као да је циљ 
овог про јек та раз вој рурал не еко но ми је 
кроз подр шку и умре жа ва ње локал них 
про из во ђа ча пољо при вред нопре храм
бе них и занат ских про из во да и субје ка та 
који се баве сео ским тури змом. 

– Про је кат је почео ана ли зом потре ба 
свих потен ци јал них акте ра. Када су 
дефи ни са не њихо ве потре бе, одр жа но је 
седам ради о ни ца, два окру гла сто ла, јед
на кон фе рен ци ја на почет ку и сада завр
шна кон фе рен ци ја. У окви ру еду ка тив ног 
дела изда те су две бро шу ре о зна ча ју 
мар ке тин га и брен ди ра ња про из во да у 
сео ским под руч ји ма, као и о начи ну реги
стро ва ња бизни са у рурал ним под руч ји

ма. Пот пи са на је декла ра ци ја „Кор пе 
срем ских тра ди ци о нал них про из во да“ уз 
изра ду мемо ран ду ма о раз у ме ва њу, које 
је пот пи са ло око 20 субје ка та, чији су се 
про из во ди нашли у овој кор пи. „Кор па 
срем ских тра ди ци о нал них про из во да“ ће 
се на тржи шту наћи у виду јед ног дипло
мат ског или кор по ра тив ног покло на. 
Начин пору чи ва ња је истак нут на фла је
ри ма и инфо – леци ма, који су поста вље
ни на инфо  пул то ви ма у сва ком реги
стро ва ном сео ском тури стич ком дома
ћин ству на тери то ри ји Срем ске Митро ви
це, рекао је Петар Самар џић.

Тако ђе, он је додао да је изра ђен је и 

вебсајт www.sresmka kor pa.rs, где су 
пред ста вље ни сви субјек ти који су део 
овог про јек та. Истак ну та су и упут ства 
како како пору чи ти кор пу, као и како 
поста ти део овог про јек та. 

– У окви ру овог про јек та иста као бих и 
поста вља ње тури стич ке сиг на ли за ци је. 
За сада је поста вље но 25 бра он тури
стич ких табли, које ће пове ћа ти видљи
вост про из во да и услу га реги стро ва них 
тури стич ких сео ских дома ћин ста ва и 
малих про из во ђа ча, али и брен ди ра ти 
Срем ску Митро ви цу као зна чај ну тури
стич ку дести на ци ју, навео је Самар џић.

З.Поповић

Саконференције

Пројекат:„УСРЕДИШТУПАЖЊЕ:Митровицајуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаГрадаСремскаМитровица–Градскауправазаобразовање,културуиспорт.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

У месној зајед ни ци Сло бо дан Бајић 
Паја, позна ти јој као Мала Босна, у 
субо ту 3. и неде љу 4. авгу ста обе

ле же на је цркве на сла ва – Све ти сир ми
јум ски муче ни ци. У субо ту је било вечер
ње бого слу же ње у цркви Све тих сир ми
јум ских муче ни ка, која је пре годи нудве 
дана уз помоћ Гра да Срем ска Митро ви
ца и мешта на Мале Босне обно вље на и 
доби ла ста ри сјај. Вели ки број гра ђа на је 
могао да ужи ва у при год ном забав но
умет нич ком про гра му, а у неде љу је 
изве де на и пред ста ва „Јаза вац пред 

судом“ пре ма при по ве ци Петра Кочи ћа.
– Морам да кажем да се Удру же ње 

мосто ви на Дри ни потру ди ло да у току 
ова два дана орга ни зу ју леп про грам. Ту 
је и гуслар ски део, фол кор ни про грам, 
пева чи тра ди ци о нал них песма ма. Наша 
иде ја је да народ, који је дошао са про
сто ра  Босне и Хер це го ви не и Кра ји не 
може овде да се осе ћа као код куће и да 
могу да негу ју сво ју тра ди ци ју, рекао је 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Вла
ди мир Сана дер.  

Дали бор Чолић, ста ре ши на цркве Све

тих сир ми јум ских муче ни ка, навео је да 
се ове годи не обе ле жа ва и мали јуби леј, 
јер је темељ овог хра ма поста вљен пре 
25 годи на. 

– Ово је прва црква посве ће на сир ми
јум ским муче ни ци ма из првог века Хри
шћан ства, који су постра да ли за Хри ста. 
Епи скоп Ири неј, ђакон Дими три је и оста
ли муче ни ци сир ми јум ски су у ства ри 
први хри шћа ни постра да ли за Хри ста. 
Оку пи ли смо се како бисмо про сла ви ли 
наше патро не, рекао је Дали бор Чолић. 

З.Поповић

МЕСНАЗАЈЕДНИЦА„СЛОБОДАНБАЈИЋПАЈА“

СлавауМалојБосни
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Добрашестомесечна
реализацијабуџета
Реа ли за ци ја одлу ке о 

општин ском буџе ту, 
закључ но са 30. јуном, 

тече по пла ну и без ика квих 
про бле ма, иста кла је обра
зла жу ћи извр ше ње буџе та у 
првом полу го ђу Нада Бараћ 
из Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре
ду, на сед ни ци Општин ског 
већа која је одр жа на 30. 
јула.

У овом пери о ду укуп но 
оства ре ни при хо ди и при
ма ња изно се 909 мили о на 
дина ра, што је 42,45 про це
на та бру то пла ни ра них при
хо да и при ма ња.

– У струк ту ри оства ре них 
при хо да нај ве ће уче шће 
има ју при хо ди од поре за 
на дохо дак, добит и капи
тал не добит ке од гото во 43 
про цен та, сле де тран сфе
ри са дру гих нивоа вла сти и 
потом при хо ди од поре за на 
имо ви ну – иста кла је Нада 
Бараћ.

Када је реч о буџет ским 
рас хо ди ма, они су оства ре
ни са укуп но 757,9 мили о на 
дина ра што је око 35,4 про
цен та од пла ни ра них. Ако 
се гле да утро шак по про
гра ми ма, нај ви ше је сред
ста ва утро ше но на опште 
услу ге локал не само у пра ве, 
орга ни за ци ју сао бра ћа ја и 
сао бра ћај ну инфра струк ту
ру и пред школ ско вас пи та
ње. Поје ди нач но, нај ви ше 
сред ста ва је реа ли зо ва но у 
капи тал ни про је кат рекон
струк ци је ули ца Мило ша 
Црњан ског и Срем ске  до 
сада 34 мили о на дина ра.

Kоментаришући пока за те
ље буџе та за прву поло ви ну 
годи не, први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић је 
иста као да је реа ли за ци ја 
задо во ља ва ју ћа.

– Ако узме мо у обзир да 
је дру га поло ви на годи не, 
посеб но четвр ти квар тал, у 
мно го ме бољи од прет ход
них када је при лив у пита њу, 
може мо бити задо вољ ни и 
при ход ном стра ном и реа
ли за ци јом. Мислим, да ћемо 
по овим пока за те љи ма и ову 
годи ну завр ши ти са зна чај но 
висо ким оства ре њем буџе та 
и да ће у доброј сра зме ри 

бити при ход на и рас ход на 
стра на. Ништа не фин ги ра
мо, не „наду ва ва мо“ буџет, 
годи не завр ша ва мо са висо
ким оства ре њем и суфи ци
том буџе та и то је нешто што 
нас у овом момен ту раду је – 
рекао је Ман чић.

На овој сед ни ци је при хва
ћен и нацрт одлу ке о доно
ше њу пла на детаљ не регу
ла ци је за део бло ка 2 12 
који се нала зи у цен трал ној 
зони у гра ду.

По речи ма дирек тор ке 
ЈУП „План“ Мил ке Павло
вић, то је део гра да изме
ђу Глав не ули це, ЈНА, Гро
бљан ске и Зеле не пија це, 
повр ши не 3,3 хек та ра, а 
пла ном се, који је про шао 
цело куп ну про це ду ру, регу
ли ше, поред инди ви ду ал ног 
ста но ва ња, сада и град ња 
обје ка та мешо ви тог ста но
ва ња, као и зашти та згра да 
 спо ме ни ка кул ту ре.

Чла но ви Општин ског већа 
су усво ји ли и изве штај о 
утро шку сред ста ва од нов
ча них казни изре че них по 
про пи си ма о без бед но сти 
сао бра ћа ја у про шлој годи
ни, као и пред лог про гра ма 
тро ше ња сред ста ва при ку
пље них по истом осно ву у 
овој годи ни, које је под нео 
Стој ша Јова но вић, шеф 
Оде ље ња за инспек циј
ске посло ве и инспек тор за 
друм ски сао бра ћај.

Он је иста као да је лане 
био план да се опри хо ду
је 14 мили о на дина ра, а 
напла ће но је 14,9 мили о на 
дина ра. Од тога је поло ви
на утро ше на за уна пре ђе ње 
сао бра ћај не инфра струк ту
ре, а поло ви на је тре ба ло 
да се утро ши на уна пре ђе
ње без бед но сти сао бра ћа ја 
кроз про мо тив не и еду ка
тив не про гра ме, али то није 
реа ли зо ва но. 

– Пла ни ра на сред ства у 
овој годи ни су 15 мили о на 
дина ра и са неу тро ше них 
седам од про шле годи не, 
план је укуп но 22 мили о на 
дина ра.

Од тога, опет поло ви на 
иде у сао бра ћај ну инфра
струк ту ру, а оста ло у уна
пре ђе ње сао бра ћај ног 
вас пи та ња, пре вен тив но 
про мо тив не актив но сти, 
изра де сту ди ја и ела бо ра

та… Кре ну ли смо у про цес 
да, држав не путе ве који 
про ла зе кроз наша насе ље
на места, пре да мо на упра
вља ње „Путе ви ма Срби је“, 
то смо и по Зако ну дужни 
да ура ди мо, што изи ску је и 
зна чај на сред ства. Пла ни
ра мо и помоћ сао бра ћај ној 
поли ци ји у тех нич ком опре
ма њу – иста као је Стој ша 
Јова но вић. 

Нај че шће изре че не сао
бра ћај не казне су за непро
пи сно пар ки ра ње, вожњу 
под ути ца јем алко хо ла, 
пре ко ра че ње брзи не, као и 
вожњу без поја са.

На овој сед ни ци је кон ста
то ван пре ста нак дужно сти 
Општин ског пра во бра ни
о ца, с обзи ром на то да је 
Мир ја на Црље ни ца Дули
кра вић под не ла остав ку, 
због пре ла ска на ново рад но 
место. С.Џакула

СлађанМанчић НадаБараћ
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ОШ„ИВОЛОЛАРИБАР“

Интерактивнетабле
Уче ни ци ОШ „Иво Лола 

Рибар“, од првог до 
четвр тог раз ре да, 

моћи ће од сеп тем бра да 
уче на савре ме ни ји начин, 
уз интер ак тив не табле.

Наи ме, мини стар ка прав
де Нела Кубу ро вић уру чи ла 
је 29. јула, у Народ ном музе
ју Срби је, уго во ре о доде ли 
сред ста ва при ку пље них на 
осно ву одла га ња кри вич
ног гоње ња  опор ту ни те та, 
за 150 про је ка та од јав ног 
инте ре са из обла сти здра
вља, кул ту ре, про све те и 
соци јал не зашти те у укуп ној 
вред но сти од 450 мили о на 
дина ра.

Међу они ма који су доби
ли ова сред ства је и град
ска ОШ „Иво Лола Рибар“ 

и то за набав ку интер ак тив
них табли, за шта је доби ла 
560.000 дина ра. 

– Толи ко смо нашим про
јек том и тра жи ли. Могу да 
кажем да је за сред ства кон
ку ри са ло 1.300 про је ка та, а 
ода бра но је 150, међу њима 
и наш. Задо вољ ни смо што 
ћемо наба ви ти чети ри табле 
и тако оса вре ме ни ти наша 
пре да ва ња, али их и учи
ни ти зани мљи ви јим нашим 
нај мла ђим уче ни ци ма. С 
обзи ром на то да доби ја мо 
и лап то по ве и про јек то ре, 
може мо у наста ви кори сти
ти и диги тал не уџбе ни ке 
– рекла је за наше нови
не, дирек тор ка шко ле Нада 
Петро вић.

С.Џ.
МинистаркаНелаКубуровићиНадаПетровић

НАСТАВАКУРЕЂЕЊАГРАДСКОГЈЕЗГРА

Започели
додатнирадови

У скло пу радо ва на рекон струк ци ји и 
уре ђе њу самог град ског језгра, после 
обим них захва та на ком плет ном уре

ђе њу дела Глав не ули це у про шлој годи ни, 
како смо и писа ли у нашим нови на ма, 30. 
јула је кре ну ла реа ли за ци ја додат них радо
ва, прво у Желе знич кој ули ци.

Наи ме, у овој ули ци од цен тра, па до рас
кр сни це са ЈНА ули цом, ће се ком плет но 
мења ти тро то ар са обе стра не ули це, одно
сно, поста ви ће се беха тон и уре ди ти пар кинг 
про стор. Исто то ће се ради ти и у Орло ви ће
вој ули ци, од цен тра до рас кр сни це са ули
цом 15. Мај.

Касни је сле ди и сре ђи ва ње пар кинг про
сто ра иза згра де бив ше Роб не куће.

– Ради ће мо етап но, да би било што мање 

про бле мау сми слу функ ци о ни са ња сао
бра ћа ја и кре та ња пеша ка. Кре ну ли смо од 
дела Желе знич ке ули це, затим ћемо пре ћи у 
Орло ви ће ву, и на кра ју ћемо ради ти пар кинг 
иза Роб не куће. Поче ли смо са радо ви ма у 
овом вре мен ском пери о ду, јер смо про це
ни ли да је сад пого дан тре ну так да се ради 
у самом цен тру, када су људи можда ван 
Руме, на годи шњем одмо ру – рекао је пред
сед ник рум ске општи не Сла ђан Ман чић.

Радо ви се ком плет но финан си ра ју из 
општин ског буџе та, а тен дер је био вре дан 
око 21 мили о н дина ра. По пла ну, поме ну ти 
радо ви би тре ба ло да се окон ча ју у наред
них месец дана. Пар кинг про стор иза Роб не 
куће ће се ради ти као ком би на ци ја беха то на 
и асфал та. С.Џ.

РадовиуЖелезничкојулици

ДОМЗДРАВЉА

Превентивни
прегледи

Цен тар за пре вен ци ју рум
ског Дома здра вља наста вља 
акци ју бес плат них пре вен
тив них пре гле да у сели ма. 
Пла ни ра но је да се при ли ком 
пре гле да у сва ком селу врши  
мере ње арте риј ског крв ног 
при ти ска, шеће ра у крви, 
попу ња ва ње упит ни ка за про
це ну ризи ка за дија бе тес тип 
2, скри нинг на депре си ју, као 
и мере ње густи не кости ју на 
пети, упо тре бом ултра звуч не 
осте о ден зи то ме три је. Паци
јент ки ње живот не доби од 50 
до 69 годи на ће има ти могућ
ност да зака жу скри нинг пре
глед на мамо гра фу  и то пре ма 
дина ми ци скри нинг про гра ма, 
а уко ли ко дуже вре ме на нису 
биле код гине ко ло га, има ће 
могућ ност да зака жу и гине ко
ло шки пре глед.

Акци ја пре вен тив ног пре
гле да је зака за на: 8. авгу ста 
у  Малим Радин ци ма, 13. авгу
ста у Буђа нов ци ма, 15. авгу
ста у Никин ци ма и 20. авгу ста 
у Путин ци ма. Пре вен тив ни 
пре гле ди се врше од шест до 
11 часо ва. С.Џ.
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НАГРАДСКОМТРГУОДРЖАН9.„РУМФЕСТ“

Упркоскиши,шареноивесело
Деве ту годи ну за редом, у Руми се 

упо ре до 2. и 3. авгу ста, одр жа ва
ју  чуве ни Рум ски вашар, који ове 

годи не обе ле жа ва 272 годи не посто ја
ња, као и знат но мла ђа, ове годи не 
деве та, мани фе ста ци ја „Рум фест“.

Зато је у ова два дана у гра ду знат но 
више људи, који на вашар дођу из 
целе земље, али и окру же ња, а уве че 
су на Град ском тргу били људи из 
целог Сре ма, који су дошли на кон цер
те попу лар них „YU gru pe“ и „Van Gog
ha“. Мало је пла но ве орга ни за то ра 
оме ла јака киша, пого то во непо сред но 
пред поче так кон цер та „YU gru pe“, али 
је потом ста ла, а ста ри роке ри су 
публи ци пру жи ли одлич ну заба ву.

Ове годи не је на Град ском тргу било 
поста вље но 20 штан до ва, са исто 
толи ко изла га ча. Како сазна је мо од 
Мир ја не Вуја си но вић,  дирек тор ке 
Тури стич ке орга ни за ци је Рума, која је 
орга ни за тор ове мани фе ста ци је, увек 
буде нема ли број изла га ча који оста ну 
без тезги.  

– Нада мо се да ћемо наред не годи
не моћи да пове ћа мо тај број штан до
ва. Нај ви ше има мо про из во ђа ча вина, 
јер „Рум фест“ и јесте мани фе ста ци ја 
посве ће на вину, али  ту су још и про из
во ди од меда, кола чи, сир, сухо ме сна
ти, као и про из во ди дома ће ради но
сти. Наши изла га чи су, већи ном из 
Сре ма. Мало је про блем што се доста 
мани фе ста ци ја у Вој во ди ни покла па 
вре мен ски, па неки про из во ђа чи  иду у 
веће гра до ве – исти че Мир ја на Вуја си
но вић. 

Она дода је да је са рани је јед ног, 
„Рум фест“ про ши рен на два дана, али 
да посто ји жеља да он пре ра сте у пра
ви фести вал уку са, мири са, музи ке, 
добре енер ги је и госто при мљи вих и 
рас по ло же них људи. Тако ђе, да буде и 
више, како се то попу лар но каже „стеј
џе ва“ са разно ли ком музи ком, за сва
ког по нешто.

