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ОПШТИНАПЕЋИНЦИДОЖИВЕЛАПРИВРЕДНИБУМ

Општинаокаквојсесања
Иакоова општина има најнижу стопу

незапослености,премаподацимаНаци
оналнеслужбезазапошљавањенезапо
сленојесвега750људи,локалнасамо
управаидаљерадинаотварањунових
раднихместаипривлачењуинвестици
ја.Тренутно јеактивно14 градилишта,
на којима би требало, када се заврше
погони,дасезапослијошнеколикосто
тинарадника

Сремска општина
Пећинци последњу
деценију доживела

је правипривреднибуми
данас спада у најразви
јеније општине у Срби
ји.Уњојпослујепреко70
разних компанија које су
инвестирале преко 700
милиона евра, и у који
ма је посао је пронашло
близу  7.700  радника, не
самоизовеопштиневећи
изоколних.СамоуШима
новцимаукојимаживиоко
3.000становника, упосле
ноје3.500људи.
Моћне индустрије на

такомаломпростору,рет
ко где могу да се нађу,
осим у пећиначкој општи
ни која има тек близу
20.000становника.
–Фабрике код нас про

изводе грађевински мате
ријал,аутомобилскедело
ве, имамо и из прехрам
бенепроизводње,машин
ске, до развоја услужних
делатностиалиифилмске
индустрије, набрајаЖељ
ко Трбовић председник
OпштинеПећинци.

Убрзанипривреднираз
вој општине започео је
прво формирањем рад
них зона, а онда и про
ширењем, тако да се
оне данас простиру на
површини од 1.800 хек
тара. Међутим, иако ова
општинаиманајнижусто
пу незапослености , пре
ма подацимаНационалне
службе за запошљавање
незапослено је свега 750
људи, локална самоупра
ва и даље ради на отва
рању нових раднихместа
и привлачењу инвестици
ја.Тренутно јеактивно14
градилишта, на којима би
требало, када се заврше
погони,дасезапосли још
неколикостотинарадника.
– Крајем прошле годи

не изграђена је приступ
на саобраћајница у рад
ној зони Сибач, тиме смо
и ову зону отворили за
инвеститоре  и очекујемо
прве фабрике. Недавно
смо усвојили Стратегију
одрживог развоја општи
не којом су дефинисани
кључни правци и области

развоја наше општине у
наредној деценији и то
крозпетобластиеконом
ски развој, развој инфра
структуре,заштитаживот
не средине, друштвене
делатностииразвојлокал
не самоуправе. Прецизно
разрађени програми и
пројекти нису само добра
основа за планирање
коришћења општинских
буџетских средстава, већ
идобраосновазаприступ
спољним изворимафина
сирања, попут покрајин
скиг и републичког буџе
та, али и претприступних
програма Европске уније,
сматраТрбовић.
Пећинчаникажудаовде

једино посао није добио,
ко није хтео да ради. У
фабрикамакојесусеотво
риле радних места има и
занеквалификованеалии
сафакултетом, зато овде

младииостају,неодлазе
увећеградове.
– Радим већ три годи

не у „Бошу“ и веома сам
задовољан. Да сам оти
шао негде даље, док бих
платио стан, остале тро
шкове, не знам да ли би
нештоостало.Каданисам
напослупомажеммојима
у пољопривреди и може
серећидасолидноживи
мо,немањкамониучему,
каже Стефан Јефтић из
Шимановаца.
Од октобра прошле

године, до овог месеца
председник Жељко Трбо
вић обишао је 50 компа
нија које послују у овој
општини.Он на тај начин
желидасеуверидалису
инвеститори задовољни
или ако имају неки про
блем,дасеодмахустарту
реши.

С.Костић

ИндустријсказонаШимановци

ЖељкоТрбовић



314. AVGUST 2019.     M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /

faks 022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la 
Srem ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

Нисмо
толикомоћни

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Кажу да није пита ње да ли се мења 
кли ма, већ коли ко брзо се мења. 
Упо зо ра ва ју нас да се тамо на 

Север ном полу топе огром ни лед ни ци 
и да то неће да иза ђе на добро по ову 
нашу пла не ту, а самим тим ни за нас. 
Вре ла и сушна лета су нео бо ри ви 
доказ да је насту пи ло гло бал но ото
пље ње, али зато јаке зиме не асо ци ра
ју на ту апо ка лип су. Шта се то дога ђа 
са кли мом и да ли је заи ста човек тај 
који све може да поква ри? Тео ри је о 
еми си ји угље ди ок си да која непо врат но 
уни шта ва озон ски омо тач и уво ди нас у 
гло бал ну ката кли зму има у поза ди ни 
јед ну сасвим људ ску димен зи ју. Ако је 
човек тај који све може да поква ри, 
онда он све може и да попра ви. Зар 
не? То је доне кле уте шно за људ ску 
врсту која се суо ча ва, то је чиње ни ца, 
са нео бич ним кли мат ским поја ва ма. 
Дакле, људи су ти који ће спа сти ову 
пла не ту, само да сед ну, дого во ре си и 
пот пи шу спо ра зу ме о огра ни ча ва њу 
еми си је штет них гасо ва у атмос фе ру. 
Ја, као тотал ни лаик за кли мат ске про
ме не, у то не веру јем, а има и струч ни
јих од мене који засту па ју сли чан став. 

Недав но сам про чи та ла текст о 
фено ме ну про ме не кли ме у ком је про
фе со ри ца Инсти ту та за мете о ро ло ги ју 
бео град ског Физич ког факул те та Дра
гана Вујо вић лепо обја сни ла да се кли
ма на земљи мења ла оду век, а да је 
неко ли ко сто ти на годи на пра ће ње кли

мат ских про ме на само „секунд у немер
љи во дугој исто ри ји све та“. Она твр ди 
да у том циклич ном мења њу нема 
ничег чега би човек тре ба ло да се боји. 
Све је на Земљи, твр ди про фе сор ка, 
веза но за актив ност Сун ца, а на Сун це 
је немо гу ће ути ца ти. Има у том тек сту 

и зани мљи вих дета ља, као на при мер 
пода так да су Викин зи након откри ва
ња Грен лан да тамо сеја ли пше ни цу! То 
се везу је за поче так 12. века, па хајд 

реци те, да ли може те веро ва ти да су 
се на Грен лан ду нека да про сти ра ла 
поља пше ни це? 

У нашој табо лид ној ствар но сти вре
мен ске при ли ке су један од изво ра 
застра ши ва ња. И обич но је, ако се 
деси, невре ме било „неза пам ће но“. А 
то што човек има мемо ри ју пиле та 
никог не пога ђа. Уоста лом, не може мо 
све ни запам ти ти, јер се, на при мер, 
нисмо роди ли када се 1822. годи не 
због вели ке суше Дунав могао пре га зи
ти код Ило ка, или када је 28. апри ла 
1747. годи не дувао јак ветар који донео 
снег, који је падао гото во целу ноћ. Ми 
не пам ти мо, али неко је све то запи
сао. Да се то дого ди ло овог апри ла, 
рекли бисмо да је то „неза пам ће но“. А 
није.

Човек, неспор но је, може ути ца ти 
на микро кли му, у гра до ви ма 
посеб но. Са свим тим асфал том 

и бето ном, нор мал но је да су гра до ви 
топли ји од села, али човек нема моћ 
да мења кли му на пла не ти. То нарав но 
не зна чи да не тре ба да се тру ди да 
сачу ва живот ну сре ди ну, воду и ваздух, 
али од „божан ских“ над ле жно сти људ
ске врсте нема ништа. 

Зато је у бор би са људ ском глу по
шћу, зату ца но шћу и стра хо ви ма зна ње 
једи ни лек. Баш оно зна ње које се све 
мање цени и све више девал ви ра. Е то 
што не цени мо зна ње ће нас доту ћи, а 
не вре мен ске (не)при ли ке. 

СвејенаЗемљи,тврди
професорка,везаноза
активностСунца,ана
Сунцејенемогуће

утицати.Имаутомтексту
изанимљивихдетаља,
каонапримерподатак
дасуВикинзинакон
откривањаГренланда

тамосејалипшеницу!То
севезујезапочетак12.

века,пахајдреците,дали
можетевероватидасусе

наГренландунекада
простиралапоља

пшенице?

ПрехиљадугодинаВикинзисунаГренландусејалижито
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ДОКРАЈАГОДИНЕВИШЕНОВИХПОГОНА

Упошљавањановихрадника

До кра ја годи не у рум ској општи ни 
би тре ба ло да се отво ри неко ли
ко нових фабрич ких пого на, како 

оних који већ раде, али шире капа ци
те те, тако и нових фир ми. Нарав но, то 
под ра зу ме ва и додат но запо шља ва ње 
нових рад ни ка. 

Тако је „Afro di te Mode Col lec tion“ 
(AMC) завр ши ла свој обје кат у рад ној 
зони „Запад“, чија је изград ња поче ла 
1. мар та ове годи не, а који се про сти ре 
на 1.350 ква драт них мета ра. Ова фир
ма у Руми послу је 13 годи на, али је 
ради ла у гра ду у изнајм ље ном про сто
ру, те је посто ја ла потре ба да се погон 
и модер ни зу је и про ши ри. 

– Напра ви ли су леп обје кат, који 
задо во ља ва њихо ве потре бе. Нарав но 
да про ши ре ње под ра зу ме ва и додат но 
упо шља ва ње од 50 до 100 рад ни ка, 
коли ко су наја ви ли. Дирек ци ја за имо
ви ну и локал на само у пра ва је на осно

ву ела бо ра та, уз сагла сност Вла де 
Срби је, њима доде ли ла земљи ште на 
којем су сагра ди ли обје кат без надок
на де. Они већ дуги низ годи на послу
ју на тери то ри ји општи не, као људи 
који се баве бизни сом и запо шља ва
ју наше људе. Веру је мо, да ће поред 
тога што ће има ти мно го боље усло
ве за рад у новом објек ту, упо сли ти и 
тих нових 50 људи коли ко су наја ви ли 
у свом бизнис  пла ну. Таква одлу ка о 
доде ли земљи шта без накна де је више 
него оправ да на, јер ће новим запо
шља ва њем локал на само у пра ва уби
ра ти веће при хо де по осно ву поре за 
на зара де, поре за на имо ви ну, те пла
ћа ња локал них так си – рекао је пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић, гово
ре ћи о новим пого ни ма који се уско ро 
отва ра ју.