Зва нич но је 9. „Рум фест“ отво рио 
пред сед ник СО Рума Сте ван Кова че
вић, који је ука зао да је ова мани фе
ста ци ја сјај на при ли ка да се пока жу 
сви тури стич ки капа ци те ти рум ске 
општи не и афир ми ше њено бога то 
кул тур но насле ђе и тра ди ци ја. 

– Тако ђе, то је и при ли ка да се поша
ље јед на сли ка о Руми, која се не само 
раз ви ја, него и зна да се заба ви и воли 
дру же ње са сво јим гости ма. Афир ма
ци ји нашег гра да ће сва ка ко дати и 
тури стич ки нови на ри, који су нам у 
посе ти и на овој мани фе ста ци ји – 
рекао је Сте ван Кова че вић.

Редов ни гости на „Рум фе сту“ су, што 
је и логич но, јер је углав ном посве ћен 
вину, и чла но ви Реда вин ских вите зо ва 
Евро пе, који на сва ком отва ра њу буду 
на бини и дају одре ђе ну све ча ну ноту 
„Рум фе сту“. Иако су посве ће ни овој 
божан ској капљи ци, они про па ги ра ју 
уме ре ност и кул ту ру пије ња вина.  

– Нема бољег вина од оног про из ве
де ног на срп ској Све тој гори  Фру шкој 
гори. Све вас поздра вљам у име нашег 
Реда, уз жељу да вам све од руке иде, 
да вас мимо и ђе лед и сва ка болест, и 
да вам вина буду боља него што су 
икад била – пору чио  је Румља ни ма 
Миро слав С. Мрну штик, пред сед ник 
срп ског огран ка Реда Вин ских Вите зо
ва Евро пе.

По први пут ове годи не, „Рум фест“ је 
имао и хума ни тар ни карак тер, наи ме, 
на јед ном штан ду су про да ва ни меде
ња ци и дру ге сит ни це, које су посе ти о
ци могли да купе, а тако при ку пљен 
новац је наме њен за лече ње малог 
Румља ни на, Сте фа на Гон чи на.

Ста ни мир Јаво рац, пче лар, редо ван 
је уче сник ове мани фе ста ци је и  каже, 
да су ова кве мани фе ста ци је бит не за 
про мо ци ју пче лар ства, да се упо зна ју 
гра ђа ни са пче ли њим про из во ди ма и 
да их кори сте. 

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Рума наста вља са про мо ви са њем 
кул тур них и при род них вред но сти 
Руме, али и срем ског реги о на. Захва
љу ју ћи Мини стар ству трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци ја реа ли зо ван  
је про је кат „Рума  Срем, спој тра ди
ци о на лог и модер ног“  про мо ци ја 
тури стич ког про сто ра под нож ја Фру
шке Горе кроз орга ни зо ва ну про мо  
туру за меди је.

Про шле годи не је, по први пут, реа
ли зо ван овај про је кат са нови на ри ма 
из Сло ве ни је, а овај пут су уче сни ци 
били пет на е стак тури стич ких нови на
ра и бло ге ра који про мо ви шу инте ре
сант не дести на ци је и туре. 

ПромоцијаРуме

СтеванКовачевић

ВанГог,распеванозакрај
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РАДОВИУПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ИТЕХНИЧКОЈШКОЛИ

Реконструкција
тоалета

До поло ви не авгу ста тре ба ло би да 
се окон ча ју радо ви на рекон струк ци
ји свих тоа ле та које кори сте уче ни ци 
Тех нич ке и Пољо при вред не шко ле у 
Руми. Ови неу слов ни тоа ле ти су дуго
го ди шњи вели ки про блем, а за радо ве, 
који ће им дати пот пу но нов изглед и 
пре све га функ ци о нал ност, локал на 
само у пра ва је обез бе ди ла шест мили
о на дина ра.

Како теку ови радо ви про ве ра вао је 
на тере ну пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић који је шко ле оби шао 30. 
јула. 

– Усло ви за око 700 ђака који поха
ђа ју Тех нич ку и Пољо при вред ну шко лу 
биће од нове школ ске годи не знат но 
бољи. У ове сани тар не чво ро ве није 
било зна чај ни јих ула га ња послед ње 
три деце ни је и морам рећи, да сагле
дав ши ком пле тан изглед ове две шко
ле, да су „зре ле“ за сана ци ју. Деца 
заслу жу ју нај бо ље усло ве за шко ло ва
ње, а хиги је на је при мар на – рекао је 
пред сед ник Ман чић.

Радо ви под ра зу ме ва ју ком плет ну 
рекон струк ци ју свих школ ских тоа ле
та, ради се нова сто ла ри ја, елек тро ин
ста ла ци је, водо вод на мре жа, пло чи це, 
а биће поста вље на и ком плет но нове 
сани та ри је. 

– Ми смо и до сада ула га ли зна чај
на сред ства у ове шко ле и мало сам 
и зате чен усло ви ма које сам видео. 
Мислим да је овде потреб на ком плет
на рекон струк ци ја објек та и о томе 
ћемо раз го ва ра ти у наред ном пери о
ду – рекао је, после оби ла ска радо ва 
Сла ђан Ман чић.

Тех нич ка и Пољо при вред на шко ла 
нису једи не у који ма ће се оба вља ти 
радо ви током школ ског рас пу ста, а за 
школ ску инфра струк ту ру је обез бе ђе
но 15 мили о на дина ра.

С.Џ.

Изгледтоалетапрерадова

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

– Сле ди нам и Сајам меда, првог 
викен да у сеп тем бру, који се у разним 
фор ма ма орга ни зу је још од 1986. годи
не. Када је реч о овој годи ни, била је 
изу зет но тешка за пче ла ре, од како ја 
пче ла рим, а то је три де се так годи на, 
јед на је од нај ло ши јих пче лар ских 
годи на. Има ли смо врло мало багре
мо вог меда, то баш ко се тру дио. Има
ли смо липе, није ома ну ла ни ове 
годи не, није дуго тра ја ло, али је заме
ди ла. Воћ не паше смо сла бо има ли и 
сун цо крет је заме дио и то на целом 
под руч ју Вој во ди не. Рани је смо ишли у 
Бач ку и Банат на сун цо крет, ове годи
не нисмо мора ли. Кад се све сабе ре и 
оду зме, пре жи ве ће мо  – каже Ста ни
мир Јаво рац.

Поро ди ца Буквић из Гргу ре ва ца је у 
пуном саста ву на „Рум фе сту“, а мама 
Ксе ни ја каже да се баве про из вод њом 
зачин ског биља. 

– Мно го нам зна че ова кве мани фе
ста ци је за про мо ци ју и про да ју, има 

нас на ваша ри ма, тако да нас људи 
већ зна ју. Овим послом се бави мо 
шест годи на, има мо један пла сте ник и 
може мо од тога да живи мо супруг, син 
и ја – каже за наше нови не Ксе ни ја.

Покро ви тељ „Рум фе
ста“ је локал на само у
пра ва, а помоћ је доби је
на и од Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја и Покра јин
ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство. У 
орга ни зо ва њу кон це ра та 
уче ство вао је и Кул тур ни 
цен тар „Бра на Црн че
вић“. С.Џ.

Мило ша Мила но ви ћа смо зате кли 
на штан ду где се при ку пља помоћ за 
малог Сте фа на, који је његов брат. 

– Лепо акци ја напре ду је и при ку
пља мо сред ства. Цела Рума се удру
жи ла да помог не Сте фи, и стал но се 
неке акци је орга ни зу ју, што је лепо од 
људи и хва ла им – каже Милош. 

ПомоћзаСтефу

МирјанаВујасиновић

Штандовинаградскомтргу

ПетариЖикаЈелић

МилошМилановић
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ЈАПАНСКИ„ТОЈОТАЈЕРС“ДОЛАЗИУИНЂИЈУ

Упрвојфази523раднаместа

Као бом ба, одјек ну ла 
је вест да се јапан ски 
„Тојо тајерс“, један од 

нај ве ћих свет ских про из
во ђа ча пне у ма ти ка, одлу
чио да сво ју прву фабри ку 
у Евро пи изгра ди у Инђи ји. 
Са том инфор ма ци јом, пред 
јав ност је иза шао пред сед
ник Репу бли ке Срби је Алек
сан дар Вучић, иста кав ши 
да ће са дола ском поме ну
те ком па ни је наша земља 

поста ти нај моћ ни ји про из во
ђач гума у све ту.

„Тојо тајерс“ пла ни ра у 
првој фази ула га ње од око 
400 мили о на евра и запо
сли ће 523 људи.

–То ће бити изван ред на 
ствар за цео Срем и ста
нов ни штво окол них места, 
Нови Сад и Бео град, рекао 
је Вучић, дода ју ћи да ће 
у тој ком па ни ји ради ти и 
инже ње ри и висо ко ква ли

фи ко ва на рад на сна га, као 
и да ће пла те бити за око 
60 одсто више од про сеч не 
пла те у Срби ји.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак чести
тао је гра ђа ни ма на дола
ску јапан ске ком па ни је и 
том при ли ком пору чио да су 
пре го во ри тра ја ли три годи
не, те да је деле га ци ја „Тојо 
тајер са“, пре доно ше ња 
конач не одлу ке, чак 29 пута 

бора ви ла у Инђи ји.
– Ово је вели ки дан за наш 

град, нешто што мења исто
ри ју Инђи је, али оно што је 
нај ва жни је, мења при вред ну 
и гео по ли тич ку сли ку Срби
је, и то је оно што жели мо да 
поша ље мо данас као пору
ку – иста као је Гак и поја
снио раз ло ге дола ска ове 
ком па ни је у нашу земљу.

– Није дан инве сти тор не 
дола зи тамо где је поли тич

ВладимирГак,председникOпштинеИнђија

„Тојотајерс“постројењеградиусевероисточнојраднојзони

„Тојотајерс“,
једаноднајвећих

светских
произвођача
пнеуматика,
одлучиода
својупрву
фабрикуу

Европиизгради
уИнђији.Упрвој
фазиуложићеод
око400милиона
евраизапослити

523радника
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ка ситу а ци ја неста бил на. 
Када вам дође јед на ова ква 
ком па ни ја, онда је то пока
за тељ да су и те како сигур
ни у поли тич ку ста бил ност и 
уре ђе ност држа ве. Пого то во 
то нагла ша вам када гово
рим о јапан ским инве сти то
ри ма, који су толи ко пре ци
зни да, када бих вам при чао 
о ових 29 посе та, не бисте 
веро ва ли коли ко је ту било 
дета ља, коли ко је ства ри 
тре ба ло уре ди ти, да би од 
чита ве Евро пе, иза бра ли 
Срби ју и Инђи ју – нагла сио 
је Гак.

Вла ди мир Гак је иста као 
да је дола зак „Тојо тајер
са“ кру на четво ро го ди шњег 
ман да та локал ног руко вод
ства, јер су тру дом и радом 
успе ли да дођу до инве сти
ци је која је зна чај на за гра
ђа не, али и за њих.

– Вели ка је ствар побе ди
ти у трци са земља ма попут 
Сло вач ке и Пољ ске. Труд 
се испла тио. Ми ћемо сад 
има ти ситу а ци ју, да ће нам 
фали ти рад не сна ге. Наше 
насто ја ње је да након реа
ли за ци је 11 инве сти ци ја, 
коли ко је уго во ра пот пи са
но у прет ход не три годи не, 
сто пу неза по сле но сти на 
тери то ри ји наше општи не, 
сма њи мо испод два посто – 
рекао је Гак, нагла сив ши да 
је то сто па неза по сле но сти 
на којој могу да поза ви де 
и нај ра зви је ни је европ ске 
држа ве и гра до ви.

– Ми ћемо и даље ради ти 

на томе, а моја жеља је да 
у наред них пет годи на зна
чај но пове ћа мо и број ста
нов ни ка општи не Инђи ја, 
јер за то има мо све усло ве. 
На људи ма је само да пре
по зна ју Инђи ју као место у 
којем могу да живе, јер смо 
иде ал на лока ци ја – иста као 
је Гак.

Први човек Општи не 
Инђи ја под се тио је да је 
у прет ход не три годи не у 
пот пу но сти кому нал но и 
инфра струк тур но опре мље
на севе ро и сточ на рад на 
зона, тако зва на лока ци ја 
број 15, на којој ће и јапан
ски „Тојо тајерс“ гра ди ти 
сво је постро је ње и то на, по 
доса да шњим инфор ма ци ја
ма, земљи шту повр ши не 60 
хек та ра.

– У бли зи ни те лока ци
је про ла зи и међу на род на 
желе знич ка пру га Бео град 
 Будим пе шта чија је рекон
струк ци ја у току. У самој 
инду стриј ској зони пут ни
ци ће моћи да се укр ца ју и 
искр ца ју за све га три мину
та. Рад ни ци из Бео гра да и 
Новог Сада моћи ће врло 
брзо да стиг ну до Инђи је 
возом, и надам се да ће се 
опре де ли ти да се запо сле 
овде, где ће доби ти иде ал
не усло ве за рад. А вре ме 
про ве де но у пре во зу, нека 
заме не вре ме ном које ће 
про во ди ти са сво јим поро
ди ца ма – казао је Вла ди мир 
Гак. 

 М.Ђ.

Пројекат:„ОпштинаИнђија-општинаразвоја“

САНИРАНАХАВАРИЈАНАИНЂИЈСКОМ
ИЗВОРИШТУ

Систем
стабилизован

У четвр так, 1. авгу ста 
услед вели ке хава ри је 
на глав ном резер во

а ру, Инђи ја је оста ла током 
целог дана без воде. Како 
је иста као дирек тор Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 
Дра го љуб Три фу но вић на 
послед њем састан ку Систе
ма 48, реч је о хава ри ји која 
се дого ди ла на вели ком 
хидро ма шин ском вен ти лу 
са редук то ром који је угра
ђен пре 40 годи на. 

– Ми смо про блем у првом 
навра ту реши ли и тада је 
пуште на вода у систем, 
међу тим хава ри ја се поно
ви ла, те је град остао поно
во без воде. Про блем је 
решен око 19:30 часо ва, а 
око 23:30 часо ва систем је 
био ста би лан – рекао је Три
фу но вић и додао да су рад
ни ци овог пред у зе ћа ради ли 
без пре ки да, док про блем у 
пот пу но сти није решен.

– Морам да под се тим да 

ЈКП „Водо вод и кана ли за
ци ја” упра вља са 260 кило
ме та ра водо вод не мре же 
и са систе мом који је стар 
изме ђу 35 и 40 годи на, што 
је био пре су дан фак тор за 
настанак хава ри је. Водо
снаб де ва ње већ сутра дан је 
у пот пу но сти нор ма ли зо ва
но и обез бе ђе не су довољ
не коли чи не воде – иста као 
је Три фу но вић.

Дирек тор инђиј ског „Водо
во да“ освр нуо се и на број
на ула га ња у инфра струк
ту ру, пре све га, мисле ћи на 
изград њу нових буна ра у 
прет ход не три годи не, чиме 
је обез бе ђен капа ци тет воде 
на изво ри шту од 144 лита ра 
у секун ди, а пре тога је био 
све га 80 лита ра. Три фу но
вић је под се тио и на чиње
ни цу, да у прет ход не три 
годи не током лета, инђиј
ску општи ну нису пра ти ле 
рестрик ци је воде, као што је 
то био слу чај рани јих годи
на. М.Ђ.

ДрагољубТрифуновић

Сланкаменачкабућка
У Ста ром Слан ка ме ну, 

11. авгу ста биће одр жа на 
дру га по реду „Слан ка ме
нач ка бућ ка“ у орга ни за ци
ји Месне зајед ни це Ста ри 
Слан ка мен, Тури стич ке 
орга ни за ци је и Општи не 
Инђи ја. Како исти чу орга
ни за то ри, про шле годи не 
уче шће је узе ло осам еки
па, а ове, у лову на сома 

ста рин ском тех ни ком, оче
ку је се да ће уче ство ва ти 
мно го више так ми ча ра, 
али и да ће цео дога ђај 
пра ти ти мно го већи број 
посе ти ла ца.

„Слан ка ме нач ка бућ ка“ 
је од про шле годи не  увр
ште на у кален дар клу ба 
нау ти ча ра из Ста рог Слан
ка ме на. М.Ђ.
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ДЕЧЈЕКУЛТУРНОЛЕТО

Започетак
пенапарти

У сре ду 31. јула, зва нич но је пети 
пут по реду, све ча но отво ре на лет
ња мани фе ста ци ја која је посве ће на 
нај мла ђи ма  „Деч је кул тур но лето”. 
На Тргу кул ту ре оку пио се вели ки 
број нај мла ђих и њихо вих роди те ља, 
жељ но ишче ку ју ћи да поч не про грам, 
који је осми шљен и при пре мљен за 
нај мла ђе Шиђа не. Заме ник пред сед
ни ка Општи не Шид Зоран Семе но вић 
се обра тио, захва лив ши се роди те
љи ма, што су по изу зет но спар ном 
вре ме ну дове ли децу на ову мани фе
ста ци ју.

– Хва ла роди те љи ма што су по 
овом пре то плом дану дове ли децу, 
како би отво ри ли ово Кул тур но лето. 
А, ви дра га децо, слу шај те роди те
ље који су све вре ме уз вас и који вас 
подр жа ва ју. Буди те добри, слу шај те 
роди те ље, а на нама је да вам омо
гу ћи мо лепо и срећ но детињ ство, да 
буде лепих дана и да ужи ва мо у овом 
Кул тур ном лету – рекао је Семе но
вић.

У окви ру „Деч јег кул тур ног лета”, 
које ће тра ја ти до 8. авгу ста, пред ви
ђе не су број не ради о ни це које ће се 
одр жа ва ти од 19 часо ва и 30 мину
та до 21 час. Биће ту забо ра вље них 
деч јих ига ра, пле са, спор та и мно го 
дру гих зани мљи вих деша ва ња.

За отва ра ње је при ре ђе на пена
пар ти, заба ва тако попу лар на код 
свих узра ста. Д.П.

ЗоранСеменовићнаотварању

ЦРВЕНИКРСТ

Хуманостнаделу

Црве ни крст Шид у сарад њи са Заво
дом за тран сфу зи ју крви Вој во ди не, 
орга ни зо вао је у поне де љак, 29. 