Он је додао, да се у авгу сту оче ку
је све ча но отва ра ње ком па ни је „DAG 
Co“, одно сно њихо вог новог послов ног 
пого на, јер они већ дуже вре ме раде у 
рум ској општи ни, тако да ће се посто
је ћи рад ни ци пре се ли ти у нов обје кат. 
И у овој ком па ни ји је наја вље но запо
шља ва ње нових 100 рад ни ка.

 – Оче ку је мо у сеп тем бру и отва ра
ње фабри ке у Кра љев ци ма, у пита њу 
је нова ком па ни ја „Комерц мали“, која 
се бави про из вод њом бетон ског чели
ка. Зна чи, овде не гово ри мо о про
ши ре њу, већ о новој фир ми која ће 
посло ва ти у нашој општи ни. Они су, за 
прво вре ме, наја ви ли упо шља ва ње 50 
рад ни ка, тако да има мно го деша ва
ња у сми слу отва ра ња нових пого на у 
наред ним месе ци ма. Морам да истак
нем да ми има мо исти при ступ и пре ма 
дома ћим и пре ма стра ним инве сти то
ри ма – ука зао је Сла ђан Ман чић.

С.Џакула

СлађанМанчић

AMCураднојзониЗапад

DAGCo
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МУЗИЧКАШКОЛА„ТЕОДОРТОШААНДРЕЈЕВИЋ“

Проширењепрограмаи
побољшањеусловарада
Основ на музич ка шко

ла у Руми осно ва
на је 1948. годи не, 

а чети ри деце ни је касни је 
доби ла је име по Тео до ру 
Тоши Андре је ви ћу, зва ном 
Аустра ли ја нац. Андре је вић 
је рођен у Руми и при пи су ју 
му се вели ке заслу ге за раз
вој инстру мен тал не музи ке у 
Срби ји. Јед на зани мљи вост 
веза на за овог Румља ни на 
је и да је био први фаго ти
ста чуве ног орке стра Јоха на 
Штра у са Мла ђег. 

 – Наша шко ла има укуп но 
352 уче ни ка, а поред матич
не шко ле у Руми са 225 уче
ни ка, има мо и 44 уче ни ка 
у издво је ном оде ље њу у 
Ири гу и 83 у Ста рој Пазо ви. 
Уче ни ци нам се обра зу ју за 
вио ли ну, фла у ту, кла ри нет, 
сак со фон, гита ру, там бу ру, 
кла вир, хар мо ни ку и соло 
пева ње – гово ри за наше 
нови не, дирек тор Дар ко 
Ђокић.

Пре ма школ ским пла но
ви ма, наста ва се  одви ја 
у шесто го ди шњем шко ло
ва њу за  гудач ке, жича не, 
дувач ке и  инстру мен ти са 
дир ка ма,  четво ро го ди шњем 
за дувач ке инстру мен те и 
дво го ди шње за соло пева
ње, али од ове годи не шко
ло ва ње за гудач ке инстру
мен те ће тра ја ти шест, а за 
соло пева че чети ри годи не. 
Поред наста ве инстру мен
та, орга ни зо ва на је и груп на 

наста ва сол фе ђа, камер не 
музи ке и орке стра.

У издво је ном оде ље њу у 
Ири гу наста ва се одви ја за 
кла вир, гита ру, кла ри нет, 
сак со фон и хар мо ни ку, а у 
Ста рој Пазо ви за вио ли ну, 
фла у ту, кла вир и хар мо ни ку.

Током јуна, шко ла је 
врши ла при јем уче ни ка у 
при прем ни и први раз ред, 
при јем нових уче ни ка у при
прем ни раз ред оба ви ће се 
и током авгу ста и почет ком 
сеп тем бра, а то важи за сву 
децу која поха ђа ју први или 
дру ги раз ред  основ не шко
ле.

 – У Сре му и Вој во ди ни 
деце ни ја ма уна зад се чула и 
него ва ла там бу ра шка музи
ка, тај звук који про из во ди 

там бу ра је дубо ко  уре зан 
у слух наро да са ових про
сто ра. Желе ћи да негу је мо 
ту тра ди ци ју, дао сам пред
лог Сте ва ну Кази ми ро ви
ћу и  Вла ди сла ву Илки ћу, 
пред сед ни ку Општи не и 
пред сед ни ку СО Ириг, као  и 
пред сед ни ку ста ро па зо вач
ке општи не  Ђор ђу Ради
но ви ћу,  да се у издво је ним 
оде ље њи ма отво ри одсек 
там бу ре. Кроз обра зо ва ње 
деце за овај инстру мент, 
убу ду ће би могли  офор
ми ти там бу ра шке орке стре 
у овим мести ма. У Руми, 
Шиду и Срем ској Митро
ви ци  посто је там бу ра шки 
орке стри и орга ни зо ван је 
ква ли те тан рад са њима  – 
исти че Дар ко Ђокић. Он 

дода је, да се шко ла  обра
ти ла Школ ској упра ви Нови 
Сад,  са пред ло гом за отва
ра ње одсе ка там бу ре. 

Дар ко Ђокић исти че добру 
сарад њу са ири шком и ста
ро па зо вач ком општи ном и 
када је нови про стор за рад 
у пита њу. Тако је у Ири гу 
шко ла доби ла на кори шће
ње про стор у Дому кул ту ре, 
а у Ста рој Пазо ви про стор 
у Сло вач ком дому, за који 
се још при ба вља потреб на 
доку мен та ци ја.

На кон кур су општи не Ста
ра Пазо ва за актив но сти од 
зна ча ја за општи ну, Музич
ка  шко ла је апли ци ра ла за 
сред ства за купо ви ну две  
хар мо ни ке, пот пи сан је  уго
вор и оче ку ју се купо ви на 
ових инстру ме на та. 

– На моју ини ци ја ти ву, 
шко ла је ушла у про цес 
изра де гра ђе вин ске доку
мен та ци је за лет њу учи о
ни цу  лет ња сце на. Урба
ни стич ко мишље ње је 
при ба вље но од  ЈУП „План“ 
Рума, а сам про је кат је 
изра ди ла фир ма „Yelmar“, 
која је про је кат ура ди ла без 
накна де, као при ја тељ шко
ле.

Учи о ни ца је повр ши не 
гото во 98 ква драт них мета ра 
са амфи те а тром преч ни ка 
6,2 мета ра. Поред учи о ни
це је пред ви ђе на издво је на 
сени ца са клу па ма и нат
кри вен про стор за бици кле. 
Са ура ђе ним гра ђе вин ским 
про јек том, апли ци ра ће
мо на буду ћим кон кур си ма 
за доби ја ње сред ста ва за 
изград њу овог про јек та који 
би нам омо гу ћио да про гра
ме наших уче ни ка пре зен
ту је мо гра ђа ни ма у новом 
и лепом про сто ру – исти че 
Дар ко Ђокић.

Он дода је, да би публи
ка заи ста има ла при ли ку 
да ужи ва у овим про гра
ми ма, буду ћи да се уче ни
ци Музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ са свих 
так ми че ња, вра ћа ју са осво
је ним број ним награ да ма.

С.Џакула

ДаркоЂокић,директоршколе

Планираниизгледлетњеучионице

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Руко вод ство Општи не Ста ра 
Пазо ва је и у 2019. годи ни, у 
циљу поди за ња ква ли те та живо

та гра ђа на, наста ви ло инве сти ра ње у 
побољ ша ње инфра струк ту ре по свим 
мести ма. За насе ље Нова Пазо ва 

локал на само у пра ва је буџе том пла
ни ра ла неко ли ко важних ула га ња у 
инфра струк тур не про јек те. Пре све га 
се мисли на ула га ње у дело ве насе
ља који има ју про блем са кана ли за ци
јом, као и дело ве насе ља где је нео

п ход но заме ни ти заста ре ле азбест не 
водо вод не цеви.

Након број них инве сти ци ја у инду
стриј ској инфра струк ту ри, отва ра
ња нових рад них места, изла ска на 
ауто пут и слич но, на ред је дошла 

ЗАКВАЛИТЕТНИЈИЖИВОТНОВОПАЗОВЧАНА

Наредједошла
канализационамрежа
Заједничкимулагањимаизвршићемозаменуазбестнихводоводнихцевинакритич

нимделовимаулицауНовојПазоfви,каоиизградњуканализацијепремапројекту.
Инвестицијајевреднаоко40милионадинара,тачнијетоликоизносидеосредстава
којефинансираПокрајина,априближнотоликиизноссеиздвајаиизбуџетанаше
општине,поручиојепредседникопштинеСтараПазоваЂорђеРадиновић

ПодршкаПокрајиневеомаважна:ЂорђеРадиновић
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кана ли за ци о на мре жа. На осно ву 
потре ба гра ђа на Нове Пазо ве, зајед
нич ким ула га њем локал не само у
пра ве у покра јин ских нивоа вла сти, 
општи на Ста ра Пазо ва рас пи са ла 
је јав ну набав ку за изград њу кана
ли за ци о не мре же у Новој Пазо ви у 
ули ца ма Вој во ђан ска и Пољ ски пут. 
Вред ност јав не набав ке изно си око 
30 мили о на дина ра, а поче так радо
ва оче ку је се кра јем сеп тем бра теку ће 
годи не. Ово је само поче так изград
ње кана ли за ци о не мре же, са којом се 
неће ста ти, док се не покри је чита ва 
Нова Пазо ва, исти чу над ле жни.

– Овај вид подр шке Покра јин ске 
вла де нама је од вели ког зна ча ја, јер 
су ови про јек ти обим ни и зах тев ни за 
реа ли за ци ју и финан си ра ње. Ми смо 
као локал на само у пра ва у буџет за 
2019. годи ну увр сти ли ове инве сти
ци је, а са подр шком Покра ји не доби
ја мо могућ ност да оста ла буџет ска 
сред ства рас по ре ди мо на неке дру
ге про јек те. Зајед нич ким ула га њи ма 
извр ши ће мо заме ну азбест них водо
вод них цеви на кри тич ним дело ви ма 
ули ца у Новој Пазо ви, као и изград
њу кана ли за ци је пре ма про јек ту тј. 
где је нај хит ни је. Пот пи са ни уго во ри 
за нас су вео ма вред ни и изно се око 
40 мили о на дина ра, тач ни је толи ко 
изно си део сред ста ва које финан си ра 
Покра ји на, а при бли жно толи ки износ 
се издва ја и из буџе та наше општи не, 
пору чио је пред сед ник ове срем ске 
општи не Ђор ђе Ради но вић.

Нај зна чај ни ји про јек ти који ће бити 
реа ли зо ва ни у Новој Пазо ви одно се 
се на рекон струк ци ју водо во да у ули
ци Вој во де Пут ни ка у Новој Пазо ви, 
изво ђе ње радо ва на секун дар ној мре
жи кана ли за ци је са кућ ним при кључ
ци ма у Пин ки је вој ули ци, Вој во ђан ској 
ули ци и ули ци Пољ ски пут, и идеј ни 
про је кат рекон струк ци је водо во да у 
ули ци Вој во де Пут ни ка у Новој Пазо
ви.

ДРУШТВО

Социјалнупомоћ
прима1.655особа

Међу на род ни дан бор бе про тив сиро
ма штва обе ле жен је 9. авгу ста, а пре ма 
ста ти стич ким пода ци ма у Срби ји је акту
ел но 267.949 кори сни ка нов ча не соци
јал не помо ћи. У општи ни Ста ра Пазо ва 
нов ча ну соци јал ну помоћ која изно си 
8,5 хиља да дина ра за поје дин ца носи
о ца пра ва, а која се пове ћа ва у скла ду 
са оста лим чла но ви ма поро ди це, при
ма 1.655 осо ба. Јед но крат ну соци јал
ну помоћ при ми ло је 944 гра ђа на. У 
народ ној кухи њи се сва ко днев но спре ма 
око 600 обро ка, за поје ди не гра ђа не се 
спре ма ју и ланч паке ти. Цен тар за соци
јал ни рад Ста ра Пазо ва се анга жу је и на 
дру ге начи не како би помо гао мате ри
јал но угро же ни ма. Јед на од актив но сти 
јесте рад по Месним зајед ни ца ма, при 
чему струч ни рад ни ци пру жа ју основ не 
подат ке о слу жби соци јал не зашти те, 
ради слу жба бес плат не прав не помо
ћи за нај у гро же ни је, обез бе ђен је пре
воз на коми си ју за обо ле ле и за уче ни ке 
до шко ле. Тако ђе, посто ји и сарад ња са 
Наци о нал ном слу жбом за запо шља
ва ње, одлу ком о соци јал ној зашти ти 
општи не Ст. Пазо ва пред ви ђен је низ 
пра ва и услу га које финан си ра локал на 
само у пра ва а Води чем Цен тра за соци
јал ни рад дефи ни са ни су усло ви пра ва 
на соци јал ну зашти ту.

ПОЉОПРИВРЕДА

Непалити
сламунањиви

Након успе шног уби ра ња лети не, 
жетве ни оста ци могу се кори сти ти на 
више начи на. Њихо во спа љи ва ње је 
забра ње но зако ном па су мно го кори сни
је за земљи ште уко ли ко их зао ре те јер су 
вео ма бога те мине рал ним мате ри ја ма. 
Сла ма пред ста вља одлич ну про стир ку 
за сто ку а Жетве ни оста ци су ујед но и 
одлич но орган ско ђубри во, те се у овом 
слу ча ју, затва ра се круг, јер оно што је 
дошло са њиве, вра ћа се тамо сле де ће 
сезо не. Баца њем стај ског ђубри ва и зао
ра ва њем пове ћа ва се садр жај хуму са 
у земљи шту, јер жетве ни оста ци поред 
орган ске мате ри је садр же и зна чај ну 
коли чи ну мине рал них мате ри ја. Уоби
ча је на је сли ка ових на њива ма упра во 
бали ра ње сла ме што се ради и у пољо
при вред ном пред у зе ћу Напре дак у Ста
рој Пазо ви. Пара лел но се ради и тре ћи 

откос луцер ке а уко ли ко потра ју ова кве 
тем пе ра ту ре, уско ро ће у Напред ку поче
ти и сила же зеле не масе. Прве дека де 
авгу ста ина че све про лећ не кул ту ре се 
нала зе у фази сазре ва ња.

ЕКОЛОГИЈА

Уништавање
амброзије

Оде ље ње за инспек циј ске посло ве и 
кому нал не делат но сти општи не Ста ра 
Пазо ва уче ству је у кам па њи уни шта ва
ња амбро зи је и потен ци јал них ста ни
шта лар ви тигра стих и кућ них кома ра
ца у дома ћин стви ма.  У про па ганд ном 
мате ри ја лу су упут ства на који начин у 
дома ћин стви ма јед но став ним мето да
ма пре по зна ти и уни шти ти амбро зи ју, 
одно сно ста ни шта лар ви тигра стих и 
кућ них кома ра ца. Амбро зи ја је нај ве ћи 
алер ген међу биљ ка ма код нас, виси не 
од јед ног до један и по метар. Ста бљи
ка јој је усправ на, раз гра на та и обра сла 
гру бим дла чи ца ма. Изгле дом под се ћа 
на жбун. Уни шта ва се меха нич ки чупа
њем и коше њем, хемиј ски прска њем и 
био ло шки под сти ца њем раз во ја дру гих 
биља ка. Гра ђа ни су оба ве зни да уни ште 
амбро зи ју у дома ћин стви ма, пољо при
вред ни ци на њива ма и кому нал на пред
у зе ћа на јав ним повр ши на ма. Када је у 
пита њу спре ча ва ње раз во ја лар ви кома
ра ца пре по ру чу је се да у дома ћин стви ма 
гра ђа ни пра зне посу де у који ма се задр
жа ва вода и кишни ца. Тако ђе редов но 
тре ба пра зни ти И ису ши ва ти олу ке, а 
пуко ти не и рупе на подо ви ма где се задр
жа ва вода напу ни ти песком. Оде ље ње 
за инспек циј ске посло ве и кому нал не 
делат но сти изра ди ло је пла ка те који ће 
бити истак ну ти у јав ним уста но ва ма и на 
огла сним табла ма у свим месним зајед
ни ца ма, а фла је ри ће бити поде ље ни уз 
месеч не рачу не у свим мести ма на тери
то ри ји наше општи не.

ПОЛИЦИЈА

Женекрадупо
самопослугама

При пад ни ци Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци интен зив но тра га
ју за две жен ске осо бе које се сум њи че 
да су извр ши ле више кри вич них дела 
кра ђа на под руч ју Општи не Ста ра Пазо
ва. Поли ци ја пози ва гра ђа не да, уко ли
ко пре по зна ју осум њи че не, оба ве сте 
Поли циј ску ста ни цу у Ста рој Пазо ви, на 
бро је ве теле фо на 022/311122, 022/311
410 и 022/310009.

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџета
ОпштинеСтараПазова.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужно

неизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Ђаци  Основ не шко ле „Добро
сав Радо са вље вић Народ“ у 
Мачван ској Митро ви ци, поха

ђа ју од школске 2018/ 2019. годинe 
наста ву у новој школ ској згра ди. Да би 
се обез бе ди ли још бољи усло ви шко
ло ва ња, потреб но је изгра ди ти пра те ће 
објек те на месту где се нала зи ста ра 
шко ла.

Дана, 8. авгу ста нови на ри су позва ни 
да при су ству ју почет ку руше ња тог ста
рог објек та.

Урош Весе ли но вић, заме ник начел
ни ка Град ске упра ве за опште и зајед
нич ке посло ве и имо ви ну је рекао да 
локал на само у пра ва има за циљ да  
обез бе ди аде кват не усло ве за шко ло
ва ње деце, и да се у овој шко ли зато 

наста вља ју радо ви у том прав цу.
– Радо ви се оба вља ју и завр ши ће мо 

их у вре ме школ ског рас пу ста. Зна мо 
да је ста ра шко ла била од азбест ног 
мате ри ја ла, то смо прво испи та ли, како 
бисмо даље при ба ви ли тех нич ку доку
мен та ци ју и спро ве ли све оста ле посло
ве веза не за изград њу новог објек та на 
том месту, а то је фискул тур на сала – 
рекао је Урош Весе ли но вић.

Заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић је под ву кла да се гра
ди нова ОШ „Јован Попо вић“, шко ла 
у Вели ким Радин ци ма се адап ти ра а  
нова шко ла у Мачван ској Митро ви ци 
ула зи у дру гу фазу изград ње.

– Овде се гра ди фискул тур на сала, 
у којој ће се одр жа ва ти часо ви физич

ког вас пи та ња, неки дру ги рекре а тив
ни про гра ми и садр жа ји, али и спор то
ви. Тиме се ства ра ју усло ви да можда 
доби је мо још неког спор тисту, који ће 
про сла ви ти име нашег гра да – рекла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Милош Ковач, пред сед ник саве та 
Месне зајед ни це Мачван ска Митро ви ца 
је рекао да се наста вља даље са уре ђи
ва њем шко ле у Мачван ској Митро ви ци.   

–  Након завр шет ка нових учи о ни
ца, руши се ста ра шко ла, а зида њем 
фискул тур не сале се зао кру жу је про цес 
завр шет ка шко ле.  На овај начин локал
на само у пра ва обез бе ђу је ква ли тет ни ју 
наста ву за децу север ног дела Мачве – 
иста као је Ковач.

 Г.Томац

МАЧВАНСКАМИТРОВИЦА

Рушисеобјекатстарешколе

ОБЕЛЕЖЕНМЕЂУНАРОДНИДАНМЛАДИХ

Посаоибезбедностсунајважнији
У поне де љак, 12. авгу ста 

у Кан це ла ри ји за мла
де обе ле жен је Међу

на род ни дан мла дих. Овом 
при ли ком, волон те ри из Кан
це ла ри је за мла де има ли су 
при ли ку да раз го ва ра ју са 
гра до на чел ни ком Вла ди ми
ром Сана де ром. 

– Било је лепо раз го ва ра ти 
са мла ди ма, који су будућ
ност овог гра да. Нарав но 
да има ју мно го замер ки и са 
већи ном могу да се сло жим. 
Ово је била добра при ли ка 
да им се обја сни због чега се 
доно се неке одлу ке, кон крет
но мислим на рад но вре ме 
уго сти тељ ских обје ка та на 
које је било нај ви ше замер
ки. Након огра ни че ња рад
ног вре ме на уго сти тељ ских 
обје ка та 20 пута је сма њен 
број кри вич них дела, као и 
реме ће ње јав ног реда и мира. 
Све ства ри које ради локал на 

само у пра ва јесу усме ре не на 
без бед ност мла дих. Ради мо 
и на томе да они сутра могу 
да се запо сле када завр ше 
сво је шко ло ва ње. Мислим да 
смо доса да шњим радом неке 
ства ри поме ри ли са мртве 

тач ке. Нарав но, има мо још 
мно го тога да ради мо и надам 
се да ћемо у наред ном пери
о ду зајед но са овим мла дим 
људи ма на слич ним ску по
ви ма и састан ци ма још више 
уна пре ди ти поло жај мла дих, 

рекао је Сана дер
Коор ди на тор ка Кан це ла ри

је за мла де Биља на Матић 
је омла ди ни Срем ске Митро
ви це чести та ла Међу на род ни 
дан мла дих.