јула деве ту акци ју добро вољ ног дава ња 
крви током ове годи не. Души ца Поле
тан секре тар Црве ног крста Шид, о овим 
акци ја ма и сарад њи са Заво дом је рекла 
да су задовољaвaјуће. 

– Током јану а ра и маја су упо ре до са 
Шидом, орга ни зо ва не акци је и у Моро
ви ћу и Вишњи ће ву. Акци је се спро во де 
јед ном месеч но у Шиду, тада се пози ва
ју сви дава о ци са тери то ри је Општи не 
Шид. Увек апе лу је мо на људе, уко ли ко 
им је потре бан пре воз до Црве ног крста, 
да нас оба ве сте и увек ће неко оти ћи 
по њих. Под мла ђе на нам је и струк ту
ра дава ла ца, током сва ке акци је дође 
бар пет нових дава ла ца – каже Души ца 
Поле тан.

Пре самог хума ног геста добро вољ ног 
дава ња крви, тре ба про ве ри ти и основ
не здрав стве не пара ме тре. Дакле, само 
здра ви људи могу бити добро вољ ни 
дава о ци крви, што нам потвр ђу је и др 

Миро слав Пет ко вић из Заво да за тран
сфу зи ју крви Вој во ди не.

– Сва ка осо ба од 18 до 65 годи на може 
бити добро вољ ни дава лац крви, пре све
га мора бити здра ва. Про ве ра ва се кон
цен тра ци ја хемо гло би на, а ако дава лац 
дола зи први пут утвр ђу је мо и крв ну гру
пу. Зали хе крви тре нут но су добре, али је 
лет њи пери од увек про бле ма ти чан, узрок 
су годи шњи одмо ри. Увек у овом пери о ду 
апе лу је мо на дава о це који још нису оти
шли на одмор, а пла ни ра ју да дају крв, 
да то ура де – рекао је др Пет ко вић.

Ста но је Ђокић је дуго го ди шњи добро
вољ ни дава лац крви, до сада је дао 
више од 50 пута дра го це ну теч ност.

– Редо ван сам дава лац крви, како због 
соп стве ног здра вља, тако и због потре бе 
да неком помог нем – каже Ста но је. 

Акци ја добро вољ ног дава ња крви је 
тра ја ла од девет до12 часо ва, крв је 
дало њих 50, међу који ма је било седам 
оних, који су уче ство ва ли у акци ји по 
први пут.

 Д.П.

дрМирославПетковић

СтанојеЂокић

ДушицаПолетан
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СРПСКАНАПРЕДНАСТРАНКАШИД

Љубадобијаводовод
У про сто риј ама Општин ског одбо ра 

СНС у Шиду, у четвр так 1. авгу ста, 
Алек сан дар Јова но вић, дирек тор 

ЈКП „Водо вод”, одр жао је кон фе рен ци ју 
за нови на ре на којој је гово рио о пла но
ви ма овог пред у зе ћа, као и о томе шта је 
до сада ура ђе но.

– У прет ход ном пери о ду ЈКП „Водо
вод” је ради ло на опре ма њу буна ра Б14, 
што је изу зет но зна чај но за снаб де ва ње 
водом у буду ћем пери о ду. Доби ли смо 
додат них 20 лита ра у секун ди, што нам је 
недо ста ја ло у лет њем пери о ду, због чега 
су биле честе ноћ не рестрик ци је воде. 
Завр шет ком овог буна ра, рестрик ци ја 
више неће бити. У наред на три месе ца 
ће бити завр шен и резер во ар у Ваши ци, 
који ће додат но побољ ша ти капа ци тет, а 
Ваши ца и Илин ци ће се водом снаб де ва
ти из тог резер во а ра – изја вио је Јова но
вић, и додао да убр зо почи ње изград ња 

водо во да у Љуби.
– То је нешто што је бив ша власт 

запо че ла 20082009. годи не и никад 
није завр ши ла. Срп ска напред на стран
ка држи до свог обе ћа ња, и на челу са 
пове ре ни ком Зора ном Семе но ви ћем, а 
уз помоћ локал не само у пра ве и Покра
јин ског секре та ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство, завр ши ће мо 
у наред на три месе ца водо вод у Љуби. 
Поче так радо ва под ра зу ме ва при пре му 
тра се, чишће ња тере на, сле ди изли ва ње 
бетон ске сто пе за водо  торањ. Радо ви 
ће бити завр ше ни до сре ди не окто бра – 
обја снио је дирек тор Јова но вић.

Вред ност радо ва је око 40 мили о на 
дина ра, поло ви ну је обез бе ди ла локал
на само у пра ва, а дру ги део покра јин ски 
Секре та ри јат за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство.

Д.П.
АлександарЈовановић

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ФЕСТИВАЛРУСИНСКИХПЕСАМА

МелодијеРускогдвора
У  пор ти Вла ди чан ске  

рези ден ци је  грко ка то
лич ке паро хи је Пре о

бра же ња Господ њег, у Шиду 
у субо ту, 3. авгу ста, одр
жан је по 12. пут фести вал 
„Мело ди је Руског дво ра”. 
Фести вал русин ских песа ма 
имао је так ми чар ски карак
тер, а уче ство ва ло је седам 
орке ста ра и то из Руског 
Крсту ра, Куле, Куцу ре, Ђур
ђе ва, Врба са, Шида и Петро
ва ца (Репу бли ка Хрват ска). 

У окви ру Фести ва ла било 
је и пра те ћих дога ђа ја. „Мен
тал не кон струк ци је” је назив 
само стал не изло жбе Рат ка 
Тор ме, који је пред ста вио 
опус сли ка које су наста
ле у послед ње две годи не. 
Тема ових сли ка је чове ко ва 
вечи та тежња ка сло бо ди, 
коју себи спу та ва мо сво јим 
раз ми шља њем. Оми ље на 
тех ни ка му је уље на плат
ну, а ово је прва озбиљ ни ја 
само стал на изло жба. При
ли ку да пока жу део и сво
јих актив но сти има ла су и 
удру же ња жена из Бикић 
Дола, Или на ца, Бер ка со ва, 
Бачи на ца и Шида. Поред 
тра ди ци о нал них слат ких и 
сла них спе ци ја ли те та, удру
же ња су пред ста ви ла и број
не суве ни ре. Пред ста вље на 
је и књи га „Зву ци и вре ме”, 

која је посве ће на јуби ле ју, 70 
годи на од осни ва ња и рада 
русин ске редак ци је Радио 
Новог Сада. О књи зи је 
гово ри ла Јеле на Пер ко вић, 
чла ни ца нови нар ске Асо
ци ја ци је Руси на. Фести вал 
русин ске музи ке је сва ка ко 
био цен трал ни дога ђај ове 
вече ри. Орке стри су изве ли 

по две вокал но  инстру мен
тал не и јед ну инстру мен тал
ну ком по зи ци ју. По одлу ци 
жири ја у кате го ри ји вели ких 
орке ста ра побед ник је орке
стар Дома кул ту ре из Руског 
Крсту ра, а у кате го ри ји 
малих орке ста ра побед ник 
је орке стар КПД „Ђура Киш” 
из Шида. Михај ло Бођа нец 

из Руског Крсту ра је добио 
прву награ ду за нај бо љу 
интер пре та ци ју. По гла со ви
ма публи ке нај бо љи орке
стар је орке стар КПД „Ђура 
Киш” . 

У реви јал ном делу насту
пи ли су чла но ви СКУД „Јед
но та”. 

Д.Попов

НаступКПД„ЂураКиш”
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МИНИСТАРНЕДИМОВИЋУПОСЕТИГАЗДИНСТВУПЕТРИЧЕВИЋИРИВИЧКИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

ДаФрушкагорабуде
каојужниТирол

Мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић и Покра јин ски секре тар 
за пољо при вре ду др Вук Радо је

вић, посе ти ли су 5. авгу ста узор но пољо
при вред но дома ћин ство Бра ни сла ва 
Петри че ви ћа у Риви ци, где су са великим 
бро јем пољо при вред ни ка раз го ва ра ли о 
акту ел ној ситу а ци ји у пољо при вре ди, суб
вен ци ја ма и кре ди ти ма, као и пла ни ра ним 
мера ма мини стар ства, али и одго ва ра ли 
на кон крет на пита ња Риви ча на. 

– Сушти на чита ве при че јесте да ћемо у 
овом кра ју помо ћи раз вој вино гра дар ства 
и винар ства по посеб ном про јек ту са 
којим ће Вла да Срби је иза ћи кра јем годи
не. Про је кат је у при пре ми и он ће под ра
зу ме ва ти не само набав ку сад ног мате ри
ја ла и набав ку опре ме, већ раз вој чита ве 
плат фор ме која ће винар ство пре по зна ти 
као област, која ће покре ну ти тури зам. 
Мислим да су Риви ца и јужне пади не Фру
шке горе фан та стич ни упра во за то. Нама 
само мало тре ба па да поста не мо јачи 
него што је јужни Тирол и Боден за европ
ску реги ју, иста као је после раз го во ра са 
ривич ким пољо при вред ни ци ма, мини стар 
Неди мо вић.

Он је гово рио и о новим тржи шти ма, 
која се отва ра ју за наше пољо при вред не 
про из во де као што су тржи шта Кине, 
Инди је, Бли ског исто ка и ту се завр ша ва ју 
сер ти фи ка ти. 

– Што је већа потра жња, виша ће бити 

цена, а што је виша цена, више ће се про
из во ди ти и има ће људи моти ва да више 
раде и про из во де. Нема те суб вен ци је 
која може да заме ни добру цену и добро 
тржи ште, суб вен ци је тре ба само да помог
ну када је тешко, да даје мо за опре му и 
меха ни за ци ју које ће сни зи ти тро шко ве 
про из вод ње, закљу чио је Бра ни слав 
Неди мо вић.

Када је реч о африч кој куги сви ња, 
мини стар Неди мо вић је апе ло вао, с обзи
ром на ситу а ци ју у окру же њу, на при мер, 
посеб но тешку ситу а ци ју у Руму ни ји и 
Бугар ској, да се води рачу на о здрав стве
ној зашти ти, о хиги је ни, а ако се десе било 
какве про ме не да се то при ја ви вете ри на
ру.

 – Држи те сви ње тамо где им је место, а 
не да их пушта те по шума ма и њива ма, 
јер то нару ша ва систем здрав стве не 
сигур но сти Срби је у сви њар ству. Таман 
отва ра мо тржи шта, таман нам је кре ну ло, 
па неће мо сами себи да поква ри мо све – 
апе ло вао је Неди мо вић на оне који узга ја
ју сви ње и додао да у Срби ји нема реги
стро ва них слу ча је ва ове боле сти. 

– Ако се нешто поја ви, ми ћемо то и 
рећи и важно је о томе при ча ти, јер ту 
само пре вен ти ва пома же, вак ци не нема, 
али за људе ова болест није опа сна – 
закљу чио је мини стар пољо при вре де.

Вук Радо је вић је иста као да су Риви ца и 
ири шка општи на пре по зна ти као воћар ско 

Пројекаткојијеу
припремиподразумеваће
несамонабавкусадног
материјалаинабавку

опреме,већразвојчитаве
платформекојаће

винарствопрепознатикао
областкојаћепокренути
туризам.Мислимдасу
Ривицаијужнепадине

Фрушкегорефантастични
управозато.Намасамо

малотребапада
постанемојачинегоштоје

јужниТиролиБоденза
европскурегију,истакао

јепослеразговора
саривичким

пољопривредницима,
министарНедимовић

БраниславПетричевић,БраниславНедимовић,ВукРадојевићиСтеванКазимировић
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 вино гра дар ски и сто чар ски крај. 
– Мно ги пољо при вред ни ци одав де су 

кори сти ли суб вен ци је нашег Секре та ри ја
та, пре све га као подр шку мла дим пољо
при вред ни ци ма. Чули смо да има вели ког 
инте ре со ва ња за зна чај но уна пре ђе ње 
вино гра дар ске и винар ске про из вод ње. То 
ми је дра го јер је Покра јин ска вла да пре
по зна ла зна чај и нео п ход ност суб вен ци о
ни са ња вина ри ја у Вој во ди ни. Са тим смо 
кре ну ли 2017. годи не и ове годи не смо 
успе шно завр ши ли тај кон курс, али кроз 
реба ланс покра јин ског буџе та који је у 
току, издво ји ће мо и додат на сред ства за 
ове наме не, јер је било изу зет но вели ко 
инте ре со ва ње. Морам да похва лим пољо
при вред но газдин ство Петри че ви ћа, које 
се бави и ратар ством, али и воћар ством, 
повр тар ством и сто чар ством. То је пра ви 
при мер поро дич ног, дис пер зив ног газдин
ства. Ми ћемо их подр жа ти у даљем раз
во ју и жељи да кре ну и у пре ра ду, као 

виши ниво про из вод ње – рекао је др Вук 
Радо је вић.

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник ири
шке Општи не је иста као да је Риви ца јед
но од нај на пред ни јих места у њихо вој 
општи ни, када је реч о пољо при вред ној 
про из вод њи.

 – Ово је село које има нај ви ше мла дих 
пољо при вред ни ка и зато смо данас овде. 
Раз го ва ра ли смо и о про бле мима у про из
вод њи и пла сма ну, како у сто чар ству, тако 
и воћар ству и вино гра дар ству. Ми смо ту 
да помог не мо свим про из во ђа чи ма. 
Општи на има и соп стве на сред с тва који
ма пома же, као што су суб вен ци је за 
кама те на крат ко роч не кре ди те. Обез бе
ди ће мо на јесен и сад ни це за воћа ре, а 
тре нут но ради мо на уре ђе њу атар ских 
путе ва – иста као је Сте ван Кази ми ро вић.

Дома ћин Бра ни слав Петри че вић се 
бави про из вод њом ратар ских кул ту ра на 
70 хек та ра, воћа на десет хек та ра и повр

ћа на пет, а узга ја и по 150 сви ња у јед ном 
тур ну су. Поро дич но се баве пољо при вре
дом, али се анга жу ју и додат ни рад ни ци, 
до којих се тешко дола зи.

 – Ја сам апли ци рао пре ко ИПАРД фон
да за поди за ње хлад ња че, као и за земљу. 
Желим да узмем 20 хек та ра земље у дуго
роч ни закуп на 30 годи на да садим воћ
њак, па сам пла ни рао да се онда бавим и 
пре ра дом тог воћа. То је корак даље, 
може да се зара ди више нов ца него када 
се пла си ра само непре ра ђе но воће. 
Мини стар је рекао да ће ме подр жа ти у 
томе. Кроз под сти цај на сред ства, купио 
сам маши ну за жито и копа чи цу за воће и 
добио сам повра ћај сред ста ва, задо во
љан сам усло ви ма кре ди та. Повр ће гајим 
на пет хек та ра и про из во дим диње, пара
дајз и лубе ни це, а то углав ном, пла си рам 
у „Аман“ и „Делез“ – рекао је овај млад и 
успе шан пољо при вред ник. 

С.Џакула

•Ово јеселокојеиманајвише
младих пољопривредника.
Општина Ириг има и сопствена
средствакојимапомаже,каошто
сусубвенцијезакаматенакрат-
корочне кредите. Обезбедићемо
на јесен и саднице за воћаре, а
тренутно радимо на уређењу
атарскихпутева–истакаојеСте-
ванКазимировић

• Желим да узмем 20 хектара
земље у дугорочни закуп на 30
годинадасадимвоћњак,пасам
планирао да се онда бавим и
прерадом тог воћа. То је корак
даље, може да се заради више
новцанегокадасепласирасамо
непрерађено воће, рекао је
БраниславПетричевић

• Морам да похвалим
пољопривредно газдин-
ство Петричевића, које се
бави и ратарством, али и
воћарством,повртарством
источарством.Тојеправи
пример породичног, дис-
перзивног газдинства. Ми
ћемоихподржатиудаљем
развојуижељидакренуи
у прераду, као виши ниво
производње, рекао је др
ВукРадојевић

ПородицаПетричевић

РазговорисапољопривредницимауРивици
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Кра јем јула у пећи нач кој општи ни 
су завр ше ни радо ви на сана ци ји 
пута Доњи Товар ник  Огар. Радо

ве је извео „Срем пут“ у окви ру редов
ног одр жа ва ња путе ва. Сани ра на је и 
део ни ца пута кроз насе ље Доњи 
Товар ник, а у цен тру насе ља сани ра но 
је оште ће ње на коло во зу на ула зу у 

Ули цу Јоже фа Мар че ка. Поред сани
ра ња удар них рупа на коло во зу, сани
ра не су и иви це пута на део ни ци од 
Доњег Товар ни ка до ула за у Огар, које 
су биле толи ко оште ће не да су угро
жа ва ле без бед ност сао бра ћа ја. Почет
ком годи не сани ра на је део ни ца пута 
од Субо ти шта до Доњег Товар ни ка.

ДОЊИТОВАРНИК

Завршенасанацијапута

Санацијапута

ЈКП„САВА“
Припремезанову
грејнусезону

Пећи нач ко Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Сава“, у окви ру при пре
ма за нову греј ну сезо ну, упу ти ло је 
оба ве ште ње ста на ри ма згра да са 
даљин ским систе мом гре ја ња у 
Пећин ци ма, да ће у пери о ду од 5. 
до 30. авгу ста бити испу ште на вода 
из систе ма.

Како нам је рекао Жељ ко Мили
ће вић, дирек тор овог пред у зе ћа, 
вода ће бити испу ште на из систе ма 
даљин ског гре ја ња све три стам бе
не згра де у Пећин ци ма. Он је ујед
но упу тио апел кори сни ци ма, да у 
том пери о ду извр ше поправ ке на 
кућ ним инста ла ци ја ма, које су и 
оба ве за кори сни ка. 

– Од изу зет не је важно сти да се у 
наве де ном пери о ду бла го вре ме но 
сани ра ју све непра вил но сти, како 
не би било пре ки да у снаб де ва њу 
топлот ном енер ги јом када греј на 
сезо на поч не – рекао је Мили ће вић.