– Овог пута мла ди су има
ли при ли ку да раз го ва ра ју са 
гра до на чел ни ком Вла ди ми
ром Сана де ром и на тај начин 
скре ну пажњу на неке про бле
ме са који ма се суо ча ва ју  и 
доби ју поврат ну инфор ма ци ју, 
рекла је Биљ на Матић. 

Вла ди мир Недељ ко вић, 
један од волон те ра Кан це
ла ри је за мла де и сту дент 
гра фич ког дизај на, овом при
ли ком је при пре мио изло жбу 
фото гра фи ја под нази вом 
„Ми“, којом је желео да при
ка же град Срем ску Митро ви
цу кроз 2018. и 2019. годи ну. 
Постав ка ће бити изло же на 
у Заво ду за зашти ту спо ме
ни ка. 

СастанакмладихиградоначелникаВладимираСанадера
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НОВАЧИСТИЛИЦАЗАЈКП„КОМУНАЛИЈЕ“

ЗачистијуМитровицу
Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому на ли је“ је 

модер ни зо ва ло сво ју опре му новом чисти
ли цом, како би се у гра ду пости гао што већи 

сте пен хиги је не. Капа ци тет нове чисти ли це је 
шест куби ка, а сна га мото ра је 129 кило ва та,  
има цен трал ну цилин дрич ну чет ку, боч не чет ке 
и вер ти кал ни еле ва тор. 

– Недав но смо наба ви ли ову чисти ли цу за 
путе ве, а поред ње има мо и малу чисти ли цу 
за тро то а ре. У функ ци ји је наша ста ра вели ка 
чисти ли ца. Међу тим, ЈКП „Кому на ли је“ су одлу
чи ло да купи нову,  како би се наше ули це биле 
што чисти је. Може се при ме ти ти вели ка раз ли ка 
у одно су на ста ру чисти ли цу. Ова је мно го ефи
ка сни ја. Митро ви ца је у ско ри је вре ме поста ла 
гра ди ли ште и има мно го пра ши не, тако да је нам 
је ова чисти ли ца била пре ко потреб на. Вред ност 
чисти ли це је 160.000 евра, рекла је порт па рол ка 
ЈКП „Кому на ли је“ Тама ра Мил ко вић. 

З.Поповић ЈКП„Комуналије“модернизовалосвојуопремуновомчистилицом

ЛАЋАРАК

Контејнеризаанималниотпад
У ата ру изме ђу Лаћар ка 

и Мар ти на ца, нала зи 
се пункт за кон теј не ре 

за саку пља ње ани мал ног 
отпа да, прва такве врсте у 
нашим кра је ви ма.

О самом начи ну функ ци
о ни са ња ове депо ни је, у 
четвр так 8. авгу ста, на тере
ну су гово ри ли гра до на чел
ник Вла ди мир Сана дер, 
начел ник Град ске упра ве 
за пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не Вла ди мир 
Насто вић, као и пред сед
ник саве та Месне зајед ни це 
Лаћа рак Милен ко Мари чић.

–  При о ри тет локал не 
само у пра ве је зашти та око
ли не, канал ске мре же и 
спре ча ва ње зара за. То је 
био гору ћи про блем, наро
чи то  због зна ча ја овог кра ја 
у пољо при вред ној про из
вод њи, одно сно узго ју сви
ња. Ово је прва фаза у реа
ли за ци ји овог вео ма бит ног 
пита ња за мешта не Лаћар
ка, Мар ти на ца и Кузми на 
– рекао је гра до на чел ник 
и додао, да такви пунк то ви 
тре ба да се обез бе де и у 
Мачви и изме ђу Шаши на
ца и Јар ка, одно сно у свим 
мести ма где је то нео п ход
но.

– Циљ нам је фор ми ра
ње нове слу жбе, која би 
одво зи ла такав отпа д са 
кућ не адре се.  Сада сара
ђу је мо са „Енер го зе ле ном“, 

која је за сада једи ни пре
ра ђи вач отпа да те врсте у 
нашој земљи. Апе лу је мо 
на мешта не да се пона ша
ју раци о нал но, јер посто
ји видео над зор, и биће 
кажње ни они који се не 
при др жа ва ју упут ста ва о 
зашти ти живот не сре ди не – 
иста као је Вла ди мир Сана
дер. 

Начел ник за пољо при
вре ду Вла ди мир Насто вић 
је рекао да су кре ну ли са 
испу ње њем обе ћа ња из 
прве поло ви не годи не, да 
се реши овај про блем, који 

је  као „тем пи ра на бом ба“.
– Лаћа рак је нај ве ће 

место по интен зи те ту сто
чар ских  про из во ђа ча, сто
га смо поче ли баш овде. У 
наред ном пери о ду сви ћемо 
пола ко да се нави ка ва мо на 
овај начин функ ци о ни са ња 
како мешта ни, на чију ини
ци ја ти ву се и покре ну ло све 
ово, тако и ми, као локал на 
упра ва. Желим сви ма сре
ћу у раду, одно сно да све 
функ ци о ни ше како тре ба – 
казао је начел ник Насто вић.

Пред сед ник Саве та МЗ 
Лаћа рак Милен ко Мари чић 

се захва лио и гра до на чел
ни ку и Град ској упра ви у 
реше њу овог вели ког про
бле ма у Лаћар ку.

– Апе лу јем на мешта не да 
у наред ном пери о ду одла
жу ани мал ни отпад на овој 
новој депо ни ји, а о томе 
како ће се све спро во ди ти 
обја сни ће мо на састан ку са 
мешта ни ма, који ће орга ни
зо ва ти Месна зајед ни ца – 
иста као је Мари чић. 

Да се под се ти мо, уни шта
ва њем живот не сре ди не, 
угро жа ва мо и свој живот.

Г.Томац

МиленкоМаричић,ВладимирНастовићиВладимирСанадер
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Градисекружнараскрсница
наРадиначкојпетљи
Дуго о че ки ва ни радо ви на на јед ној 

од накјкри тич ни јих и нај про мет ни
јих рас кр сни ца у Срем ској Митро

ви ци на Ради нач кој петљи су запо че ти 
9. авгу ста. Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за имо ви ну и опште и 
зајед нич ке посло ве Миро сла ва Јоки
ћа уну тра шњи преч ник ове рас кр сни це 
ће бити око 45 мета ра, а спо ља шњи 
63 метра. Јав на расве та је укло ње на 
и поста вље на је при вре ме на сао бра
ћај на сиг на ли за ци ја, а начел ник Јокић 
апе лу је на уче сни ке у сао бра ћа ју да 
буду стр пљи ви и да се при др жа ва ју 
поста вље не сиг на ли за ци је.

– Вред ност радо ва је око 40 мили о
на дина ра, а финан си јер је ЈП „Путе ви 
Срби је“, док је изво ђач „Срем пут“. Овај 
про је кат је један у низу који пока зу је на 
изу зет ну сарад њу локал не само у пра ве 
са покра јин ским и репу блич ким орга ни
ма, али ука зу је и на то да они пре по зна
ју важност про је ка та које Град Срем ска 
Митро ви ца пре зен ту је и за које апли
ци ра, а пре све га уз подр шку мини стра 
Бра ни сла ва Неди мо ви ћа. Сао бра ћај 
на овој рас кр сни ци неће бити пот пу
но обу ста вљен, али ће бити успо рен и 
оте жан, а од утор ка 13. авгу ста Ули ца 
Дими три ја Дави до ви ћа, која води пре
ма инду стриј ској зони Север биће пот
пу но зау ста вље на за сао бра ћај. Уз аси
стен ци ју сао бра ћај не поли ци је терет на 
вози ла ће бити усме ра ва на на Буле вар 
кроз под во жњак. Овим путем апе лу јем 
на све уче сни ке у сао бра ћа ју да буду 
стр пљи ви, пошту ју сао бра ћај ну сиг на

ли за ци ју и да при ла го де  брзи ну кре та
ња радо ви ма и усло ви ма на путу. Ако 
вре мен ске при ли ке буду дозво ли ле и 
ако не буде нео че ки ва них про бле ма 
очекујемо да радо ви буду завр ше ни за 
око 60 рад них дана, рекао је Јокић.

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер је иста као да ће 
се изград њом кру жне рас кр сни це на 
Ради нач кој петљи доби ти јед на без
бед на сао бра ћај ни ца. 

– Изра зио бих сво је вели ко задо вољ
ство у име гра ђа на Срем ске Митро ви
це јер реа ли зу је мо још један про је кат у 
сарад њи са Вла дом Репу бли ке Срби је. 
Овај про је кат је у кам па њи „Будућ ност 

Срби је“ обе ћао и пред сед ник Алек сан
дар Вучић. После три месе ца се почи
ње изград ња ове кру жне рас кр сни це, 
која је вео ма зна чај на због без бед но
сти уче сни ка у сао бра ћа ју, јер се на 
њој јавља ло доста про бле ма и сао бра
ћај них незго да. Радо ви су изу зет но зах
тев ни, одви ја ће се под сао бра ћа јем, 
биће доста про бле ма, успо ра ва ња сао
бра ћа ја, али мислим да су Митров ча ни 
нави кли на ова кве ства ри с обзи ром 
на то да се мно го гра ди ло у послед
њем пери о ду у нашем гра ду. Апе лу јем 
на воза че да успо ре на овој део ни ци у 
наред на два месе ца, изја вио је Сана
дер.  З.Поповић

ВладимирСанадер МирославЈокић

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

ОБЕЛЕЖЕН„ДАНПРАДАЈЗА“УЧАЛМИ

Најбољајечиплисортапарадајза

У петак, 9. авгу ста у Чал ми је први 
пут одр жан Дан пара дај за. Орга
ни за то ри су Аген ци ја за рурал ни 

раз вој и повр та ри Чал ме. Скуп је почео 
на њиви Тихо ми ра Боја ни ћа, повр та ра 
из Чал ме, који је рекор дер у при но су 
већ неко ли ко годи на. 

– Неко ли ко годи на смо пла ни ра ла 
да напра ви мо ова кав скуп. Данас пла
ни ра мо да се дого во ри мо и да осну је
мо удру же ње, како би купац могао да 
нару чи одре ђе ну коли чи ну пара дај
за, има мо јед но сво је откуп но место, 
сара ђу је мо и да пома же мо јед ни дру
ги ма. Мени је лако јер сам само ста лан, 
одно сно имам свој пре воз и лини ју за 
пре ра ду. Међу тим, посто је про из во
ђа чи, који нису ова ко само стал ни и 

потреб на им је подр шка, рекао је Тихо
мир Боја нић.

Тако ђе, он се освр нуо и на висо ку 
цену пара дај за.

– Пара дајз је сада изу зет но скуп 150 
дина ра за кило грам. Про ле ће је било 
јако лоше, у мају и јуну је било вео
ма хлад но, тако да се прво коло није 
могло опло ди ти. Око 20. авгу ста оче
ку јем да ће цена бити нижа. Ова годи
на, што се тиче моје про из вод ње, није 
толи ко лоша, јер ја узга јам чипли сор
ту пара дај за која је изу зет на. Недав но 
сам набрао три тоне, а нисам 10 пара
дај за бацио, рекао је Тихо мир, који је 
додао да је у пла ну да Дан пара дај за у 
Чал ми поста не тра ди ци ја.

 З.П.
ТихомирБојанић

ОбележенДанпарадајза

Парадајз је сада изузетно скуп 150 динара за кило
грам.Пролеће јебило јаколоше,умајуи јуну јебило
веомахладно,такодасепрвоколонијемоглооплоди
ти.Око20.августаочекујемдаћеценабитинижа,рекао
јеТихомирБојанић
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ВРДНИК
Данрудара

Дан руда ра Срби је  6. август, обе ле
жа ва се сва ке годи не, у знак сећа ња на 
штрајк у Сењ ском руд ни ку 1903. годи
не. По тра ди ци ји, овај дан се обе ле жа
ва и у Врд ни ку, пола га њем вена ца на 
спо ме ник поги ну лим руда ри ма у овом 
руд ни ку мрког уга ља 1958. годи не. 

У име локал не само у пра ве, вен це је 
поло жио заме ник пред сед ни ка Општи
не Ириг, Мио драг Бебић, као и пред
став ни ци РГП РДС Врд ник, ФК „Рудар“, 
род би на и гра ђа ни.

Венац је поло жен и на нови спо ме
ник „Рудар ска кру на“, код згра де „Каси
на“.

С.Џ.

ДРВУКРАДОЈЕВИЋ,ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРЗАПОЉОПРИВРЕДУ

Неопходнојеудруживање
пољопривреднихпроизвођача
Мини ста р ство пољо

при вре де, водо при
вре де и шумар ства 

је усво ји ло у мају ела бо рат 
о про из вод њи вина са гео
граф ским поре клом „Срем
ски рејон/Срем“ које је ура
ди ло Удру же ње вина ра 
„Срем – Фру шка гора“. Тиме 
је ово удру же ње поста ло 
носи лац нај ве ће озна ке гео
граф ског поре кла у Срби ји. 
У њу су укљу че не 34 вина
ри је са више од 150 врста 
вина.  

На ову тему смо раз го
ва ра ли са Покра јин ским 
секре та ром за пољо при вре
ду, водо при вре ду и шумар
ство др Вуком Радо је ви ћем, 
при ли ком њего вог борав ка 
у Риви ци, селу позна том по 
про из вод њи вина и мани фе
ста ци ји „Дани вина“.

Др Вук Радо је вић нам је 
гово рио о томе, шта ова 
озна ка зна чи за про из во ђа
че, али и које оба ве зе пред 
њих поста вља.  

– Озна ка гео граф ског 
поре кла „Срем ски рејон/
Срем“ је изу зет но бит на. 
То је поче ло као ини ци ја ти

ва самих про из во ђа ча, они 
су се оку пи ли у Удру же
ње „Срем  Фру шка гора“, 
покре ну ли ини ци ја ти ву и 
доби ли финан сиј ску подр
шку Покра јин ске вла де пре
ко Покра јин ског секре та ри

ја та за при вре ду и тури зам. 
Ту иде ју су успе шно реа ли
зо ва ли и озна чи ли сва вина 
са ове тери то ри је – каже др 
Радо је вић. 

Он дода је, да сва ка ко ова 
озна ка носи и одре ђе ну оба

ве зу да се вина про из во де 
по одре ђе ним стан дар ди
ма, али ће, са дру ге стра не, 
због тога бити пре по зна та 
на тржи шту. 

– То ће вина ри ма олак
ша ти пут до крај њег потр о
ша ча и сва ка ко, цену вина 
учи ни ти бољом. Веру јем 
да је то једи ни пут, и опет 
под вла чим ту потре бу удру
жи ва ња. Вина ри су се удру
жи ли, доби ли су подр шку 
за то, ура ди ли су ела бо
рат за озна ку гео граф ског 
поре кла и сада једин стве но 
насту па ју на тржи шту. Оно 
о чему даље тре ба да раз
ми шља ју, а у раз го во ру са 
њима то сам и пре по знао, је 
осни ва ње винар ске задру ге, 
као сле де ћи корак. То јесу 
пра ви моде ли које мора мо 
про мо ви са ти, и широј јав
но сти посла ти јед ну недво
сми сле ну пору ку о потре би 
удру жи ва ња око истог циља 
и инте ре са, како би зашти
ти ли, у окви ру тога, и сво је 
поје ди нач не, инди ви ду ал не 
инте ре се – рекао је за наше 
нови не др Вук Радо је вић.

С.Џакула

ДрВукРадојевић:Удруживањејенеопходно

„МИХИЗОВА“ШКОЛА

ФестивалвинауБургасу
У бугар ском гра ду 

Бур га су је кра јем јула 
одр жан Фести вал вина 
на којем су уче ство ва ли 
и пред став ни ци, уче ни
ци и про фе со ри, ССШ 
„Бори слав Михај ло вић 
Михиз“ из Ири га. Уче
шће на овом фести ва лу 
Ири жа ни су иско ри сти
ли да про мо ви шу сво ју 
шко лу, сме ро ве које 
има ју и актив но сти, 
буду ћи да су јед на, од 
само две шко ле ове 
врсте у Срби ји.

На Фести ва лу вина,  
поред вина бугар ских 
про из во ђа ча, посе ти о ци 
су могли да про ба ју 
вина из Ита ли је, Грч ке, 
Арген ти не, Шпа ни је, 
Фран цу ске и Срби је, 
као и спе ци јал на пића 
из Кине.

С.Џ.
ИрижаниуБургасу
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Свепротеклобезпроблема
У ири шкој општи ни су 11. авгу

ста одр жа ни избо ри за чла но ве 
саве та пет месних зајед ни ца: 

у Ири гу, Врд ни ку, Риви ци, Кру ше дол 
Прња во ру и Шатрин ци ма,

У овим сели ма на бирач ким спи
ско ви ма има укуп но 7.698  бира ча, а 
на бирач ка места их је иза шло 2.430. 
По месним зајед ни ца ма, пре ма пре
ли ми нар ним резул та ти ма, то изгле
да ова ко: у Ири гу од упи са них 3.807 
гла са ло је 1.220  (32 про цен та), Врд
ни ку од упи са них 2.788 гла са ло 793 
(28,8 про це на та) у Риви ци је упи са но 

508, а гла са ло је 314 и ту је и нај ве ћа 
изла зност од 61,8 одсто, у Кру ше дол 
Прња во ру је било упи са но 229 гра ђа
на, а за чла но ве саве та је гла са ло 89 
или 38,9 про це на та и у Штрин ци ма је 
од 304 упи са них у бирач ки спи сак гла

са ло 144 или 39,3 про цен та.
Избо ри за чла но ве саве та пет 

Месних зајед ни ца од укуп но девет, 
коли ко их има у ири шкој општи ни, реа
ли зо ва ни су по изу зет но вре лом дану 
и то је била јед на непри јат ност која је 
забе ле же на током ових избо ра. 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 
Месних зајед ни ца није било при ја вље
них непра вил но сти веза но за избо ре.

Под се ћа мо, ови избо ри су мора ли 
да се реа ли зу ју због изме на у Зако ну 
о локал ној само у пра ви која је под ра
зу ме ва ла и доно ше ње новог Ста ту
та Општи не, али и Одлу ке о Месним 
зајед ни ца ма. 

У скла ду са тим одред ба ма, све ири
шке Месне зајед ни це су доне ле сво је 
Ста ту те, а у пет су мора ли да се реа
ли зу ју и избо ри, буду ћи да су тамо 
посто ја ла при вре ме на тела, а не иза
бра ни саве ти.

На пред ло же ним листа ма је било 
кан ди да та за чла но ве саве та, упра во 
коли ко се и бира ло.

Сход но бро ју ста нов ни ка, саве ти МЗ 
у Ири гу и Врд ни ку има ју пет, а у Риви
ци, Кру ше дол Прња во ру и Шатрин ци
ма по три чла на.

 С.Џ.

ИзборизачлановесаветаМЗуИригу

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ДраганСтојић

Пре ма инфор ма ци ја ма које смо доби
ли у Срп ској напред ној стран ци у Ири гу. 
Сви кан ди да ти на листа ма су из њихо
вих редо ва.
Листа кан ди да та за Ириг: Пре ма пода
ци ма СНС иза шло је  1.225 бира ча. 
1.СтанојчевТомислав,пољо при вред

ник је добио 859 гла со ва
2.БабићБобан,гра фи чар, 741
3.Каленатић Ђорђе,шумар ски тех ни

чар, 684
4.ЂокићВладимир,пен зи о нер, 721
5.МартићДраган, возач, 770
Листа кан ди да та за Врд ник: У Врд ни ку је 
гла са ло 790 лица са бирач ким пра вом
1.Гравара Марко, лекар је добио 654 

гла са
2.ДудићМаринко, посло во ђа, 652
3.Ивановић Јована, адми ни стра тив ни 

рад ник, 606
4.ИванишевићСрђан, еко но ми ста, 630
5.Томић Драгољуб, машин ски тех ни

чар, 609

Листа кан ди да та за Риви цу: Гла са ло је 
314 бира ча
1.СлавишаСмиљанић, рад ник добио 

је  263 гла са
2.СтојанкаВладићИгњатовић, кувар, 

88
3.МиодрагЋирић, рад ник, 102 
Листа кан ди да та за Кру ше дол Прња
вор: На избо ре за Савет ове МЗ је иза
шло 88 бира ча
1.Радовановић Мирослав, док тор 

вете ри не из Грге те га добио је 52 гла
са

2.БогојевићСтево, пен зи о нер  из Кру
ше дол Прња во ра, 61

3.СтегњајићМиленко, ауто ме ха ни чар 
из Кру ше дол Прња во ра, 29

Листа кан ди да та за Шатрин це: У овом 
селу је иза шло 142 бира ча
1.ТакачЈаника, бра вар је добио 69 
2.ВаргаТомислав, лимар,  58
3.Вуковић Драган, пољо ме ха ни чар, 

79

Резулати
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У току су радо ви на рекон струк ци
ји вео ма фре квент ног држав ног 
пута изме ђу Инђи је и Љуко ва. 