КУПИНОВО

ЈубиларнаРегатаМајкеАнгелине
Поред тра ди ци о нал но 

добре заба ве и сјај ног 
дру же ња, 10. Рега та 

Мај ке Анге ли не у Купи но ву,  
посеб ну пажњу покло ни ће 
јуби ле ју  800 годи на ауто ке
фал но сти Срп ске пра во
слав не цркве. Како је наја
ви ла дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не 
Пећин ци Љуби ца Бошко вић, 
тежи ште еду ка тив ног садр
жа ја биће ста вље но на 
купин ске цркве.

– Са циљем да ука же мо 
посе ти о ци ма на кул тур но
исто риј ске вред но сти наше 
општи не са посеб ним акцен
том на три цркве у Купи но ву 
 црква Све тог Луке, црква 
Мај ке Анге ли не и црква Све
те Тро ји це, а пово дом зна
чај ног јуби ле ја наше цркве, 
орга ни зо ва ће мо зани мљи во 
и еду ка тив но пре да ва ње на 
стар ту, које ће одр жа ти 
купин ски јереј Пре драг 
Михај ло вић. Пажљи ви слу
ша о ци ће бити у при ли ци да 
уче ству ју у кви зу током пло
вид бе, јер ће одго во ри на 
пита ња бити део при че о 
ауто ке фал но сти Срп ске 
пра во слав не цркве са акцен
том на три купин ске цркве. 
Тако ђе, пово дом јуби лар не 
десе те рега те обез бе ди ли 

смо вред не награ де за нај у
спе шни је так ми ча ре, а јед на 
од награ да је путо ва ње под 
Острог у орга ни за ци ји купин
ског све ште ни ка – изја ви ла 
је Бошко вић.

Рега та Мај ке Анге ли не 
испло вља ва у 10 часо ва, а 
рега та ши ће као и до сада 
испло ви ти са План ди шта, 
на 25 кило ме та ра дуго путо
ва ње Савом по обо ду Спе
ци јал ног резер ва та при ро де 
Обед ска бара, да би неко ли
ко сати касни је при ста ли код 
„Ске ле“ (на ушћу кана ла Вок 
у реку Саву), где ће их доче

ка ти неза о би ла зни срем ски 
папри каш. 

Орга ни за тор је упу тио 
апел уче сни ци ма који дово
зе пло ви ла, да пло ви ла 
допре ме рани је током јутра 
и пори ну их у воду, како би 
Рега та могла да стар ту је у 
зака за но вре ме. При ја ве за 
уче шће на Рега ти при ма ју 
се у Тури стич кој орга ни за
ци ји општи не Пећин ци сва
ког дана од 8 до 15 часо ва 
путем теле фо на 022/2438
060 и меј ла turi zam @pe cin ci.
org , а уче сни ци ће моћи да 
се при ја ве и на стар ту Рега

те од 8 часо ва. Све додат не 
инфор ма ци је могу се доби
ти путем теле фо на: 
022/2438060 (Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци), 064/8983692 
(Љуби ца Бошко вић) и 
064/8983699 (Пери ца Одо
ба шић).

Купин ска рега та Мај ке 
Анге ли не одр жа ва се под 
покро ви тељ ством пећи нач
ке локал не само у пра ве, а и 
ове годи не Рега ту је финан
сиј ски подр жа ло Мини стар
ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја.

СапрошлогодишњеРегате
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Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“

ПОМОЋИЗБЕГЛИЧКИМПОРОДИЦАМА

Хуманитарнипакети

Соци јал но угро же ним поро ди ца
ма избе глих и интер но расе ље них 
лица са бора ви штем на тери то ри

ји пећи нач ке општи не, у петак 2. авгу ста 
извр ше на је поде ла хума ни тар не помо ћи 
у виду пре храм бе них паке та. 

Како нам је рекла пове ре ник за избе гли
це општи не Пећин ци Мир ја на Девр ња, на 
осно ву рас пи са ног кон кур са Коме са ри ја та 
за избе гли це и мигра ци је Репу бли ке Срби
је, Коми си ја за избор кори сни ка за доде
лу хума ни тар них паке та хра не, доне ла је 
одлу ку да је 20 лица испу ни ло усло ве кон
кур са, а помоћ је у петак уру че на на кућ не 
адре се.

Кори сни ке из Шима но ва ца који су испу
ни ли усло ве кон кур са, зајед но са пове ре

ни ком Мир ја ном Девр њом и Мајом Доше
но вић испред општин ског Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти, оби шао је и Зоран 
Вој кић заме ник пред сед ни ка Општи не 
Пећин ци и том при ли ком им уру чио паке
те. По њего вим речи ма, послед ња поде ла 
пре храм бе них паке та је била у новем бру 
про шле годи не, када су паке ти, тако ђе, 
испо ру че ни кори сни ци ма на кућ не адре се.

– Тру ди мо се да помог не мо сва ком гра
ђа ни ну наше општи не и да стиг не мо до 
сва ког коме је помоћ потреб на. Са тим 
циљем, пећи нач ка локал на само у пра ва 
пра ти кон кур се Коме са ри ја та за избе гли
це и мигра ци је и редов но кон ку ри ше, а то 
ћемо наста ви ти и даље – изја вио је Вој
кић. 

ДЕЧЈЕКУЛТУРНОЛЕТО

„Невидљиваприча“
У петак, 2. авгу ста, у окви ру Пећи нач

ког кул тур ног лета, нај мла ђи мешта ни 
Кар лов чи ћа били у при ли ци да ужи ва ју у 
три де се то ми нут ној деч јој пред ста ви 
„Неви дљи ва при ча“, чиме је запо че ло 
обе ле жа ва ње Деч јег кул тур ног лета. 
Пред ста ва је одр жа на у сали Дома кул
ту ре, а у пита њу је комич на моно дра ма 

за децу и целу поро ди цу, инспи ри са на 
чуве ном при чом „У цара Тро ја на козје 
уши“, у којој игра Сане ла Мило ше вић.

Ово го ди шње Деч је кул тур но лето отво
рио је дирек тор пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра Јован Девр ња, који нам је рекао 
да је Деч је кул тур но лето нови на у окви
ру мани фе ста ци је Пећи нач ко кул тур но 
лето.

– Ове годи не желе ли смо да уве де мо 
нови ну у нашу мани фе ста ци ју која се 
орга ни зу је пету годи ну заре дом, и зато 
смо за нај мла ђе обез бе ди ли деч је пред
ста ве које ће бити изво ђе не сва ког пет ка 
у дру гом месту. Сле де ће годи не, ова кве 
про гра ме про ши ри ва ће мо и на дру га 
села, јер жели мо да кул ту ра стиг не до 
сва ког мешта ни на наше општи не, пого
то ву оних нај мла ђих – иста као је Девр
ња.

Деч је кул тур но лето орга ни зу је Кул тур
ни цен тар Пећин ци у сарад њи са месним 
зајед ни ца ма, пећи нач ком Пред школ ском 
уста но вом „Вла да Обра до вић Каме ни“ и 
основ ним шко ла ма, а гене рал ни покро
ви тељ је Општи на Пећин ци.

ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

Старословенска
митологија

У окви ру рум ског Кул тур ног лета, 
30. јула у дво ри шту Зави чај ног музе ја, 
одр жа но је лепо посе ће но пре да ва ње о 
ста ро сло вен ској мито ло ги ји, под нази
вом „Мора, вешти ца и чума“. О тој теми 
гово ри ла је кусто ски ња етно лог Јеле на 
Арсе но вић. То је била јед на зани мљи
ва при ча о срп ском народ ном пре да њу 
и тра ди ци ји, које Зави чај ни музеј при
пре ма за сва ко Кул тур но лето.

– Про шле годи не смо гово ри ли о 
бићи ма у полуљуд ском обли ку, о зду
ха ћи ма, ала ма и зма је ви ма, пре тога 
је било пре да ва ње о вила ма. Тре ба 
иста ћи да су то веро ва ња и тра ди ци ја 
из пред хри шћан ских вре ме на, ипак су 
оста ла утка на у срп ску свест. Зани мљи
во је што су њихо ве поја ве и обред не 
рад ње које се врше, као и веро ва ња 
кад се они поја вљу ју и када чине зло 
или добро, веза ни за циклус годи шњих 
пра зни ка, веза ни су за цркве ни кален
дар. То је нека врста пове за но сти хри
шћан ске и паган ске све сти – иста кла је 
Јеле на Арсе но вић. 

Она дода је да се увек пози ва на про
фе со ра Вла де ту Јеро ти ћа, који је гово
рио, да је мало 2.000 годи на хри шћан
ства и хри шћан ске све сти, у одно су на 
100.000 годи на паган ства, и то се баш 
лепо може илу стро ва ти кроз ту нашу 
тра ди ци ју и кроз неку, како ју је нази
вао про фе сор Душан Бабић, народ ну 
рели ги ју Срба, те да се кроз њу нај бо
ље илу стру је веза паган ског, пред хри
шћан ског сло ја са хри шћан ским еле
мен ти ма.

Мора и вешти ца су демо ни у људ
ском обли ку, а чума спа да у демо на 
боле сти.

 – Овом при ли ком сам гово ри ла и 
о чуми, зато што, по неким народ ним 
веро ва њи ма, које је забе ле жио Вук 
Кара џић, девој ка може да поста не 
мора – жена, која је сту пи ла у брач не 
пол не одно се може да поста не вешти
ца, а после смр ти поста је чума. То је 
тај патри јар хал ни свет, који у кри зним 
ситу а ци ја ма про јек ту је ту кри зу на неку 
осо бу, нала зи жртве ног јар ца  обич но 
у некој жени. И обич но, то је нека мар
ги на ли зо ва на жена, коју  

ако уби ју или жртву ју, пре ста ће кри
за, помор, суша, рат, глад – иста кла је 
Јеле на Арсе но вић. С.Џакула

ПредавањеуЗавичајноммузеју
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УРЕЂЕЊЕШКОЛЕУЈАСКУ

Бољиусловизаучење
У под руч ном оде ље њу 

ОШ „Мили ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња“ у Јаску 

у току су радо ви на рено ви
ра њу шко ле, како би уче ни ци 
нову школ ску годи ну запо че ли 
у ква ли тет ни јим усло ви ма за 
уче ње и бора вак.

Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке општи
не и Бран ко Гру јић, пред сед
ник при вре ме ног тела у овој 
Месној зајед ни ци, оби шли су 
кра јем јула шко лу, како би се 
уве ри ли у реа ли за ци ју пред
ви ђе них радо ва.

При во де се кра ју радо ви за 
нову котлар ни цу на био ма су, 
а за то је сред ства обез бе дио 
Покра јин ски секре та ри јат за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство 
и сао бра ћај у виси ни од 2,5 
мили о на дина ра, док је уче
шће локал не само у пра ве 1,2 
мили о на. Том при ли ком први 
човек ири шке општи не Сте
ван Кази ми ро вић је ука зао 
да је локал на само у пра ва, од 
почет ка ове годи не, запо че ла 
више актив но сти веза них за 
сана ци ју и адап та ци ју обје ка
та, у циљу побољ ша ња усло ва 
за рад и бора вак у њима.

– Наме ра нам је да гра
ђа ни ма свих дело ва ири шке 
општи не обез бе ди мо ква ли

тет не усло ве живо та и зато 
смо покре ну ли вели ке инве
сти ци о не про јек те – рекао је 
Кази ми ро вић.

Локал на само у пра ва се тру
ди да помог не Јаску у што 
бољем функ ци о ни са њу.

– Иако је Јазак мало село, 
оно има душу и неће мо дозво
ли ти да наши објек ти про па да
ју, већ ћемо наста ви ти да што 
више ула же мо у наше место – 
додао је Бран ко Гру јић.

Дру ги  про је кат је адап та ци

ја и енер гет ска сана ци ја школ
ске згра де. Ти радо ви су запо
че ли, а за њих је Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не одо брио чети ри мили
о на дина ра. 

Обје кат у којем је сме ште
но под руч но оде ље ње у Јаску, 
дати ра с почет ка 20. века и до 
сада није било зна чај них ула
га ња у њега. Овим про јек том 
пла ни ра на је заме на кро ва и 
поста вља ње тер мо и зо ла ци је. 

Како сазна је мо од Бог дан ке 
Фили по вић Лекић, уго вор за 
изво ђе ње радо ва је пот пи сан 
са ново сад ском фир мом „БМЦ 
кон кет“.

Под руч но оде ље ње у Јаску 
је поха ђа ло 11 уче ни ка, али 
ће у сеп тем бру, по први пут 
у школ ске клу пе сести чак 
11 прва ка, знат но више него 
рани јих годи на.  Тако ђе, у под
руч ном оде ље њу врти ћа, које 
се нала зи у истој згра ди, има 
22 мали ша на. С.Џ.

СтеванКазимировићиБранкоГрујићиспредшколе

РЕНОВИРАЊЕЦРКВЕУЈАСКУ

Радовитекупоплану
У Јаску се, поред радо ва на под руч

ној шко ли, ради и на рено ви ра њу 
цркве у цен тру села која је посве

ће на Све том Нико ли.
Тим пово дом су радо ве на цркви оби

шли пред сед ник ири шке општи не Сте
ван Кази ми ро вић и Тихо мир Стој ко вић, 

покра јин ски посла ник.
– Као пред став ни ци локал не само у

пра ве, ту смо да помог не мо коли ко је 
потреб но. Не сме мо дозво ли ти да цркве 
и мана сти ри про па да ју, како због гра ђа
на, тако и због вер ског тури зма, који је 
на нашим про сто ри ма вео ма попу ла ран 

међу тури сти ма – иста као је пред сед ник 
Сте ван Кази ми ро вић.

Тихо мир Стој ко вић, који је и пове ре
ник СНС за ири шку општи ну, додао је да 
ће локал на само у пра ва увек подр жа ти 
све актив но сти које су у циљу опстан ка 
и уна пре ђе ња села. Вред ност радо ва на 
цркви је око 8,9 мили о на дина ра, а 
Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, јав
но инфор ми са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма je обез бе дио пет мили о на, 
док ће се оста так финан си ри ти из буџе
та цркве не општи не.

– Са изград њом цркве се поче ло на 
ини ци ја ти ву мешта на овог села. Раду јем 
се што ће радо ви бити гото ви пре ма 
пла ну и року који смо одре ди ли – рекао 
је, у раз го во ру са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве, све ште ник Чедо
мир Гру јић.

Радо ви, који су запо че ли у мају, обу
хва та ју ком плет но мал те ри са ње и кре
че ње цркве, сани ра ње напр сли на на 
зидо ви ма, дре на жни систем око цркве и 
сани ра ње ула зне капи је. Поме ну ти 
радо ви тре ба ло би да се окон ча ју до 
кра ја авгу ста.

С.Џ.
Унутрашњостцркве
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ИЗБОРИЗАСАВЕТЕМЕСНИХЗАЈЕДНИЦАУИРИШКОЈОПШТИНИ

Кандидатаколикоиместа
Избо ри за саве те пет 

месних зајед ни ца у 
ири шкој општи ни: Ири

гу, Врд ни ку, Риви ци, Кру ше
дол Прња во ру и Шатрин ци ма 
ће се одр жа ти 11. авгу ста, у 
скла ду са изме на ма Зако на о 
локал ној само у пра ви и новим 
Ста ту том ове општи не, који је 
усво јен кра јем мар та.

Под се ти мо, у поме ну тим 
месним зајед ни ца ма су до 
тада посто ја ла при вре ме на 
тела. Све при прем не рад ње 
су поче ле 15. јула, а до 26. 
јула је био рок да се под не су 
листе кан ди да та за чла но ве 
саве та. У том року су и доста
вље ни пред ло зи кан ди да та, 
и има их тач но толи ко, коли
ко се чла но ва саве та и бира, 
одно сно у Ири гу и Врд ни ку саве ти МЗ 
ће има ти по пет, а у Риви ци, Шатрин ци
ма и Кру ше дол Прња во ру по три чла на.

Сход но вели чи ни месне зајед ни це за 
Ириг и Врд ник је било потреб но да кан
ди да та подр жи нај ма ње 20 бира ча, који 
пот пи шу и ове ре изја ву о подр жа ва њу 
кан ди да та, а у пре о ста ле три, које су и 
мање, била је потреб на подр шка десет 
бира ча у тој МЗ. 

Како сазна је мо од Дра га на Сто ји ћа, 
секре та ра прво сте пе не Коми си је за 
спро во ђе ње избо ра за чла но ве саве та 
МЗ, листе кан ди да та су утвр ђе не, изда
та су реше ња, а кан ди до ва но је у свих 
пет МЗ упра во оно ли ко кан ди да та коли
ко се и бира. 

Избо ри се врше 11. авгу ста од седам 
до 20 часо ва, а бирач ки одбо ри нај ка
сни је у року од осам часо ва од затва
ра ња бирач ког места, мора ју доста ви ти 
Избор ној коми си ји запи сник о утвр ђи
ва њу резул та та гла са ња.

Скуп шти на Општи не је доне ла одлу
ку о Месним зајед ни ца ма, којом је регу
ли са но, да избо ре за чла но ве саве та 
МЗ спро во ди Избор на коми си ја као 
прво сте пе ни орган  њена пред сед ни
ца је Сми ља Јоцић, а заме ник Ненад 
Авра мо вић. Скуп шти на је фор ми ра
ла и дру го сте пе ну Коми си ју, за рад по 
евен ту ал ним жал ба ма на прво сте пе ну 
коми си ју.

С.Џ.

Ириг
1.Станојчев Томислав, пољо при

вред ник
2.БабићБобан,гра фи чар
3.Каленатић Ђорђе, шумар ски тех

ни чар 
4.ЂокићВладимир,пен зи о нер
5.МартићДраган, возач

Врдник
1.ГравараМарко, лекар
2.ДудићМаринко, посло во ђа
3.ИвановићЈована, адми ни стра тив

ни рад ник
4.ИванишевићСрђан, еко но ми ста 
5.ТомићДрагољуб, машин ски тех ни

чар 

Ривица
1.СлавишаСмиљанић, рад ник
2.Стојанка Владић Игњатовић, 

кувар 
3.МиодрагЋирић, рад ник

КрушедолПрњавор
1.Радовановић Мирослав, док тор 

вете ри не из Грге те га
2.Богојевић Стево, пен зи о нер из 

Кру ше дол Прња во ра 
3.Стегњајић Миленко, ауто ме ха ни

чар из Кру ше дол Прња во ра 

Шатринци
1.ТакачЈаника, бра вар;
2.ВаргаТомислав, лимар 
3.ВуковићДраган, пољо ме ха ни чар

Листакандидата

ДраганСтојић

АКЦИЈАУШАТРИНЦИМА

Уређенокатоличкогробље
Акци ја уре ђе ња сео ског като лич ког гро бља у 

Шатрин ци ма реа ли зо ва на је 31. јула, у орга ни за
ци ји акти ви ста СНС из овог села и из Ири га, али 

и уз помоћ мешта на.
– Пла ни ра мо низ рад них акци ја на уре ђе њу нашег 

села, а наши акти ви сти увек ће се врло радо ода зва ти 
сва ком пози ву Саве та – иста као је пред сед ник при вре
ме ног тела Месне зајед ни це Шатрин ци Јани ка Такач.

Шатрин ча ни ма су у овој актив но сти помо гли и Ири
жа ни, а поред посла на уре ђе њу гро бља, то је била и 
при ли ка за лепо дру же ње.

– Да удру же ним сна га ма може мо више и боље, то 
смо пока за ли у акци ји уре ђе ња атар ских путе ва. Иде ја 
нам је да се дру жи мо, јер сва ко село у нашој општи ни 
посе ду је свој потен ци јал и ни јед но не сме мо зане ма ри
ти – рекао је Томи слав Ста ној чев, заме ник пред сед ни ка 
СО Ириг.

Овим зајед нич ким актив но сти ма, које допри но се 
реша ва њу одре ђе них про бле ма у селу, при су ство ва ли 
су и Сте ван Кази ми ро вић, први човек ири шке Општи не, 
као и Тихо мир Сто ја ко вић, покра јин ски посла ник.  С.Џ.

УређењегробљауШатринцима

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ЕРДЕВИКУШУШКАНУФРУШКОГОРСКУШУМУИВИНОВУЛОЗУ

Природастворила
штољудскамаштанеби
Ако неко ме месту у Сре му може 

да се поза ви ди на при род
ној лепо ти, онда је то сва ка ко 

Ерде вик. Опа сан са фру шко гор ском 
шумом, плод ним ора ни ца ма, воћ ња
ци ма и вино гра ди ма насе ље се узди
же до 140 мета ра над мор ске виси не. 
Римља ни су овом малом срем ском 
месту које је десе так кило ме та ра уда
ље но од гра ни це са Хрват ском, оста
ви ли зна чај не спо ме ни ке, а цен тар 
села кра се дрво ре ди пла та на ста ри 
пре ко 115 годи на.

– Ерде вик је дав не 1935. годи не 
имао 5.100 ста нов ни ка, то је нај ве ћи 
број који се беле жи. Данас је у њему 
око 2.500 ста нов ни ка, и овде као и у 
оста лим мањим сре ди на ма, мла ди 
одла зе у потра зи за послом, бољим 
живо том, каже при ча  Зоран Машић 
пред сед ник Саве та МЗ Ерде вик, који 
је са оду ше вље њем  за наше нови не  
пока зао сву лепо ту овог кра ја.

После Дру гог свет ског рата фор
ми ра но је Пољо при вред но пред у зе
ће „Ерде вик“,  које је посе до ва ло око 
400 хек та ра вино гра да и два вин ска 
подру ма капа ци те та 1.000 ваго на 
вина. Али вре ме тран зи ци је уни шти ло 
је ово пред у зе ће о којем Ерде ви ча ни 
при ча ју са сетом. Вино које  је нека да 
било сим бол ово га кра ја, сада се про
из во ди на само 200 хек та ра.

– Има мо око 30 хек та ра заса да под 
боров ни цом, негде пре ко 70 хек та
ра тре ша ња, то су нови про из во ђа чи 
који су се поја ви ли. Њихо вим дола
ском и стал ном потре бом за рад ном 
сна гом код нас је цена днев ни це ско
чи ла, и она изно си  225 дина ра на сат, 

каже при ча први човек села. 
Мало је оних који путу ју сва ко днев

но на посао, али су то махом жене које 
су запо сле не у Шиду или у неком пого
ну у Срем ској Митро ви ци. Углав ном се 
сви пре те жно баве пољо при вред ном 
про из вод њом. Наја ва да ће се у овом 
месту поја ви ти прва инве сти ци ја, наи
шла је на оду ше вље ње мешта на, који 
виде спас села.

– Оче ку је се да би први радо ви на 
изград њи хале за про из вод њу тесте
ни на и зачи на, могли да поч ну кра јем 
лета, у првој фази посао би доби ло 
око 60 рад ни ка, док се као крај ни број 

Ерде вик има три језе ра, Моха рач 
које је нај ве ће и про сти ре се на 65 
хек та ра, Бру је на повр ши ни од 16 
хек та ра и Бања које су ство ри ли рим
ски гра ди те љи, али на жалост нису 
иско ри шће на довољ но у тури стич ке 
свр хе.

– Нека да се овде про да ва ло по 
150 днев них дозво ла, али због малог 
рибљег фон да и пеца ро ша нема, 
твр ди Зоран.

Тријезера

ЗоранМашић
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спо ми ње цифра од 150. За нас би ово 
зна чи ло мно го, мла де би задр жа ли а 
онда би нам се пове ћао и ната ли тет, 
нада се Машић.

На јесен у Основ ну шко лу „Сава 
Шума но вић“,  у први раз ред кре ну
ће 36 прва ка, што је знат но већи број 
него 2018, када је било 26 прва чи ћа. 
Наста ва се одви ја и на сло вач ком 
јези ку, јер у селу живи око 30 одсто 
Сло ва ка.

– Међу тим, и они одла зе из села. 
Један део њих иде у Сло вач ку да 
би зара дио, док се дру ги задр же. Од 
укуп но 1.300 кућа, има мо око 200 пра
зних. Нај јеф ти ни ја кућа са окућ ни цом 
може да се купи за 5.000 евра, а нај
ску пља за 25.000 евра. Али, сла ба је 
заин те ре со ва ност, твр ди Зоран.

Драж месту дају и чети ри цркве, 
пра во слав на која је изгра ђе на дав не 
1804. годи не, като лич ка жуп на црква 
која је гра ђе на 1890. годи не, сло вач ка 
еван ге ли стич ка која дати ра из 1902. 
годи не и бап ти стич ка. С.Костић

НЕМАЊАБИРЕШНАЕВРОПСКОМПРВЕНСТВУУБОКСУ

Основац
-репрезентативац

Нема ња Биреш је члан бок сер ског 
клу ба „Пика со” из Шида и репре
зен та ти вац Срби је на Европ ском 

првен ству, које се одр жа ва од 2. до 12. 
авгу ста у Тби ли си ју у Гру зи ји. Мла ди 
бок сер ће се так ми чи ти у кате го ри ји 
шко ла ра ца узра ста од 12 до14 годи на, 
одно сно у кате го ри ји до 46 кило гра ма.

У четвр так 1. авгу ста, мла ди бок
сер је био гост пред сед ни ка Општи не 
Пре дра га Вуко ви ћа, њего вог заме ни
ка Зора на Семе но ви ћа и гене рал ног 
секре та ра Спорт ског саве за општи не 
Шид Бран ка Нова ко ви ћа, који су му 
поже ле ли сре ћан пут и успе шно так
ми че ње. Са Нема њом је био и његов 
тре нер Перо Петра ше вић, који о пред
сто је ћем так ми че њу каже да нема ју 
вели ка оче ки ва ња, али се неће ни раз
о ча ра ти, јер је и ово успех.

– Нема ња је један од оних који дају 
свој мак си мум. Селек тор је про це нио 
да је то њего во зала га ње довољ но да 
уђе у репре зен та ци ју. На Европ ском 
првен ству Срби ју ће пред ста вља ти 
осам так ми ча ра, шест деча ка и две 
девој чи це, и међу тих шест деча ка је и 
наш Нема ња. То је изу зе тан успех, јер 
так ми чи мо се тек годи ну дана – рекао 
је  тре нер Петра ше вић. 

Гене рал ни секре тар Спорт ског саве
за општи не Шид Бран ко Нова ко вић је 
поже лео Нема њи успе ха на пред сто је
ћем так ми че њу. 

– За нас је изу зет но зна чај но што 
ова ко млад спор ти ста, из клу ба који 
је исто тако млад, успео да стиг не до 
репре зен та ци је. Он је пости гао успех 

самим пози вом да буде члан репре
зен та ци је Срби је и за нас је већ шам
пи он – иста као је Нова ко вић.

Нема ња Биреш је завр шио шести 
раз ред ОШ „Бран ко Ради че вић” у 
Шиду. Тре ни ра поне дељ ком, сре дом и 
четврт ком.  

– При пре ме су биле напор не, али то 
је пле ме нит спорт и испла ти се напор
но ради ти. Овим спор том се бавим три 
годи не, а прва так ми че ња на који ма 
сам уче ство вао су одр жа на про шле 
годи не, када сам на Првен ству Вој
во ди не био дру ги, а ове годи не сам 
био тре ћи – рекао је мла ди осно вац  
репре зен та ти вац Нема ња Биреш.

Д.Попов

ПријемкодпредседникаОпштине

НемањаБиреш



26 7. AVGUST 2019.  M NOVINE ПОЉОПРИВРЕДА

МИЛОВАНИВАНКОВИЋ,УЗГАЈИВАЧСВИЊАИЗЗАСАВИЦЕI

Нестабилнотржиште
јенајвећипроблем
Кадајепре21годинепочеодасебавимсви-

њарством, то је био добар и исплатив посао.
ПремаМиловановимречима,утовремесезна-
локојајеценасвиња,тржиштејебилостабил-
но. По њему, проблеми настају после 2000.
годинекадасепочињесаувозомсвињаикада
сусталнеосцилацијеценасвиња

Мило ван Иван ко вић, пољо при
вред ник из Заса ви це I, бави се 
товом сви ња од 1998. годи не. Са 

супру гом Сил ви јом има два сина Фили
па и Јова на и ћер ку Мари ју. Како и сам 
Мило ван наво ди, ово је посао у ком 
цела поро ди ца уче ству је, а одла зак на 
одмор је за њих непо зна ни ца, јер сви њо
гој ство зах те ва вели ко одри ца ње. Нај
пре је узга јао 200 сви ња, да би свој 
посао пола ко пове ћа вао и сада има око 
3.600 сви ња на сво јим фар ма ма. Упра во 
због пове ћа ног оби ма посла, пре три 
годи не је отво рио савре ме ну ауто ма ти
зо ва ну фар му сви ња „Бра ћа Пар ла гић“ 
која ради по аустриј ској тех но ло ги ји – на 
сва ка три сата се ком пју тер ски меша, 
кон тро ли ше и дистри бу и ра хра на до 
сви ња. Међу тим, иако изгле да да овај 
пољо при вред ник нема раз ло га за бри гу, 
јер има савре ме ну фар му и све је тако
ре ћи на дуг ме, Мило ван нагла ша ва да је 
ста ње на тржи шту вео ма лоше. 

– Држа ва има лошу поли ти ку, када је 
реч о цени сви ња. Ево, недав но сам про
дао 117 хиља да кило гра ма тов них сви

ња по 150 дина ра. Сада је цена 170 
дина ра. Јед но став но, иде се ка уни шта
ва њу и села и сеља ка. Ми не може мо да 
изво зи мо сви ње у Европ ску уни ју због 
вак ци на ци је сви ња од кла сич не куге. 
Када се уки не,  две годи не тре ба да про
ђе да би се могло рећи да зара зе нема. 
Међу тим, по мени, има мо нешто о чему 
се не при ча, а то је вак ци на ци ја про тив 
аујец ки виру са. С том вак ци ном исто не 
може месо да се изве зе. С дру ге стра не, 
про из во ђа чи нису зашти ће ни уко ли ко 
дође до неког уги ну ћа. Читав овај посао 
се пола ко уни шта ва и осу ђен је на про
паст. Ако се ова ква поли ти ка наста ви, 
Срби ја  неће моћи да се бави сви њар
ством. Чини ми се да је таква ситу а ци ја 
и са гове дар ством, гово ри Мило ван. 

Мило ван сма тра да је за сеља ка вео
ма лош и  ССП спо ра зум.

– Упит но је када ћемо и да ли ћемо 
уоп ште ући у Европ ску уни ју. Заи ста је 
апсурд но да ми може мо да из ЕУ уве зе
мо све, а кад хоће мо да изве зе мо, на 
при мер, јуне ти ну, мора мо да пла ћа мо 
так су. С дру ге стра не, има ли смо отва

ра ње тржи ште Тур ске, Руси је. Међу тим, 
вели ки про блем је у нама сами ма, у 
нашим људи ма. Посто је људи који гле
да ју само свој инте рес, кори сте раз не 
мал вер за ци је и на кра ју се дого во ри о 
отва ра њу тржи шта или неког изво за 
лоше завр ше, обја шња ва Мило ван.

Када је пре 21 годи не почео да се 
бавим сви њар ством, то је био добар и 
испла тив посао. Пре ма Мило ва но вим 
речи ма, у то вре ме се зна ло која је цена 

МилованИванковић

Нафармисеузгајаоко3600свиња
Хранасекомпјутерскимеша,
контролишеидистрибуира
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сви ња, тржи ште је било ста бил но. По 
њему, про бле ми наста ју после 2000. 
годи не када се почи ње са уво зом сви ња 
и када су стал не осци ла ци је цена сви
ња.  

– Нема кон тро ле над кла ни чар ском 
инду стри јом. Кла ни ча ри у мало про да ји 
подиг ну цене када цена кило грам живе 
ваге ско чи. Апсурд но је уво зи ти сви ње, 
јер се тиме пра ви вишак на тржи шту што 
одмах ути че на сма ње ње цене. Уво зим 
пра сад из Немач ке јер у Срби ји нема 
пра са ди. Јед но став но, има мо мала 
газдин ства у сели ма, чији вла сни ци неће 
да осе ме ња ва ју крма че семе ном врхун
ских нера сто ва. У том слу ча ју,  ја могу да 
оче ку јем 900 до 1000 гра ма днев ног при
ра ста. Када купим пра се на јед ној од 
сточ них пија ца, у ства ри доно сим попу ла
ци ју са непо зна тог бро ја места, неква ли
тет не пра са ди. То је вео ма ризич но за 
фар му, јер може да бук не жари ште зара

за цир ко виру са, мико пла зме и слич но. И 
онда сле ди упо тре ба анти би о ти ка и уги
ну ће 10 – 15 про це на та. Пла ни рам да 
изгра дим објек те за одгој пра си ћа и пра
си ли ште за 300 крма ча, наво ди Мило ван.  

Недав но је на сво јој фар ми Мило ван 
изгра дио гра ви та ци о ни био ло шки пре чи
стач отпад них вода на бази алги, једин
стве ни у Срби ји, који не ути че лоше на 
живот ну око ли ну.

– Имао сам вели ки про блем с отпад
ним вода ма, што је и логич но с обзи ром 
на то да гаји мо вели ки број сви ња. Нај
ве ћи про блем се јављао у току зим ског 
пери о да када нисмо зна ли шта ћемо са 
стај ња ком. Решио сам да напра ви мо 
пре чи стач за отпад не воде, ту ми држа
ва није помо гла ништа, иако је реч о 
савре ме ном пре чи ста чу којим се води 
рачу на о еко ло ги ји. Уло жио сам у тај 
про је кат 280.000 евра, гово ри Мило ван.  

Овај пољо при вред ник исти че да је 

бавље ње товом сви ња данас у Срби ји 
коц ка, јер је цена неиз ве сна. Мило ван 
сма тра да би се ови про бле ми могли 
реши ти тако што би се узга ји ва чи сви ња 
удру жи ли, али и кад би Вла да реши ла 
неста бил но тржи ште.

– Сма трам да бисмо удру же ни могли 
мно го више пости ћи. Али, ту се јавља 
дру ги про блем, јер у свим тим задру га ма 
и удру же њи ма сва ко гле да свој инте рес. 
Јед но став но, сва ко од нас као поје ди нац 
мора да се мења да бисмо се као дру
штво про ме ни ли. Ја сам напра вио Асо
ци ја ци ју сто ча ра „Срем и Мачва“ пре три 
годи не у Мар тин ци ма са 13 одбор ни ка и 
над зор ним одбо ром и управ ним одбо
ром. У пла ну је било да се јед ном месеч
но засе да и реша ва ју про бле ми. Пред
сед ник је био Зоран Ерић, а ја пот пред
сед ник. Одр жа на је само један саста нак 
и више не. Ја сам из тога иза шао, јер се 
ту гле да ла само лич на корист. Пред сед
ник, мини стар пољо при вре де би тре ба
ло да позо ву пред став ни ке трго вин ских 
лана ца, свих кла ни ча ра у Срби ји и неке 
углед не сто ча ре и да се изне се чиње
нич но ста ње, дого во ре усло ви и цена. 
Тако би сељак знао да ли да се овим 
бави или не, обја шња ва Мило ван Иван
ко вић.

Он дода је да упра во због ситу а ци је у 
послу ком се бави и ста њу у Срби ји, 
његов ста ри ји син је решио да оде у 
Аме ри ку.

– Филип одла зи, у ства ри сва ки млад 
човек одла зи или у град или у ино стран
ство. Јован, мла ђи син, оста је са мном, 
а мој зада так је да га нау чим како да, 
услов но рече но, не пото не у овом послу. 
Ја не видим будућ ност у у овом послу, то 
је сигур но. Али, сада смо сви у томе, ту 
су и кре ди ти који се мора ју отпла ти ти и 
јед но став но не смем да ста нем, обја
шња ва Мило ван. 

З.Поповић
Б.Туцаковић

(Пројекат„Причеонаталитету:Одрживомпољопривредомпротивбелекуге“,суфинансираПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницамакојиједоделиосредства.)