Део део ни це, око тако зва не Буга ре
ве кри ви не већ је у пот пу но сти завр
шен, док се тре нут но изво де радо ви 
од скре та ња ка Јар ков ци ма до ула за у 
Инђи ју. Те радо ве је недав но оби шао 
и пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, који је под се тио да је у пита њу 
инве сти ци ја чија је реа ли за ци ја поче
ла након састан ка пред став ни ка срем
ских општи на са мини стар ком Зора
ном Михај ло вић. Гак је под се тио да је 
на поме ну том састан ку, рекон струк ци
ју овог пута издво јио као при о ри тет ну 
део ни цу.

– Ура ди ли смо све што смо могли 
као локал на само у пра ва, с обзи ром 
на то да је у пита њу држав ни пут за 

који ми нисмо над ле жни, а то је да 
инси сти ра мо код виших нивоа вла сти, 
одно сно код мини стар ства, да се прво 
ова део ни ца рекон стру и ше као јед на 
од нај фре квент ни јих у нашој општи
ни – рекао је Гак при ли ком оби ла ска 
радо ва.

Он је додао да се сви радо ви изво
де на нај ква ли тет ни ји могу ћи начин те 
да ће поме ну та сао бра ћај ни ца бити 
про ши ре на, чиме ће се пове ћа ти про
ход ност вози ла, али и без бед ност сао
бра ћа ја.

– Завр ше так радо ва изме ђу изла
ска из Инђи је ка Љуко ву се оче ку је у 
наред ним дани ма, након чега сле ди 
постав ка вер ти кал не и хори зон тал не 
сиг на ли за ци је. Сле де ћа фаза радо ва 
је наста вак рекон струк ци је истог пута 
ка цен тру Инђи је, одно сно до угла Змај 

Јови не и Вој во ђан ске ули це – иста као 
је Гак и ујед но наја вио нову инве сти ци
ју која се тиче изград ње пута у дужи ни 
од пет кило ме та ра, које ће пове зи ва
ти два инђиј ска села, Нове Кар лов це 
и Крче дин.

– Крче дин ци има ју само два начи на 
да дођу до Инђи је, а то је пре ко Бешке, 
ста рим ново сад ским путем или пре ко 
Новог Слан ка ме на. Изград њом новог 
пута вре ме дола ска до Инђи је биће 
сма ње но на пола. Може мо сви да кон
ста ту је мо јед ну ствар, а то је чиње
ни ца да је у Инђи ји за ове три годи не 
изгра ђе но, рекон стру и са но и обно
вље но толи ко пут не инфра струк ту ре, 
коли ко није у послед њих 50 годи на. То 
смо обе ћа ли и испу ни ли нашим сугра
ђа ни ма – иста као је пред сед ник инђиј
ске Општи не Вла ди мир Гак. М.Ђ.

РеконструкцијапутаИнђијаЉуково

еУПРАВАОПШТИНЕИНЂИЈА

„Платикартицомипобеди“
Општи на Инђи ја узе ла је актив

но уче шће у так ми че њу гра до
ва и општи на у без го то вин ском 

пла ћа њу које орга ни зу ју Кан це ла ри ја 
за ИТ и еУпра ву Вла де Репу бли
ке Срби је у сарад њи са НАЛЕДом 
и уз подр шку ком па ни ја Master card 
и Visa. Под сло га ном „Пла ти кар ти
цом и побе ди“ у так ми че њу уче ству је 
60 гра до ва и општи на са тери то ри је 
Репу бли ке Срби је, који су омо гу ћи
ли пла ћа ње так си и накна да плат ним 
кар ти ца ма на шал те ри ма. Како се 
наво ди на зва нич ном сај ту Општи не 
Инђи ја, побед ни ци ће бити иза бра
ни пре ма бро ју оства ре них пла ћа ња 

кар ти цом на шал те ру локал не само
у пра ве у одно су на број ста нов ни ка, 
у пери о ду од 1. јула до 31. децем бра.

Локал на само у пра ва која буде 
прво пла си ра на, биће награ ђе на 
деч јим игра ли штем у вред но сти од 
20.000 евра, пет прво пла си ра них 
доби ће интер нет пре зен та ци ју „У 
слу жби гра ђа на” у скла ду са стан дар
ди ма интер нет пре зен та ци је Вла де 
Срби је, а првих 10 гра до ва и општи
на, пла ке ту „Шам пи о ни без го то вин
ског пла ћа ња“ која ће бити уру че на 
на завр шној кон фе рен ци ји у Бео гра
ду.

Током тра ја ња так ми че ња, за све 

оне који се одлу че да град ске или 
општин ске услу ге пла те кар ти цом 
на шал те ру, обез бе ђе не су нај ни же 
про ви зи је од 45 дина ра на упла те до 
4.500 дина ра, одно сно један посто за 
упла те веће вред но сти. Ранг листа 
локал них само у пра ва биће обја вљи
ва на на наци о нал ном пор та лу посве
ће ном бор би про тив сиве еко но ми је 
www.uzmi ra cun.rs. 

Подат ке о бро ју без го то вин ских 
тран сак ци ја у локал ним само у пра
ва ма при пре ма ће ИТЕ и бан ке које 
усту па ју ПОС тер ми на ле  Комер ци
јал на бан ка и Поштан ска ште ди о ни
ца.  М.Ђ.

РЕКОНСТРУКЦИЈАПУТАИНЂИЈА–ЉУКОВО

Завршенаприоритетнадеоница
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АЛЕКСАНДАРВУЧИЋОБИШАОРАДОВЕНАПРУЗИСТАРАПАЗОВА–НОВИСАД

ВијадуктЧортановци
симболмодернеСрбије

Акојемост„Врла“симболГрделице,
вијадукт код Чортановаца биће сим
болсвеукупногнапреткаСрбије,брзих
пруга и можда најлепше место које
може да се види. Много сам срећан
штоћеоваконештопостојатиуСрби
ји.ВозћеодБеоградадоНовогСада
стићизаполасата.Путовањећебити
прелепо,изјавиојеАлександарВучић

Пред сед ник Репу бли ке 
Срби је Алек сан дар 
Вучић је у петак, 9. 

авгу ста зајед но са пред сед
ни ком Покра јин ске вла де 
Иго ром Миро ви ћем и мини
стар ком гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту
ре Зора ном Михај ло вић оби
шао  гра ди ли ште на део ни ци 
пру ге Ста ра Пазо ва – Нови 
Сад, на којој се изво де радо
ви на изград њи туне ла и 
вија дук та „Чор та нов ци“. 
Вучић је раз го ва рао са рад
ни ци ма а они су га упо зна ли 
са тиме шта је до сада ура
ђе но.

– Видео сам коли ки је ово 
ком плекс и коли ко ће зна чи

ти нашој земљи. И Мађа ри 
почи њу да гра де пру гу са 
сво је стра не. Ово ће мно го 
олак ша ти путо ва ње свим 
нашим гра ђа ни ма. Ово је 
пот пу но дру ги ниво до ког је 
Срби ја сти гла, а наша ула га
ња ће сва ке годи не све више 
расти, рекао је Вучић.

Ина че, вија дук т је дуга чак 
три кило ме тра, носи ће га 59 
сту бо ва, од којих је завр ше
но 56, док су пре о ста ла три 
у завр шној фази. Виси на 
нај ви шег сту ба је 28 мета ра.

– Рад ни ци су ми пре не ли 
да је угра ђе но 1.450 шипо
ва, дужи не 30 мета ра, те да 
је ура ђе на зашти та од кли
зи шта. Савла да ли су вели ке 

муке и успе ли да ура де 
посао. Ако је мост „Врла“ 
сим бол Грде ли це, вија дукт 
код Чор та но ва ца биће сим
бол све у куп ног напрет ка 
Срби је, брзих пру га и можда 
нај леп ше место које може 
да се види. Мно го сам сре
ћан што ће ова ко нешто 
посто ја ти у Срби ји. Воз ће 
од Бео гра да до Новог Сада 
сти ћи за пола сата. Путо ва
ње ће бити пре ле по и за 
ужи ва ње. Мени је жао што 
неки дру ги нису раз у ме ли. 

Сво је вре ме но сам нудио 
Загре бу да гра ди мо брзу 
пру гу, али ме је Мила но вић 
одбио  рекао је Вучић и 
додао да је ово нај ве ћи про
је кат у изград њи у Вој во ди
ни.

Радо ве на модер ни за ци ји 
и изград њи дво ко ло сеч не 
пру ге Ста ра Пазо ва  Нови 
Сад, укљу чу ју ћи и изград њу 
туне ла и вија дук та „Чор та
нов ци“, изво ди руска ком па
ни ја РЖД Интер не ше нел.

М.Ђ.

ОбилазакрадовакодЧортановаца
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ЉУБА

Послевишедеценијскогчекања
почелаизградњаводовода

Заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић и дирек
тор ЈКП „Водо вод”, Алек сан дар 

Јова но вић оби шли су поче так радо ва 
на изград њи водо вод не мре же у селу 
Љуба. После деце ниј ских обе ћа ња и 
исто толи ко ишче ки ва ња, радо ви су 
зва нич но поче ли у четвр так, 8. авгу ста. 
Све је спрем но да и ово село доби је 
водо вод и на тај начин реши јед но од 

основ них пита ња бити са ња на тим 
про сто ри ма.

– Као што смо и обе ћа ли, одго вор
на власт као што је шид ска власт уз 
подр шку Покра јин ског секре та ри ја
та за пољо при вре ду, изгра ди ли смо 
водо вод у Соту 2017. годи не, напра ви
ли водо вод и Бики ћу и При ви ној Гла
ви 2018. годи не, сада запо чи ње мо и 
завр ша ва мо радо ве на водо снаб де ва

њу Љубе. Све прет ход не вла сти које 
су се „хва та ле” за водо вод у Љуби, а 
ника да га нису завр ши ле, биле су нео
д го вор не, а дана шња власт сво јим 
дели ма пока зу је да је одго вор на пре ма 
наро ду. У року од 70 или 80 дана биће 
завр шен водо вод и види мо се почет
ком новем бра на отва ра њу – рекао је 
Зоран Семе но вић.

Алек сан дар Јова но вић је гово рио о 
тех нич ким дета љи ма.