Фармасвиња„БраћаПарлагић“

Пречистачотпаднихводанабазиалги
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СТАНИСЛАВСТУПАВСКИ:СТАРИШИД(2)

Шидинасудбинаграда
илиШидсудбинаШидине

За поток или за речи цу Шиди ну могло 
би се рећи да је она током исто ри је 
кре и ра ла суд би ну гра да. Шидина је 

уме ла у про шло сти да изне на ди Шиђа не. 
Из само њој позна тих раз ло га уме ла је да 
поди вља и попла ви вели ки део гра да пре 
све га про стор у Марин ци ма, Жаб ња ри и 
Леди на ма. Послед њи пут је иска ли ла свој 
бес 1954. годи не када је попла ви ла велик 
део гра да, при чи ни ла мате ри јал ну ште ту 
али и узе ла сво је жртве. Нај сли ко ви ти је 
ову ката стро фу може мо пред ста ви ти тиме 
ако каже мо да се од ула ска у Шид из прав
ца Бер ка со ва па све до желе знич ког 
моста могло ићи само чам ци ма. Шири на 
овог поплав ног тала са била је од Ули це 
Огње на При це до ула ска у Сло вач ки парк. 
Једи но чам ци ма вој ска је могла да пру жи 
помоћ угро же ном ста нов ни штву и пре ве зе 
их на сигур но место.

Пре ма леген да ма Шиди на је дала и име 
сво ме гра ду. Пре ма првој леген ди пре ко 
Шиди не је увек посто јао мост на про сто ру 
где је изгра ђен вели ки мост пре ко Шиди не 
у Ули ци Све тог Саве. Поред моста је била 
сме ште на и кара у ла у којој су били вој ни
ци заду же ни да гаран ту ју без бе дан пре ла
зак пре ко моста свим пут ни ци ма 
намерницимa, а посеб но кара ва ни ма који 
су ову да пре во зи ли сво је дра го це не това
ре. Пре ма леген ди на мађар ском, мост се 
звао „Хид“ па се прет по ста вља да је ова 
реч мути ра ла у Шид. Пре ма дру гој леген
ди уз Шиди ну су увек биле мочва ре и баре 
у који ма је расла вео ма буј на тра ва зва на 
Сита или Сити на. Прет по ста вља се да је 
реч Сита мути ра ла у Шид. 

Шиди на дели Марин це на два дела: 
мањи део на њеној десној оба ли и на већи 
део на њеној левој оба ли. Оба дела су 
током исто ри је гра да има ла велик зна чај.  

У мањем делу на десној оба ли били су 
сме ште ни мно ги зна чај ни трго вин ски, а 
наро чи то занат ски објек ти. Ту је и 1848. 
годи не поче ла да ради прва апо те ка у ста
рој тро шној згра ди, а неко ли ко годи на 
након тога пре се ли ла се у нови моде ран 
обје кат, тако ђе у Марин ци ма (Ста ра 
пошта, сада Соци јал но). На дру гој стра ни 
се раз вио сна жан занат ски цен тар у којем 
су посло ва ли мно ги кова чи, кола ри, пот ки
ва чи, папу џи је, обу ћа ри и дру ги. На кра ју 
Мари на ца са десне стра не била је 
општин ска башта данас је то Сло вач ки 
парк. 

Овај део гра да је постао духов ни и 
кул тур ни цен тар шид ских Сло ва ка, 
јер су ту изгра ђе ни објек ти Сло вач

ке еван ге лич ке цркве, Сло вач ке чита о ни
це, Чехо сло вач ке бесе де и Мати ца сло
вач ка.

Зајед но са Жаб ња ром и Леди на ма овај 
крај се звао „Сло вач ки крај“ 

Неве ро ват но је да је Шиди на, у пра вом 
сми слу речи, рани је била пра ва речи ца 
бога та водом. Њен енер гет ски потен ци јал 
био је дово љан да на сво ме току дугом 
око 12 кило ме та ра од Љубе до Шида 
водом снаб де ва чак 14 воде ни ца. Нај ду же 
се задр жа ла и послед ња пре о ста ла да 
меље бра шно воде ни ца, чији је вла сник 
био Коза Јaн у селу Сот. 

О настан ку име на Марин ци посто је две 
вер зи је при ча испри ча них од ста рих 
Шиђа на. 

Прем првој вер зи ји на кра ју Ули це Иве 
Лоле Риба ра био је шин те рај (нешто слич
но као дана шње кафи ле ри је). Ту су доно
ше не уги ну ле живо ти ње а боле сне су 
укла ња не. На сло вач ком јези ку за место 
на којем се уни шта ва ју живо тињ ски оста
ци или живо ти ње уби ја ју каже се „мар ни

Запотокилиза
речицуШидинумогло
бисерећидајеона

токомисторије
креираласудбину
града.Шидинаје

умелаупрошлостида
изненадиШиђане.

Изсамоњојпознатих
разлогаумелаједа
подивљаипоплави
великидеоградапре

свегапростору
Маринцима,Жабњари

иЛединама.
Последњипутје
искалиласвојбес
1954.годинекадаје
поплавилавеликдео
града,причинила

материјалнуштетуали
иузеласвојежртве

ПоплавауШиду1954.године.НафотографијијеулицаСавеШумановићасниманасаБељњаче
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ца“. Од ове речи је настао назив за цео 
овај крај Марин ци. 

Дру га при ча веза на је, тако ђе за сло
вач ки језик. Пошто су Сло ва ци у овом 
делу гра да били нај број ни ји, логич но је 
да у непо сред ној бли зи ни осну ју и сво је 
гро бље. Оно је осно ва но, за ту наме ну 
купље ној пољо при вред ној пар це ли, на 
кра ју дана шње Мичу ри но ве ули це. Уз ово 
гро бље била је и јед на згра да у којој су 
чува на гро бљан ска носи ла за пре нос 
посмрт них оста та ка покој ни ка. Сло ва ци 
ова носи ла зову „маре“ па је пре ма њима 
и  месту на којем су чува на, цео крај 
добио име Марин ци. 

Општин ска башта је прво бит ни 
назив за Сло вач ки парк. То је био 
про стор који је био вла сни штво 

тада шње локал не само у пра ве са више
на мен ским кори шће њем. У првом реду 
реч је о уре ђе ном про сто ру за потре бе 
одмо ра и рекре а ци је гра ђа на са потреб
ним садр жа ји ма пре ма тада шњим стан
дар ди ма. Уре ђе не су биле пешач ке сао
бра ћај ни це и то ради јал но од цен тра 
пре ма сва чети ри изла за из Општин ске 
баште. 

У прво вре ме се ту орга ни зу ју омла дин
ске акци је у који ма омла ди на и деца 
пошу мља ва ју и уре ђу ју овај про стор, 
пола ко га при во де ћи прво бит но зами
шље ном циљу да то поста не град ски 
парк. У још мла дом заса ду пар ков ских 
ста ба ла било је сасвим довољ но про сто
ра да се уре де повр ши не са цвет ним 
аран жма ни ма бри жљи во одр жа ва ним 
вред ним рука ма, како упо сле них, тако и 
омла ди не која је пока зи ва ла вели ку 
пажњу и жељу да Општин ску башту што 
леп ше уре де и пока жу је сво јим гра ђа ни
ма. Јадан цвет ни аран жман у Општин ској 
башти ове ко ве чио је и Сава Шума но вић 
на више сво јих сли ка а на јед ној је цвет на 
рун де ла у гор њем делу баште сре ди шњи 
део сли ке.

Улаз у Општин ску башту није био могућ 
у сва ко доба дана или ноћи, већ је било 
одре ђе но када гра ђа ни могу да је посе те. 
Са уку сом изра ђе не и дома ћин ски одр жа
ва не клу пе биле су иде ал но место за 
одмор наро чи то ста ри јих осо ба или деце. 
Глав ни улаз био је из Ули це Све тог Саве 
у доњем делу ком плек са и изла зио је 
дија го нал но на дру ги улаз одно сно излаз 

у Ули ци Саве Кова че ви ћа. 
Помоћ ни ула зи били су на углу Ули це 

Све тог Саве у гор њем делу ком плек са, а 
дру ги је био по дија го на ли у Ули ци Цан ка
ре вој. Ста зе су биле насу те црве ном 
шља ком са цигла не тако да на сао бра ћај
ни ца ма није било бла та ни по нај ве ћим 
лет њим пљу ско ви ма. 

У гор њем делу комо плек са иско пан је 
бунар са пија ћом водом, а слу жио је за 
потре бе број них спор ти ста, у првом реду 
тени се ра, који су игра ли тенис на лепом 
игра ли шту изгра ђе ном уз бунар.

На при клад ним дело ви ма пар ка био је 
уре ђен про стор за изво ђе ње разних кул
тур них мани фе ста ци ја па је и про грам 
Сло вач ких народ них све ча но сти од 1946. 
па све до 1960. годи не одр жа ван упра во у 
Општин ској башти. Мало по мало и током 
годи на, због лока ци је пар ка у Сло вач ком 
кра ју, и сам парк пола ко али сигур но почи
ње да се спо ми ње као Сло вач ки парк , а 
не општин ска башта. 

Данас мла де гене ра ци је више и не зна
ју да је овај про стор нека да носио дру го 
име. Ста са ва њем пар ков ских ста ба ла и 
сам про стор Општин ске баште све више 
поста је парк и пола ко почи ње да губи сво
ју драж уре ђе не баште. Тени ски терен 
због сла бог инте ре со ва ња, све више 
почи ње да слу жи потре ба ма неких нових 
спор ти ста  фуд ба ле ри ма. После Дру гог 
свет ског рата при ли ке су усло ви ле да 
Сло вач ки парк буде све мање и мање 
одр жа ван и поста је запу ште ни ји. Пар ков
ски инвен тар се уни шта ва, а жива огра да, 
која је сво је вре ме но шти ти ла цео про стор 

пола ко про па да и на кра ју бива укло ње на, 
а уме сто ње поста вље на жича на огра да. 
Сао бра ћај ни це у пар ку пола ко про па да ју, 
а сва ула га ња у одр жа ва ње и опре ма ње 
овог пар ка су била само гаше ње пожа ра 
све до осам де се тих годи на про шлог века 
када Месна зајед ни ца и локал на само у
пра ва поно во озбиљ но при сту па ју реша
ва њу овог пита ња. Прво се поста вља јав
на расве та у целом пар ку, наба вља ју се и 
поста вља ју нове клу пе. Онда се бето ни
ра ју, а касни је и асфал ти ра ју пешач ке 
сао бра ћај ни це, поста вља ју потреб не кан
те за отпат ке, а на кра ју се део пар ка уре
ђу је и опре ма садр жа ји ма за нај мла ђе 
тако да у току годи не школ ска деца и деца 
из пред школ ске уста но ве про во де доста 
вре ме на на чистом вазду ху у Сло вач ком 
пар ку. И данас је ово про стор који сво ју 
прво бит ну наме ну, пред ви ђе ну гене рал
ним урба ни стиц ким пла ном Аустро у гар
ске, ни до данас није изме нио и слу жи 
сво јој свр си. 

Три Мари нач ке трго вин ске рад ње 
биле су позна те у целом Шиду. Снаб
де ва ле су гра ђа не мешо ви том 

робом „од игле до локо мо ти ве“. Све три 
нала зи ле су се у Марин ци ма уда ље не 
све га око 100 мета ра прве од дру ге и око 
200 мета ра дру ге од тре ће. 

Прва је била на самом почет ку Мари на
ца на углу ули ца Саве Шума но ви ћа и Све
тог Саве, на месту на којем данас сто ји 
про дав ни ца „Тех но ме тал“. Њен вла сник је 
био Ђока Моми ро вић, а ради ла је до 
шезде се тих годи на про шлог века, када је 

УлазуОпштинскубаштунијебиомогућусва-
ко доба дана или ноћи, већ је било одређено
кадаграђанимогудајепосете.Саукусомизра-
ђене и домаћински одржаване клупе биле су
идеалноместозаодморнарочитостаријихосо-
баилидеце.ГлавниулазбиојеизУлицеСветог
Савеудоњемделукомплексаиизлазиоједија-
гонално на други улаз односно излаз у Улици
СавеКовачевића

ОмладинскараднаакцијауопштинскојбаштиодносноСловачкомпарку1930.године
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згра да, у којој се нала зи ла, сру ше на да би 
била подиг ну та згра да сада шњег „Тех но
ме та ла“. Про дав ни ца је била сме ште на у 
малој при зем ној кући у коју се ула зи ло на 
самом углу ули ца, тако да је при лаз био из 
обе поме ну те ули це. Ниска тава ни ца и 
про стор пре пун разно ра зне робе ода ва ли 
је ути сак да је про дав ни ца мно го већа, 
него што је у ства ри била. Њени куп ци су 
пре све га били „доњо шор ци“ ста нов ни ци 
ули ца Нико ле Вла шког и Саве Шума но ви
ћа и били су поно сни на сво ју про дав ни цу. 
Попу лар ност про дав ни це је дости гла сво
ју кул ми на ци ју упра во пред руше ње око 
1960. годи не када је велик број трго вач ких 
уче ни ка шид ске трго вач ке шко ле био на 
прак си у овој про дав ни ци. Сти че се ути сак 
да је ова про дав ни ца увек има ла бар 
дупло већи број уче ни ка него оста ле про
дав ни це.

На ову тему посто ја ла је и анег до та 
која гово ри о јед ном шид ском сеља
ку којег је супру га посла ла код 

Моми ро ви ћа да купи неке потреп шти не за 
дома ћин ство. При ула ску у про дав ни цу из 
уста десе так мла дих, буду ћих трго ва ца 
зао ри ло се: „Добар дан. Изво ли те“. Купац 
је збу ње но стао на вра та вид но изне на ђен 
и крат ко је рекао: „Добар дан децо, али ја 
сада морам прво иза ћи напо ље да се 
сетим шта све тре ба да купим“. 

Ова про дав ни ца, доду ше као и мно ге, 
била је место где су се сусре та ли гра ђа ни 
и раз ме њи ва ли раз не инфор ма ци је које 
су се кре та ле од тужних, поли тич ких, кул
тур них, спорт ских па све до оних који ма је 
раз га љи ва на душа и које су при сут ни ма 
дан чини ле весе ли јим. 

Дру га анег до та из ове про дав ни це одно
си се, тако ђе на јед ног сеља ка доњо шор
ца, који је тих првих после рат них годи на 
хтео да избег не оба ве зну вак ци на ци ју 
сво га пса про тив бесни ла. Про дав ни ца је 
била јед на од рет ких које су у то вре ме 
има ле радио  апа рат и који је ,сва ка ко, 
радио по цео дан , а мно ги гра ђа ни су у 
про дав ни цу ушли само да чују ново сти, а 
не и да нешто купе. Наш дома ћин је ушао 
у про дав ни цу, а један од трго ва ца се 
сакрио иза радио  апа ра та и гла сно и 
јасно рекао: „Моли се“ изго во рив ши име и 
пре зи ме нашег дома ћи на „...да хит но 
дове де свог пса пули на у вете ри нар ску 
ста ни цу у Шиду ради вак ци на ци је, ина че 
ће бити нај стро же кажњен“. Иско ла че них 
очи ју, купац је она ко по сре мач ки рекао:„...
да му милу мај ку..... ко им је то рекао?“ 
Окре нуо се и оти шао пут куће. Није про
шло пуно вре ме на а наш дома ћин је на 
пово цу водио  свог пса пули на пре ма 
вете ри нар ској ста ни ци. Каква је атмос фе
ра била у про дав ни ци међу они ма који су 
били акте ри дога ђа ја и све посма тра ли 
кроз про зор изли шно је гово ри ти. 

Дру га про дав ни ца мешо ви те робе нала
зи ла се на дру гој стра ни ули це на углу 
ули ца Све тог Саве и Огње на При це. Вла
сник ове про дав ни це био је Јан ко Влчек, а 
од њега је про дав ни цу насле дио његов 
син Андри ја Влчек. Про дав ни ца је била 
попу лар на међу ста нов ни штвом ули ца 
Огње на При це и Жаб ња ре. Прво се про
дав ни ца нала зи ла у ста ром објек ту поро
ди це  Влчек, а око 1920. годи не сагра ђен 
је, на њего вом месту, нови обје кат и про
дав ни ца је ту пре се ље на и ради ла је све 
до њеног гаше ња око 1990. годи не. Згра
да, а у њој и послов ни про стор бив ше 

про дав ни це, посто ји и данас и вла сни
штво је Андри ји ног сина Мило сла ва Влче
ка .

Као и код Моми ро ви ћа, и код Влче ка се 
могло купи ти све , а нај че шћи арти кли су 
били „за бан ку ква сца“ и „јед на кути ја 
шиби ца“. Ста ра про дав ни ца је 1948. годи
не наци о на ли зо ва на, а Андри ја Влчек је 
при хва тио да у њој ради као глав ни трго
вац, а те посло ве оба вљао је све до свог 
одла ска у пен зи ју. Важио је за изу зет ног 
струч ња ка и вели ка је ствар била доби ти 
при ли ку да се трго вач ки занат завр ши код 
Влче ка. За вре ме док је у Шиду ради ла 
трго вач ка шко ла вели ко инте ре со ва ње 
посто ја ло је за уче ње трго вач ког зана та 
код Влче ка, па су и тргов ци, који су ту 
завр ши ли занат после били цење ни као 
добри и спо соб ни тргов ци.

Тре ћа вели ка про дав ни ца била је вла
сни штво поро ди це Душа на Грби ћа и нала
зи ла се у њихо вој при ват ној кући у Ули ци 
Све тог Саве. То је згра да пре ко пута сада
шње лока ци је Јав ног кому нал ног пред у зе
ћа „Стан дард“. С обзи ром на то да је 
после Дру гог свет ског рата трго вач ки цен
тар све више поста ја ла дана шња Кара
ђор ђе ва ули ца, про дав ни ца „Код Грби ћа“ 
се нала зи ла сада на кра ју бив ше трго вач
ке зоне и пола ко је поче ла да губи попу
лар ност и прва је од ове три про дав ни це 
која је пре ста ла са радом.

У вели кој нема шти ни, после Дру гог 
свет ског рата у овој про дав ни ци је за 
шегр та дошао један деч ко. Његов ста ри ји 
коле га трго вац га је учио да добар трго вац 
из пра зне рад ње увек може куп цу нешто 
да прод, само ако то на пра ви начин пону
ди. Нема ју ћи шта да нуди куп ци ма сем 
„штриц ле“ (то је била јед на врста боје коју 
су жене кори сти ле за кре че ње) мла ди 
трго вац је то и чинио. Како је ко ушао у 
про дав ни цу са пита њем: „...има те ли то 

или то? “ он је сва ком одго во рио: „...
немам, али има мо штриц ле“. Од тада је 
оста ла узре чи ца у овом кра ју“нудиш 
нешто као (?) штриц лу“. 

Кра јем девет на е стог и почет ком два
де се тог века, у Марин ци ма се нала
зи ла још јед на мала про дав ни ца 

мешо ви те робе у згра ди, која данас више 
не посто ји. Сру ше на је ради изград ње 
пар ки ра ли шта пред спорт ском халом, а 
била је у кући,  чији је вла сник била поро
ди ца Дра ге Сла ву је ви ћа. Про дав ни цу је 
држа ла поро ди ца Шле зин гер. Има ла је 
улаз тик уз дана шњи обје кат Сло вач ке 
еван ге лич ке цркве. Вла сник куће Дра га 
Сла ву је вић, ина че није био трго вац, већ 
мета ло стру гар. Тим послом се и бавио, а 
у дво ри шту куће је имао сво ју стру гар ску 
рад њу. Поред тога, био је и вла сник јед не 
гар ни ту ре врша ли ца са који ма се сва ке 
годи не укљу чи вао у жетве не радо ве на 
под руч ју општи не. На њего вој врша ли ци 
су мно ге сиро ма шне поро ди це током 
вршид бе зара ђи ва ле за кору хле ба. Са 
радом са врша ли ца ма пре стао је када су 
при мат пре у зе ли ком бај ни.

У нови је вре ме на овом про сто ру у 
Марин ци ма посто јао је већи број про дав
ни ца мешо ви те робе. Вла сник јед не од 
њих је био Милен ко Кур тић, а про дав ни ца 
ради и данас и у вла сни штву је ове поро
ди це. Вла сник је Милен ков син Зоран Кур
тић. 

Данас са пону дом мешо ви те робе пред
ња че две вели ке про дав ни це које су отво
ре не у објек ти ма сази да ним на про сто ру 
згра де бив ше „Чехо сло вач ке ште ди о ни
це“, а касни је поро ди це „Колар“, про дав
ни ца „Мак си“ и на про сто ру згра де вла
сни штва поро ди це Нин ко вић про дав ни ца 
„Гота“.

Уследећемброју:
Занатлијеизанатскерадње

Трећавеликапродавницабилајевласништво
породицеДушанаГрбићаиналазиласеуњихо-
вој приватној кући у Улици Светог Саве. То је
зграда преко пута садашње локације Јавног
комуналногпредузећа„Стандард“

Грбићадућанизмеђудвасветскарата
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ПОЉОПРИВРЕДА

Слаброд
уљанерепице

Сем жетве стр ни на, у ста ро па зо
вач кој општи ни је оба вље на и жетва 
уља не репи це, где се беле жи вели ка 
редук ци ја при но са. Про це на је, да је 
овог про ле ћа раз о ра но око 50 хек та ра 
овог усе ва због сла бог скло па биља ка. 
На око 1.000 хек та ра засе ја них уља
ном репи цом, оства рен је про се чан 
при нос од око две тоне по хек та ру, а то 
је 37,5 процената мање од про сеч ног 
при но са, оства ре ног про шле годи не. У 
пољо при вред ном пред у зе ћу „Напре
дак“ а. д. Ста ра Пазо ва на повр ши ни 
од 343 хек та ра оства рен је про се чан 
при нос од 1,9 тоне по хек та ру, али је 
пред саму жетву уља не репи це, олу
ја са поја вом гра да напра ви ла вели ку 
ште ту.

ЦРВЕНИКРСТ

Трговинаљудима

У цен тру Ста ре Пазо ве 30. јула обе
ле жен је Свет ски дан бор бе про тив 
трго ви не људи ма у орга ни за ци ји ста
ро па зо вач ког Црве ног крста, а гра ђа ни 
су има ли при ли ку да се инфор ми шу 
о про бле му трго ви не људи ма и мера
ма зашти те. Ста ро па звач ки Црве ни 
крст акце нат је ове годи не ста вио на 
пита ње: како зашти ти децу током лет
њих одмо ра, уз под се ћа ње да се ради 
о озбиљ ном дру штве ном про бле му, 
зло чи ну про тив човеч но сти и тешкој 
повре ди људ ских пра ва. Свет ски дан 
бор бе трго ви не људи ма који се обе

ле жа ва 30. јула, уста но вљен је резо
лу ци јом Гене рал не скуп шти не УН. И 
поред тога што је пре деце ни ју усво јен 
Гло бал ни план бор бе про тив трго ви не 
људи ма, још увек не посто ји Добро
вољ ни фонд за жртве, посеб но жена 
и деце.

ДЕЧЈИПОЛИГОН

Осликавањетрга

Послед њих јул ских дана на Тргу „Др 
Зора на Ђин ђи ћа“ у Ста рој Пазо ви, 
осли кан је деч ји поли гон, савр шен за 
раз вој мото ри ке, кон ди ци је и спрет но
сти. Згод но место без сао бра ћа ја, пре
тво ре но је у кре а тив ни про стор за игру. 
Иде ја је наста ла спон та но, а у њеној 
реа ли за ци ји уче ство ва ли су запо сле
ни из локал не само у пра ве, оде ље ња 
за инспек циј ске и кому нал не делат но
сти, као и ака дем ска умет ни ца Ана
ста си ја Про тић, која је и про јек то ва ла 
поли гон. 

СКУПШТИНАОПШТИНЕ

Стратегијаразвоја
31. јула одбор ни ци СО Ста ра Пазо ва 

усво ји ли су Стра те ги ју одр жи вог раз
во ја општи не од 2021. до 2031. годи не. 
Нацрт овог стра те шког доку мен та обу
хва та дру штве ну и еко ном ску сфе ру, 
али и аспек те зашти те и побољ ша ња 
живот не сре ди не, про стор ног уре ђе ња 
и уна пре ђе ња јав ног сек то ра. Садр жи 
чети ри цели не, од социо  еко ном ске 
ана ли зе до акци о ног пла на, који ће се 
изра ђи ва ти за сва ку годи ну посеб но, 
почев од 2021. На 43. сед ни ци усво јен 

је и пред лог Стра те ги је упра вља ња 
ризи ци ма у раду општин ских орга на 
за дво го ди шњи пери од, пред лог Про
гра ма капи тал них инве сти ци ја тако
ђе у пери о ду 2019  2021. годи не, и 
допу на Пла на гене рал не регу ла ци је 
Крње ше ва ца. У допу ни днев ног реда 
било је раз ре ше ње ста рог и име но ва
ње новог сази ва Над зор ног одбо ра ЈП 
Топла на, који сада чине испред осни
ва ча, Вељ ко Ради но вић из Беле ги ша 
и Сини ша Калик, и Нико ли на Брдар 
Вор ка пић, пред став ник запо сле них. 
Тако ђе допу ном днев ног реда, одбор
ни ци су усво ји ли изве штај ман дат но 
 адми ни стра тив не коми си је о пре
стан ку ман да та Бла жи Попо ви ћу, који 
је због пре се ље ња из Ста ре Пазо ве, 
под нео остав ку на место одбор ни ка у 
СО Ста ра Пазо ва. Међу одбор нич ким 
пита њи ма нај ви ше је пажње усме ре но 
на кому нал но уре ђе ње и реша ва ње 
кому нал них и про бле ма у сао бра ћа ју 
на целој тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не.

РОМСКИФЕСТИВАЛ

Плакетазахвалности

У знак захвал но сти за десе то го ди
шњи вели ки успех у тра ди ци о нал ном 
орга ни зо ва њу Ром ског фести ва ла у 
Ста рој Пазо ви, пред сед ник Општи
не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
је Луки Јова но ви ћу уру чио Пла ке ту. У 
пита њу је скуп Рома, који се орга ни
зу је сто ти ну годи на уна зад 1. авгу ста, 
уочи Све тог Или је када буде и до 2.000 
посе ти ла ца, углав ном Рома из целе 
Евро пе, који се нај пре оку пе и посе
те цркву Све тог Или је, а затим наста
ве сла вље са музи ком испод шато ра. 
Ради но вић је изра зио задо вољ ство 
дуго го ди шњом тра ди ци јом ром ског 
бала, по коме је ова сре ди на пре по
зна тљи ва, и сло бод но се може рећи 
да је пред ста вља један од брен до ва 
ста ро па зо вач ке општи не, мул ти ет нич
ке сре ди не, која може да буде при мер 
оста ли ма како се овде живи. Жеља је 
орга ни за то ра, али и локал не само у
пра ве, да се тра ди ци ја Ром ског фести
ва ла не пре ки да.
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ОВАН: Поку ша ва те 
да оства ри те сво је 
послов не циље ве, 
али посто је изне над

ни про бле ми који вас успо ра ва ју. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
под сти че на ривал ство или на 
послов но – финан сиј ски ризик. 
Осе ћа те нела год ност зато што 
не успе ва те да уго ди те дру ги ма. 
Парт нер нема довољ но слу ха за 
ваша обја шње ња и изго во ре а 
вама недо ста је стр пље ње. 

БИК:Делу је те одлуч
но и амби ци о зно. 
Ваши послов ни пла
но ви могу да се 

оства ре на лак начин и на зајед
нич ко задо вољ ство. Нала зи те се 
у при ли ци да тести ра те сво је 
спо соб но сти или у шарм који 
посе ду је те. У зави сно сти од свог 
емо тив ног ста ту са, пла ни ра те 
нови сусрет или узбу дљи ву заба
ву у дво је.   Усме ри те сво је 
мисли у пози тив ном сме ру. 

БЛИЗАНЦИ: У 
сусре ту са сарад ни
ци ма повре ме но вам 
недо ста је стр пље ње 

и сми сао за дипло мат ским 
мани ри ма. Убр за ва те неке 
послов не ситу а ци је, али све 
има сво ју добру или лошу стра
ну. Потреб но је да при хва ти те 
нечи ју пону ду и да кори гу је те 
сво је пона ша ње, парт нер оче ку
је да испу ни те сво ја обе ћа ња. 
Пре дах ни те и успо ри те свој 
убр за ни ритам. 

РАК: Избе га вај те 
непо зна те ситу а ци је 
које уно се додат ну 
нер во зу или поре ме

ћај у основ не сарад нич ке одно
се. Уз добру орга ни за ци ју, већи
ну оба ве за може те да завр ши те 
у пла ни ра ном року и на рутин
ски начин. Уко ли ко сте изне на
ђе ни парт не ро вом реак ци јом, 
учи ни те све што је потреб но да 
сми ри те зајед нич ке и уза вре ле 
стра сти. 

ЛАВ: Ако вас неко 
кри ти ку је то пред ста
вља додат ну тему за 
раз ми шља ње, али не 

и повод за нови сукоб у одно су 
са сарад ни ци ма. У одлу чу ју ћем 
момен ту, сло бод но рачу нај те на 
нечи ју искре ну подр шку. Нема те 
довољ но стр пље ња да раз ре ши
те раз ли чи те неспо ра зу ме. Ири
ти ра вас сазна ње о пла но ви ма 
које има бли ска осо ба. 

ДЕВИЦА: Све се 
нала зи у вашим рука
ма, али под усло вом 
да реа гу је те у пра вом 

тре нут ку и у скла ду са зајед нич
ким пра ви ли ма о успе шном 
посло ва њу. Добро про це ни те 
сво је послов не наме ре и реал не 
могућ но сти. Нема потре бе да 
пре но си те сво ју нер во зу на 
воље ну осо бу, учи ни те нешто у 
при лог бољем рас по ло же њу и 
уза јам ном раз у ме ва њу. 

ВАГА: Неко вас под
се ћа на ружне из про
шло сти или на неке 
неиз ми ре не рачу не, 

које бисте радо желе ли да забо
ра ви ти. Поне кад се све сво ди на 
прин цип узи ма ња или дава ња, 
оно што доби ја те има висо ку 
цену и зах те ва додат но зала га
ње. Неко вас дово ди пред ново 
емо тив но иску ше ње. Сми шља те 
нови одго вор или начин на који 
тре ба да посту пи те пре ма бли
ској осо би. 

ШКОРПИЈА: Нови 
неспо ра зу ми могу да 
пре ра сту у непри јат ну 
ситу а ци ју, важно је да 

зашти ти те сво је послов но – 
финан сиј ске инте ре се. Уко ли ко 
вам недо ста је нечи ја подр шка, 
позо ви те осо бу за коју вас везу ју 
пози тив но иску ство и зајед нич ки 
инте ре си. Парт нер тести ра ваше 
стр пље ње  али ви још увек нисте 
спрем ни да одго во ри те на нов 
иза зов. 

СТРЕЛАЦ: Мисли те 
да има те пре ви ше 
послов них или при
ват них оба ве за, а да 

неко дру ги про ла зи без бри жни је 
и да кори сти вашу добру вољу. 
Уко ли ко вам сме та нечи је лагод
но пона ша ње, потру ди те се да 
заве де те ефи ка сни ји прин цип 
ува жа ва ња и рав но прав но сти. 
Осе ћа те латент ну узне ми ре ност. 
Потре бан вам је неко ко заи ста 
може да улеп ша ваше емо тив но 
рас по ло же ње. 

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
у неза хвал ној послов
ној пози ци ји са огра
ни че ним могућ но сти

ма на акци ју. Глав ни дога ђај се 
одви ја мимо ваше воље. Немој те 
дозво ли ти да про ла зи те као 
пора же на стра на, али немој те ни 
пре у ве ли ча ва ти сво је спо соб но
сти. Потреб на вам је нечи ја емо
тив на накло ност и пажња. Ипак, 
има те ути сак да што више тра
жи те мање доби ја те. 

ВОДОЛИЈА: Пола зи
те од погре шних 
инфор ма ци ја или од 
лажне сли ке коју има

те о јед ној осо би, тако да доно си
те погре шан закљу чак. Послов ни 
успех пред ста вља логи чан след 
дога ђа ја и окон ча ње неких 
непри јат них ситу а ци ја. Боље је 
да се бави те сво јим емо тив ним 
диле ма ма, него што се упли ће те 
у туђе пла но ве. 

РИБЕ: Има те довољ
но сме ло сти да каже
те оно што мисли те 
пред сво јом око ли

ном, али то се лоше одра жа ва на 
ваш послов ни или дру штве ни 
ста тус. Поне кад је тешко поми
ри ти раз ли чи та послов на уве ре
ња и инте ре се. Уко ли ко вам је 
ста ло да ути че те на свог парт не
ра, упо тре би те неко мало и кори
сно лукав ство. 

VREMEPLOV
7.август

1876. Ро ђе на је хо ланд ска игра
чи ца Мар га ре та Гер тру да Зе ле, 
по зна та као Ма та Ха ри. Под 
сум њом да је не мач ки шпи јун, 
Фран цу зи су је стре ља ли у ок то
бру 1917. Име Ма та Ха ри, ко је 
зна чи „ју тар ње око“, узе ла је док 
је жи ве ла на Ја ви, пре Пр вог 
свет ског ра та.

8.август
1217. Кру ни сан пр ви срп ски 
краљ Сте фан Не ма њић, по зна
ти ји као Сте фан Пр во вен ча ни. 
Кру ну, ко ју је до био од па пе 
Хо но ри ја ИИИ (12161227), у 
Ср би ју су до не ли пап ски иза
сла ни ци. 

9.август
480. пне. Пер си јан ци под вођ
ством кра ља Ксерк са по бе ди ли 
су, у тро днев ној би ци код Тер
мо пи ла, вој ску спар тан ског кра
ља Ле о ни де. Та по бе да омо гу
ћи ла је Ксерк су осва ја ње Ати не.
1945. Аме рич ке ва зду шне сна ге 
ба ци ле су на Ја пан и дру гу 
атом ску бом бу. Та да је те шко 
ра зо рен На га са ки, тр го вач ка и 
рат на лу ка Ја па на, са око по ла 
ми ли о на ста нов ни ка. Бом ба је 
екс пло ди ра ла на 600 ме та ра 
из над гра да и би ла је не што 
сна жни ја од оне ба че не на 
Хи ро ши му. 

10.август
1675. По на ло гу кра ља Чар лса 
II, по ло жен је ка мен те ме љац 
Кра љев ске  оп сер ва то ри је у 
ју жном лон дон ском пред гра ђу 
Гри нич. За да так оп сер ва то ри је 
био је да из у ча ва њем по ло жа ја 
зве зда по ма же на ви га ци ји. 
Пр ви кра љев ски астро ном био 
је Џон Флем стид. 
1846. У Ва шинг то ну је осно ван 
цен тар за на уч на ис тра жи ва ња 
„Смит со ни ан“. Да нас нај ве ћа 
уста но ва те вр сте у све ту уста
но вље на је пре ма опо ру ци бри
тан ског на уч ни ка Џеј мса Смит
со на. 

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

12.август
1914. По че ла Цер ска бит ка, 
за вр ше на 20. ав гу ста по бе дом 
срп ске над аустро у гар ском вој
ском. То је би ла пр ва срп ска и 
пр ва са ве знич ка по бе да у 
Пр вом свет ском ра ту. 