– Општи на Шид је зајед но са Покра
јин ским секре та ри ја том за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
обез бе ди ла сред ства за водо вод у 
Љуби. Уче шће Општи не је око 16 
мили о на, а Секре та ри ја та са 20 мили
о на дина ра. Радо ви ће тра ја ти око 70 
дана, а у току су при пре ме тере на за 
водо то рањ, а пара лел но са овим радо
ви ма одви ја ће се и радо ви за изград
њу цево во да, који ће ићи из цен тра до 
водо тор ња. После тога сле ди изво ђе
ње радо ва на цево во ду до водо тор ња, 
изли ва ће се сто па за водо то рањ, а то 
ће мора ти да одсто ји неких три де се так 
дана. Кад водо то рањ буде саста вљен 
и подиг нут, на кра ју сле ди опре ма ње 
буна ра и пушта ње у рад водо вод не 
мре же – обја снио је дирек тор Јова но
вић. Д.Попов

ЗоранСеменовићиАлександарЈовановић

Почетакрадова

Свепретходне
властикојесу

се„хватале”за
водоводуЉуби,
аникадаганису
завршиле,биле
сунеодговорне,
аданашњавласт

својимделима
показуједаје

одговорнапрема
народу.Урокуод

70или80данабиће
завршенводовод

ивидимосе
почеткомновембра

наотварању,
рекаојеЗоран

Семеновић



1714. AVGUST 2019.     M NOVINE

ПОЧЕЛОШИДСКОКУЛТУРНОЛЕТО

Музика,играидобраатмосфера

У субо ту, 10. авгу ста на Тргу 
кул ту ре, отво ре но је јуби
лар но пет на е сто Шид

ско кул тур но лето. Мани фе
ста ци ја коју су Шиђа ни жељ но 
ишче ки ва ли поче ла је кон цер
том Срп ског кул тур но  умет
нич ког дру штва „Све ти Сава“. 
Пре умет нич ког дела про гра ма 
дирек тор Кул тур но обра зов ног 
цен тра Срђан Мале ше вић је 
зва нич но отво рио поче так овог 
дога ђа ја.

– Пет на е сти пут отва ра мо 
Шид ско кул тур но лето са надом 
да ће дани који нам пред сто је, 
све до 19. авгу ста доне ти нешто 
лепо. Знам да су се током ових 
пет на ест годи на рађа ла и нова 
при ја тељ ства, нове љуба ви. Да 
су неки људи нешто нау чи ли. 
Неки више, неки мање. Уло га 
Општи не Шид и Кул тур но обра
зов ног цен тра и свих оних  који 
раде у орга ни за ци ји овог дога
ђа ја је вели ка. Одлу чи ли смо да 
Срп ско кул тур но умет нич ко дру
штво „Све ти Сава“, сво јим кон
цер том отво ри  ову мани фе ста
ци ју, рекао је Срђан Мале ше вић 
и свим Шиђа ни ма поже лео да 
ужи ва ју наред них дана. 

Вели ки број Шиђа на је дошао 
на отва ра ње  Шид ског кул тур
ног лета да би  ужи ва ли у игри 
и песми  СКУДа „Све ти Сава“, 
као и дру гих кул тур ноумет
нич ких дру шта ва са про сто ра 
општи не Шид.  Д.Попов

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

У про сто ри ја ма Општин ског одбо ра 
СНС, у четвр так 8. авгу ста, дирек тор Кул
тур но  обра зов но цен тра и функ ци о нер 
ове стран ке Срђан Мале ше вић, пред
ста вио је про грам ово го ди шње мани фе
ста ци је „Шид ско кул тур но лето”. Иако су 
Шиђа ни нави кли да „Кул тур но лето” тра је 
дуже, ове годи не ће бити нешто кра ће, 
сва ка ко не и мање зани мљи во. У момен
ту изла ска М нови на на кио ске (сре да 14. 
авгу ста) мно ги од наја вље них кон це ра та 
су одр жа ни. 

У неде љу, 11. авгу ста одр жан је кон
церт посве ћен Сте ва ну Вића но ви ћу 
Син ђи, позна том шид ском роке ру. Поне
де љак, 12. август био је резер ви сан је 
за етно гру пу „Вре ло” из Руме, кон цер та 
Боја на Мила но ви ћа био је  наја вљен за 
13. авгу ст.  

– У сре ду, 14. авгу ста биће орга ни зо ва
но деч ји кор зо – поја шња ва Мале ше вић и 
наста вља о про гра му наред них дана.

 – Четвр так 15. август, наступ „Mаре 
Стам бо ли ја“ бен да, петак је резер ви сан 
за гру пу „Бал ка ни ка”. У субо ту, 17. авгу
ста на Тргу кул ту ре ће се одр жа ти Етно 
дан, а 18. авгу ста је „Дан вина”, на коме 
ће се пред ста ви ти про из во ђа чи вина. 
При сут не ће заба вља ти Миша Бли за нац 
и „Вој во ђан ски там бу ра ши“. „Шид ско кул
тур но лето “, завр ша ва се у поне де љак 
19. авгу ста, када ће за добру атмос фе
ру бити заду жен ди џеј Стра хи ња Зорић, 

а мани фе ста ци ју завр ша ва мо вели ким 
ватро ме том. Ове годи не смо напра ви
ли про грам у нешто мањем оби му, али 
сви важни дога ђа ји су ту. Ово го ди шња 
мани фе ста ци ја је у етно сти лу – рекао је 
Срђан Мале ше вић.

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕСНСШИД
ПрограмКултурноглета

Ф
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СрђанМалешевић
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Унедељу11.августа,уСремску
Митровицу су стигли фолкло
рашисачетириконтинентаиз

шеснаестземаља.Иакојевечебило
тропски топло, а обичном човеку
билотешкоидадише,члановифол
клорних друштава су у народним
ношњамаМитровчанимаприредили
незаборавандоживљај.
Потрадицији,већ16.пут,дефиле

је пошао од зграде Пореске упра
ве, Улицом Краља Петра I, преко
ТргаЋиреМилекићадоЖитногтрга
на комсу сенаступилифолклорни
ансамблиовогодишњег„Сремфолк
феста“.Првефестивалскевечерипо
вреломасфалту, играјућиипевају
ћи,узподршкумногобројнихшетача
ипублике,продефиловалисуфол

Гостисасвихстранасвета
Дошлоје20ансамба

лаизразличитихзема
ља у Сирмијум, Срем
ску Митровицу, која
као царски град то и
заслужује и поносни
смо на то. Надамо се
даће се свипровести
угодно у овом пријат
ном амбијенту Житног
трга, намењеном баш
за овакве прилике,
рекаојеградоначелник
ВладимирСанадер

ВладимирСанадер ПетарСамарџић

Великоинтересовањемитровачкепублике

18 14. AVGUST 2019.  M NOVINE
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клорашиизШпаније,Мексика,Фран
цуске,Бугарске,Грузије,Турске,као
и домаћи фолклорни ансамбл КУД
„БранкоРадичевић.“
Добродошлицу је свим гостима

пожелео градоначелник Владимир
Санадер,рекавшидајеовакултурна
манифестацијанајвећаодсвихкоје
сеодржавајууСремскојМитровици.
–Дошлоје20ансамбалаизразли

читихземаљауСирмијум,Сремску
Митровицу,којакаоцарскиградтои
заслужујеипоноснисмонато.Нада
моседаћесесвипровестиугодно
уовомпријатномамбијентуЖитног
трга,намењеномбашзаоваквепри

лике–рекаојеСанадеридодао,да
овакве манифестације утичу и на
туристичкупонуду.
–Трудићемоседацелолетобуде

узнакукултуреисличнихманифе
стација, штоми као један админи
стративницентаррегиона,требада
омогућимо не  само у ова четири
данаколикотрајеовајмеђународни
Фестивал, негоидуже – истакао је
градоначелникВладимирСанадер.
Директор  Фестивала фолкло

ра Петар Самарџић је са задовољ
ством рекао да је дошао и тај дан,
11.август,закојегсусеуОрганиза
ционом одбору толико спремали и
ишчекивалига.
–Житнитргјеодданас,панаред

нихнеколикодана,местогдесеспа
јају различите цивилизације, кул
туре, нације, народи, место где се
стварајупријатељства.Свипозвани
и очекивани гости су стигли, први
утисцисувеомапозитивни.Надамо

седаћеиониуживати,каоштоћемо
имиуживатиуњиховимпесмамаи
играма–казаојеСамарџић.
Од ове, па у наредне три године

колико важи лиценца, „Срем фолк
фест“ је под покровитељством
Националнекомисијезасарадњуса
УНЕСКОом приМинистарству ино
странихпослова.АлександраКовач
генералнисекретаровеКомисијеје
истакладајеовоприликадасеради
наунапређењукултурнебаштинене
самоГрада,већиСрбије.
–ОвајФестивалјеједаноддевет

фестивала под покровитељством
Међународнефедерацијефолклора
изначајовеврстенапора језашти
та нематеријалног културног блага
икултурнебаштине,којаћенаовај
начин   битипредстављенаширем
аудиторијуму–подвуклајеАлексан
драКовач.

Г.Томац
Фото:Б.Туцаковић

Уочекивањунаступа

Дефилеградскимулицама
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ПРИЈЕМФОЛКЛОРНИХАНСАМБАЛАУГРАДСКОЈКУЋИ

Срдачнадобродошлица

У поне де љак, 12. авгу ста у Град
ској кући је упри ли чен при јем 
пред став ни ка фол клор них 

ансам ба ла, који ове годи не уче ству ју 
на Срем фолк фесту. При сут ни ма су 
се обра ти ли гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер и пред сед ник град ске Скуп
шти не Томи слав Јан ко вић. Гра до на
чел ник је при сут ни ма нај пре поже лео 
добро до шли цу и изра зио задо вољ
ство што се ова ква мани фе ста ци ја 
одр жа ва у Срем ској Митро ви ци и при
том је иста као да Срем ска Митро ви ца 
има бога ту исто ри ју и тра ди ци ју, и да 
је позна та још од посто ја ња Рим ског 
цар ства. 

– Ова мани фе ста ци ја је нај ве ћа и 
нај ор га ни зо ва ни ји дога ђај нашег гра
да. Митро ви ца ће у неко ли ко наред них 
дана бити, што се мене тиче, цен тар 
све та. Лепо је виде ти заста ве које су 
истак ну те на бини и вас који насту па те 
и пред ста вља те свој фол клор. Сигур
но је да ће наш град после овог фести

ва ла бити још бога ти ји, наро чи то што 
се тиче кул ту ре и него ва ња тра ди ци је. 
Надам се да ћу дожи ве ти барем 60. 
Срем фолк фест и да ће у будућ но сти 
бити још више фол клор них ансам ба ла 
како би овај фести вал пре ра стао у 
наци о нал ни, држав ни фести вал, рекао 
је Сана дер. 