13.август
1923. Му ста фа Ке мал Ата турк 
по стао пр ви пред сед ник Тур ске. 
То ком вла да ви не, до смр ти, 
1938, спро вео ра ди кал не 
ре фор ме у зе мљи, при бли жив
ши Тур ску Евро пи. 
1961. По че ла из град ња Бер лин
ског зи да

HOROSKOP

Среда,7.август(25.јул)
Успе ни је Све те Ане
Четвртак,8.август(26.јул)

Пре по доб но муч. Пара ске ва – 
Пет ка; Св. Сава Тре ћи, Архи е
пи скоп срп ски

Петак,9.август(27.јул)
Св. вели ко му че ник  Пан те леј
мон; Св. Кли мент Охрид ски
Субота,10.август(28.јул)

Св. апо стол и ђакон Ника нор, 
Про хор, Тимон и Пер мен
Недеља,11.август(29.јул)

Све ти муче ник Кали ник, Све та 
муче ни ца Сера фи ма
Понедељак,12.август(30.јул)
Пре по доб на мати Анге ли на 
Срп ска
Уторак,13.август(31.јул)

Св. муче ник Евдо ким, Св. муче
ни ца Јули та (Госпо јин ске покла
де)

Crkveni
kalendar

•Бољекисеоосмехнего
слаткагримаса.
•Пунмијекуферсвега,
дајтемидруги!
•Стићићеихрукаправ-
де.Мораћедајојуделе.

Пенастекрофне
изрерне

Потребно је: 200 мили ли та ра 
мле ка, 20 гра ма ква сца, каши чи ца 
шеће ра,  каши чи ца мар га ри на, 2 
јаја, 400450 гра ма бра шна, мало 
соли, кори ца лиму на.

За надев: џем или какао крем,  
шећер у пра ху и вани лин шећер.

Припрема: У мла ко мле ко дода
ти измр вљен ква сац, јаја, шећер, 
мар га рин, кори цу лиму на, бра шно 
и добро изра ди ти тесто. Покри ти 
да одмо ри па пре ме си ти. Кад 
одмо ри опет пре ме си ти. Поспи те 
мало бра шна по сто лу и истре си те  
нара сло тесто, па израв нај те га 
окла ги јом. Тесто дебљи не 1.5 цен
ти ме та ра вади ти чашом и ређа ти у 
плех који је обло жен пек папи ром. 
Рер ну укљу чи ти на 200 сте пе ни 
Цел зи ју са па сма њи ти на 180 сте
пе ни Цал зи ју са. Пећи кроф не око 
25 мину та. Пече не покри ти крпом 
да се про хла де. Буши ти рупе на 
кроф ни настав ком за шлаг, па 
шпри цом уба ци ти надев. Избо ра је 
на вама: џем,  шлаг или чоко лад ни 
крем. Посу ти прах шеће ром. 
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ЛепавестизЕнглеске

У петак, 9. авгу ста зва нич но почи
ње нова сезо на у енгле ској Пре
ми јер лиги. Првен ство ће отво

ри ти акту ел ни вице шам пи он Ливер
пул који ће уго сти ти еки пу Нори ча.

Нема сум ње да нас, као и сва ке 
годи не, чека спек такл у режи ји лудих 
Енгле за, који нас већ годи на ма уна
зад уве се ља ва ју веро ват но нај бо љим 
фуд ба лом у Евро пи. По ко зна који 
пут, Остр вља ни су се потру ди ли да 
додат но зачи не ства ри уво ђе њем 
нови на у свој фуд бал.

Ове годи не пре ла зни рок у Енгле
ској је почео рани је него у оста лим 
земља ма. Има ли су Енгле зи читав 
мај месец на рас по ла га њу за тран
сфе ре који су се могли оства ри ти 
само изме ђу клу бо ва из дома ћих так
ми че ња. Овим поте зом су желе ли да 
омо гу ће еки па ма да се што пре кон со
ли ду ју и спре ме за наред ну сезо ну. 
Пре ла зни рок се завр ша ва пре почет
ка нове сезо не, чиме су избе гли тур
бу лен ци је и пизда ри је које носи сва ки 
пре ла зни рок који тра је до кра ја авгу
ста. Сви ма нам је позна то коли ко дра
ме се ства ра у послед њим дани ма 
пре ла зног рока. Нешто што сва ка ко 
не тре ба енгле ским тимо ви ма у тре
нут ку када је њихо ва сезо на већ уве
ли ко поче ла.

Сти че се ути сак да су две нај бо ље 
еки пе из про шле сезо не, Сити и 
Ливер пул, биле попри лич но резер ви
са не током лета. Није било бом ба
стич них тран сфе ра и шпан ских сери ја 

веза них за потен ци јал на поја ча на. 
Ако ћемо искре но, који ће им мој нови 
игра чи када су и са овим што има ју 
били нај до ми нан ти ни на Остр ву. Сити 
је узео титу лу Ливер пу лу пред носом, 
док су се црве ни задо во љи ли титу
лом прва ка Евро пе.

Било је, доду ше, пец ка ња изме ђу 
Кло па и Гвар ди о ле. Немац је изја вио 
да његов клуб нема нов ца коли ко 
има ју Сити, Бар са, Реал и Париз, и да 
му није јасно како им је дозво ље но да 
из сезо не у сезо ну тро ше толи ке паре. 
Рече човек који је про шле годи не спи
чио бога оца и поја чао свој тим на 
свим пози ци ја ма на који ма су били 
тан ки.

Реал но, ова два тима су јака као 
земља и тешко је зами сли ти да ће их 
неко у Енгле ској угро зи ти. Али, ако су 
нас Енгле зи нече му нау чи ли, то је да 
је у фуд ба лу све могу ће.

Биће зани мљи во виде ти како ће се 
пока за ти оста ле еки пе које пуца ју на 
врх. Тотен хем, нарав но, делу је као 
нај о збиљ ни ја еки па међу њима. Сва
ка ко, биће спек такл сва ка утак ми ца 
која се буде игра ла на њихо вом новом 
ста ди о ну који под се ћа на све мир ски 
брод.

Тре ба издво ји ти кона чан одла зак 
Еде на Аза ра из Чел си ја. Јад ник је 
толи ко дуго чекао да отпер ја у Реал 
Мадрид. Да ли се заје бао, с обзи ром 
на то да Мадри ђа ни у послед ње вре
ме личе на све само не на тим, оста је 
да се види.

Новин ске ступ це ових дана пуни и 
пре ла зак Хари ја Мегва је ра у Јунај тед. 
Гла во ња из Лесте ра је дошао у Ман
че стер за рекорд них 80 мили о на фун
ти и тиме постао нај ску пље пла ћен 
дефан зи вац у исто ри ји свет ског фуд
ба ла. Рекорд је пре њега држао Вир
џил Ван Дајк за кога је сиро ти Ливер
пул цало вао 75 мили о на. Мегва јер је 
сва ка ко огром но поја ча ње за црве не 
ђаво ле с обзи ром на то да им је 
одбра на била бушна као сир.

Још јед на нови на ће умно го ме про
ме ни ти ства ри у Пре ми јер лиги. Почев 
од ове сезо не, кори сти ће се ВАР тех
но ло ги ја. Тиме ће се нај ја че так ми че
ње у Енгле ској при кљу чи ти и оста лим 
лига ма пети це које су већ уве ле ову 
кон тро верз ну тех но ло ги ју.

Енгле зи, позна ти као тра ди ци о на
ли сти, су се дуго опи ра ли уво ђе
њу ВАРа, али чиње ни ца је да 

се ова тех но ло ги ја шири фуд бал ским 
све том и брже него што се оче ки ва ло. 
Сти че се ути сак да би могла бити уве
де на у сва ком так ми че њу у којем 
посто је усло ви за то. Нарав но, ту тре
ба одмах отпи са ти Дингдонг Супер 
лигу, јер је тешко зами сли ти пре гле
да ње сни ма ка на некој леди ни у 
Срби ји. Али то смо већ апсол ви ра ли.

Пре ми јер лига је у овом момен ту 
нешто нај бо ље што фуд бал може да 
нам пру жи. У петак кре ће цир кус, 
чиме се и зва нич но озна ча ва крај 
лета и поче так пра вог фуд ба ла. Лепа 
вест за све фуд бал ске џан ки је.
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АТЕЛЕТСКИСТАДИОНУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

ПрвенствоСрбијезајуниоре
Про те клог викен да, 3. и 

4. авгу ста, одр жа но је 
Првен ство Срби је за 

јуни о ре/ке (У20) на Атлет
ском ста ди о ну у Срем ској 
Митро ви ци, у орга ни за ци ји 
Атлет ског клу ба „Сир ми ум“. 
Атле ти ча ри дома ћи на оки
ти ли су се са осво је них 
осам меда ља, међу нај бо
љим јуни о ри ма Срби је.

Сара Киш осво ји ла је сре
бро у трци на 100 мета ра, 
Мир ја на Дасо вић брон зу у 
баца њу копља, те шта фе та 
јуни ор ки у саста ву Вања 
Мила но вић, Ксе ни ја Зора
но вић, Мила Марин ко вић 
(све три пио нир ке!) и Сара 
Киш у дисци пли ни 4x100 
мета ра, тако ђе брон за ну 
меда љу.

Дру гог дана так ми че ња 
доми ни ра ли су Нема ња 
Јор гић и Огњен Деспић.

Нај пре је Јор гић, након 
осво је ног 4. места у трци на 
100 мета ра, где му је меда
ља изма кла за пар сто тин
ки, убе дљи во три јум фо вао у 
трци на 200 мета ра лич ним 
рекор дом 22.39 секун ди, 
док је Деспић побе дио убе
дљи во у баца њу копља, 
резул та том 58.80 мета ра. 
Алек сан дар Секу лић осво
јио је сре бр ну меда љу у 
трци на 400 мета ра пре по
не, док је Мир ја на Дасо ви ћа 
била брон за на у баца њу 
кла ди ва, одно сно 4. место 
баца њу кугле. У дисци пли ни 
шта фе та 4x400 мета ра 
девој ке су насту пи ле у 
истом саста ву: Киш, Зора
но вић, Марин ко вић и Мила
но вић и осво ји ле сре бро, 
док су мушкар ци у саста ву 
Јор гић, Лазић и Шуман (обо
ји ца пио ни ри), Секу лић као 

2. про шли кроз циљ, међу
тим због фор мал них про пи
са, на жалост, дис ква ли фи
ко ва ни и оста ли без заслу
же не сре бр не меда ље.

Ово је било још јед но 
добро орга ни зо ва но и изу
зет но успе шно так ми че ње 
за Атлет ски клуб „Сир ми
ум“, изја ви ли су тре не ри 

Горан Павло вић и Сло бо
дан Маца но вић.

Атле ти ча ри још јед ног 
срем ско ми тро вач ког клу ба 
 АК „Срем“, потвр ди ли су 
свој ква ли тет на овом так
ми че њу и осво ји ли шест 
меда ља: чети ри злат не, јед
ну сре бр ну и јед ну брон за
ну.

Слав ко Сте вић у ско ку у 
вис, осво јио је зла то резул
та том 2, 05 мета ра. Успут се 
опро бао и у дисци пли ни 
скок мот ком (3. место) и у 
тро ско ку (4. место).

Мир ко Мау на је побе дио у 
трци на 5.000 мета ра, док је 
у трци на 3.000 мета ра изгу
био зла то за шест сто тин ки. 
Дејан Анту но вић је убе дљи
во сти гао до побе де у трци 
на 3.000 мета ра, док је у 
трци на 1.500 мета ра био 
четвр ти.

Михај ло Пет ко вић побе
дио је у ско ку мот ком.

Ката ри на Стој са вље вић 
била је шеста у баца њу 
диска, Мила на Симић сед ма 
у ско ку у даљ, док је Душан 
Петро вић био једа на е сти у 
трци на 1.500 мета ра.

У субо ту је у окви ру овог 
првен ства, одр жан митинг у 
баца њу копља, на ком је 
побе ди ла Мари ја Вуче но
вић. Истог дана у Угље ви ку, 
на улич ној трци на 5.000 
мета ра, побе ди ла је Алек
сан дра Коста ди но вић. 

КАЈАККЛУБ„ВАЛ“

ТакмичењеуРумунији
На недав но завр ше ном Свет

ском првен ству за јуни о ре и мла
ђе сени о ре у румун ском гра ду 
Пите шти ју, срем ско ми тро вач ки 
каја ка ши пости гли су одлич не 
резул та те. Кајак клуб „Вал“ је 
имао три пред став ни ка  Оли ве
ру Михај ло вић, Ана ста зи ју Бајук 
и Сте фа на Врдо ља ка.

Нај у спе шни ја на овом так ми
че њу је била наша јуни ор ка Оли
ве ра Михај ло вић, која је трку јед

но се да на 500 мета ра завр ши ла 
на петом месту.

Поред јед но се да, Оли ве ра је 
насту пи ла и у дво се ду на истој 
дис тан ци са Ана ста зи јом Бајук, 
где су зау зе ле сед мо место. 
Мла ђи сени ор Сте фан Врдо љак 
је насту пио у поса ди четвер ца на 
500 мета ра, зајед но са Анђе лом 
Џом бе том, Нико лом Расу ли ћем 
и Миха и лом Субо ти ћем, где су 
зау зе ли сед мо место.  Б.З.

ОливераМихајловићиАнастазијаБајук



38 7. AVGUST 2019.  M NOVINE СПОРТ

УЧЕСНИЦИМЕЂУНАРОДНЕ„ТИДРЕГАТЕ“УСТАРОМСЛАНКАМЕНУ

Посетакаотрадиција
Уче сни ци нај ста ри је, нај

ду же и нај ве ће међу на
род не, спорт скорекре

а тив не, тури стич ке, кајак, 
кану и веслач ке рега те, бора
ви ли су у уто рак, 30. јула по 
64. пут у Ста ром Слан ка ме ну. 
На путу дугом 2.500 кило ме
та ра, који каја ка ши тре ба да 
пре ве сла ју за 75 дана, на 
ред је дошао и пре дах у овом 
селу инђиј ске општи не.

Као и сва ке прет ход не годи
не, дома ћи ни рега та ши ма и 
ове, били су Спе ци јал на бол
ни ца „Др Бори во је Гња тић“, 
Тури стич ка орга ни за ци ја и 
Општи на Инђи ја. 

– Ове годи не уго сти ли смо 
више од 120 каја ка ша из 
Немач ке, Аустри је, Мађар ске, 
Хрват ске, Бугар ске, Руму ни
је, Швај цар ске, Холан ди је, 
Енгле ске, Ирске, Аме ри ке, 
Аустра ли је и Срби је – рекла 
је Маја Бошњак, дирек то ри ца 
ТО општи не Инђи ја и дода
ла, да је ово го ди шња рега та 
посеб но зани мљи ва, јер три 
уче сни ка из Срби је пла ни ра ју 
да пре ве сла ју целу рега ту. До 
сада, то је пошло за руком тек 
деве то ри ци гра ђа на Срби је, а 
међу њима су и две жен ске 
осо бе.

Орга ни за тор „ТИД рега те“ 
кроз Срби ју је Одбор за тури

зам Каја ка шког саве за Срби
је уз помоћ дома ћи на  тури
стич ких орга ни за ци ја гра до ва 
и општи на кроз које рега та 
про ла зи. 

– За вре ме рега те, уче сни
ци про ла зе кроз 10 зема ља, 
кам пу ју у девет зема ља, у 61 
етап ном месту дуж Дуна ва. 
Јед но од 12 етап них места у 
Срби ји је Ста ри Слан ка мен, 
где се увек добро осе ћа ју, јер 
има ју све нео п ход не усло ве 
за одмор, на путу дугач ком 
пре ко 2.500 кило ме та ра – 

рекао је Пре драг Бог да но вић 
из Каја ка шког саве за Срби је.

И овај пут, за уче сни ке су 
обез бе ђе ни основ ни усло ви 
за бора вак, про стор за поста
вља ње шато ра у дво ри шту 
бање, два обро ка и покло ни. 
На малој бини поста вље
ној у дво ри шту бање, након 
састан ка пред став ни ка зема
ља уче сни ца, каја ка ши ма 
је при ка за на пре зен та ци
ја општи не Инђи ја, кул тур
но  исто риј ске и при род не 
вред но сти Ста рог Слан ка

ме на, а при сут ни ма се обра
тио и пред сед ник Скуп шти не 
општи не Инђи ја Милан Пре
до је вић.

– И овај, 64.  пут смо уго сти
ли уче сни ке рега те из целог 
све та и вели ка нам је част 
да смо део јед не спорт ско  
рекре а тив не мани фе ста ци је. 
Тру ди ће мо се, да и сва ке сле
де ће годи не буде мо добри 
дома ћи ни, јер не може ни  
дома ћин рега те бити сва ко – 
иста као је Милан Пре до је вић.

М.Ђ.

Учесници64.ТИДрегатеуСтаромСланкамену

СБК„РУМА“

МедаљесаСветскогкупа
Репре зен та ци ја Срби је у асо сава

теу се вра ти ла са Свет ског првен
ства за јуни о ре и Свет ског купа за 

каде те, са 16 осво је них меда ља. Овом 
успе ху су зна чај но допри не ли и чла но
ви СБК „Рума“ са сво јих седам меда ља. 
Репре зен та тив ци су осво ји ли јед ну злат
ну, шест сре бр них и девет брон за них 
одлич ја, а Румља ни од тога сре бр ну и 
шест брон за них меда ља.

Ана ста си ја Ико нић је осво ји ла сре бр ну 
меда љу на кадет ском купу, а шест брон
за них меда ља су избо ри ли Петар Јова
но вић, Нико ла Божић, Нико ла Ракић, 
Јова на Касап, Нико ли на Касап и Јова на 
Мир че тић.

У струч ном тиму наше репре зен та ци је, 
поред тре не ра Мио дра га Раки ћа из 
Руме, били су и тре не ри Миро слав Оџић 
и Срђан Надр љан ски из Новог Сада и 
Нада Мила ди нов из Иђо ша.

Свет ско првен ство и куп су одр жа ни од 
26. до 28. јула у Будим пе шти.

Покро ви те љи насту па нашег клу ба су 
Општи на Рума и Савез Спор то ва Општи
не Рума, а репре зен та ци је, Вла да Репу
бли ке Срби је  Мини стар ство омла ди не 

и спор та, Спорт ски савез Срби је и јед
ним делом сами спор ти сти и тре не ри, 
због вели ких тро шко ва уче шћа на тим 
так ми че њи ма.

Сви ма од срца захва љу је мо на подр
шци, а спор ти сти ма на оства ре ним 
резул та ти ма.

С.Џ.

Румљаниурепрезентацији