Томи слав Јан ко вић се захва лио 
фол клор ним ансам бли ма на уче шћу 
на овом фести ва лу, јер на тај начин 
подр жа ва ју Срем фолк фест. 

– Ово је нај ве ћи кул тур ни дога ђај у 
Срем ској Митро ви ци, а захва љу ју ћи 
свим уче сни ци ма Срем фолк фест је 
нај ве ћа мани фе ста ци ја посве ће на 
фол кло ру на Бал ка ну. Поно сни смо 
што може мо да уго сти мо ово ли ки број 
ансам ба ла са чети ри кон ти нен та. 
Надам се да ће бити довољ но вре ме
на како бисте се упо зна ли са исто риј
ским насле ђем Срем ске Митро ви це, а 
ми ћемо се тру ди ти да буде мо што 
бољи дома ћи ни. Захва љу јем се и 

орга ни за то ри ма фести ва ла, као и 
волон те ри ма, рекао је Томи слав Јан
ко вић.

Дани ел Ембер из Фран цу ске је са 
сво јим ансам блом први пут на Срем 
фолк фесту, а већ је уче ство вао на 
слич ној мани фе ста ци ји у Пиро ту.

– Овде смо како бисмо пока за ли свој 
фол клор и тра ди ци ју, али да се заба
ви мо и напра ви мо један мали шоу. 
Вео ма нам је лепо овде, све је добро 
орга ни зо ва но, изја вио је Дани ел.

Бур џу из Тур ске је иста кла да су она 
њен ансамбл вео ма срећ ни што су у 
Срем ској Митро ви ци и што уче ству ју 
на Срем фолк фесту.

– Дола зи мо из Изми ра, добро се 
заба вља мо овде, наши дома ћи ни су 
одлич ни. Заи ста је све див но и вео ма 
смо задо вољ ни, сигур но ћемо поне ти 
само лепе успо ме не, наве ла је Бур џу. 

Након при је ма, гра до на чел ник је 
пред став ни ци ма ансам ба ла уру чио 
при год не покло не.

УчеснициСремфолкфестасаградоначелникомВладимиромСанадером
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АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈИРИГА

Уређењелокалнихизвориштаводе

У Аген ци ји за рурал ни раз вој Ири
га у току је реа ли за ци ја јав ног 
рада веза ног за уре ђе ње при

род них ресур са који се нала зе у ата ру 
ири шке општи не, у скло пу одр жа ва ња 
и зашти те живот не сре ди не и при ро де. 

Овај јав ни рад је запо чео 14. јуна и 
тра ја ће чети ри месе ца, до 14. окто бра, 
а на њему је анга жо ва но пет рад ни
ка. Сред ства за реа ли за ци ју уре ђе ња 
локал них изво ри шта воде обез бе ди ла 
је Наци о нал на слу жба за запо шља ва
ње и већим делом ири шка општи на, а 
укуп на вред ност јав ног рада је пре ко 
730.000 дина ра. 

– Јав ни рад се одно си на чишће ње, 

кре че ње, уре ђе ње при ступ них путе
ва и ста за и обе ле жа ва ње лока ци ја. 
За сва ку од чети ри лока ци је има мо 
по месец дана да је уре ди мо. До сада 
смо уре ди ли чесму у Нера ди ну и изво
ри ште Точак. Тре ба иста ћи да се Ириг 
нека да снаб де вао са овог изво ри шта, 
пре при кљу че ња на водо вод – исти че 
Федор Пушић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој ири шке општи не. Пре
о ста ли су још уре ђе ње кори та пото ка 
Буда ко вац, као и пеца ро шке зоне на 
Бан ко вач ком језе ру.

Федор Пушић исти че да људи и 
даље дола зе по воду на ова два, сада 
уре ђе на изво ри шта, јер сма тра ју да је 

реч о ква ли тет ној води. 
– Морам да кажем да се ови изво ри 

лабо ра то риј ски не кон тро ли шу често и 
ми има мо поста вље на оба ве ште ња о 
томе, ипак, људи стал но тамо иду по 
воду – каже Пушић.

Он дода је да је дру штве ни инте рес у 
овом јав ном раду иска зан кроз одр жа
ва ње места која су зна чај на за локал ну 
сре ди ну, јер пред ста вља ју кул тур но и 
при род но богат ство ири шке општи не.

 – Реа ли за ци јом пла ни ра них мера, 
ова места ће се кул ти ви са ти и омо гу
ћи ће мо локал ној зајед ни ци лак ши при
ступ иза бра ним лока ци ја ма – закљу чу
је Федор Пушић. С.Џакула

ФедорПушић ИзвориштеТочак

ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

БорковачкаЛиковнаколонија
Зави чај ни музеј Рума од 26. до 29. 

авгу ста орга ни зу је 47. Ликов ну 
коло ни ју „Бор ко вац“, која ће ове 

годи не бити спе ци фич на по томе што 
ће оку пи ти вео ма мла де умет ни ке. 
Уче сни ци ово го ди шње Ликов не коло
ни је биће уче ни ци из умет нич ких шко
ла из Новог Сада и Шап ца, као и мла ди 
Румља ни који поха ђа ју те шко ле. 

– Тема ће бити вео ма инте ре сант на  
то је накит, нацр ти за накит, поје ди нач
ни кома ди или укра си на тек сти лу. Тако 
нешто до сада нисмо има ли на нашој 
Ликов ној коло ни ји. Нарав но, има ће мо 
про гла ше ње побед ни ка и доде лу Пла
ке те „Мили вој Нико ла је вић“. Мислим 
да на тај начин даје мо шан су и мла дим 
умет ни ци ма да се афир ми шу – рекла је 
за наше нови не Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума.

До сада је потвр ђе но уче шће 15 уче
ни ка из Шко ле при ме ње них умет но сти 
из Шап ца и Шко ле за дизајн „Бог дан 
Шупут“ из Новог Сада, као и уче ни ка из 
Руме који иду у поме ну те шко ле. Као и 
рани јих годи на, уче сни ци ће са сво јим 

про фе со ри ма бити сме ште ни и ради ти 
у Бор ко вач ком пави љо ну умет но сти.

На Ликов ној коло ни ји „Бор ко вац“ ће 
уче ство ва ти и уче ни ци ССШ „Бран ко 
Ради че вић“ из Руме, смер моде лар 
оде ће, као и неко ли ко рум ских гим на
зи ја ла ца који су пости гли добре резул
та те на ликов ним кон кур си ма.

Покро ви тељ 47. Ликов не коло ни је 
„Бор ко вац“ је рум ска општи на.

Под се ти мо, прет ход не годи не тема 
су биле рум ске раз глед ни це, а изло жбу 
сли ка ауто ра Јана Агар ског, који је био 
побед ник, виде ће мо у окви ру Кул тур
ног лета.

С.Џ.

ПрошлогодишњаЛиковнаколонијаБорковац
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КУПИНОВО

Првихдесетгодина
РегатеМајкеАнгелине

Рега та Мај ке Анге ли не запло ви ла је 
10. авгу ста јуби лар ни десе ти пут 
реком Савом, којом је деспот ска 

поро ди ца Бран ко вић пре више од пет 
веко ва дошла у Срем и у твр ђа ви Купи
ник, надо мак дана шњег Купи но ва – нај
ју жни јег села пећи нач ке општи не, успо
ста ви ла послед њу пре сто ни цу срп ске 
сред њо ве ков не држа ве.

Јуби лар ну рега ту све ча но је отво рио 
пред сед ник општи не Пећин ци мр Жељ
ко Трбо вић, који је под се тио да је пећи
нач ка локал на само у пра ва била покро
ви тељ свих 10 Рега та Мај ке Анге ли не.

– Зна чај рега те је у томе што нас вра
ћа при ро ди и под се ћа нас да нам је оба
ве за да сачу ва мо при ро ду, да сачу ва мо 
лепо ту реке Саве и Спе ци јал ног резер
ва та при ро де Обед ска бара и да их оста
ви мо буду ћим гене ра ци ја ма у бољем 
ста њу него што смо их зате кли. Рега том 
про мо ви ше мо и тури стич ку пону ду наше 
општи не, коју смо обно вом етно кућа у 
Купи но ву и Ога ру, изград њом суве нир
ни ца у Купи но ву и Доњем Товар ни ку 
и купо ви ном елек трич ног мини бу са у 
Купи но ву знат но уна пре ди ли у послед
њих неко ли ко годи на. Ова мани фе ста
ци ја про мо ви ше и кул тур ноисто риј ску 
башти ну нашег кра ја и посеб но је зна
чај на са аспек та очу ва ња наци о нал ног 
иден ти те та. Дана шња рега та је посве ће

на и јед ном вели ком јуби ле ју – 800 годи
на ауто ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цркве, рекао је Трбо вић, који је ујед но 
наја вио град њу модер ног визи тор ског 
цен тра на обо ду Обед ске баре у Обре жу, 

вред ног 5,5 мили о на евра, и нагла сио да 
је један од стра те шких циље ва Општи не 
Пећин ци да тер мал не воде, који ма Купи
но во оби лу је, иско ри сти за раз вој бањ
ског и здрав стве ног тури зма.

Значајрегатејеутомештонасвраћаприродииподсећанасданамјеобавезада
сачувамоприроду,дасачувамолепотурекеСавеиСпецијалногрезерватаприроде
Обедскабараидаихоставимобудућимгенерацијамаубољемстањунегоштосмо
ихзатекли,рекаојепредседникопштинепећинцимрЖељкоТрбовић

ЉубицаБошковић,мрЖељкоТрбовић,ПерицаОдобашићијерејПредрагМихајловићнастартуРегате

Регатајеидобродружење
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Прегледбез
заказивања

У општи ни Пећин ци почео је да се 
реа ли зу је пилот про је кат „Прва 
мамо гра фи ја“ под сло га ном „Бори 

се као жена“, који финан си ра Покра јин
ска вла да, реа ли зу је Кли нич ки цен тар 
Вој во ди не, а њего ву успе шност пра ти 
Инсти тут за јав но здра вље Вој во ди не и 
Инсти тут за онко ло ги ју Срем ска Каме ни
ца. 

Тим пово дом у шима но вач ком Дому 
кул ту ре у неде љу, 4. авгу ста, одр жа но је 
пре да ва ње о зна ча ју прве мамо гра фи је и 
пре вен тив них пре гле да, а пре ма речи ма 
др Сне жа не Боја нић помоћ ни ка Покра
јин ског секре та ра за здрав ство, циљ је да 
се еду ку ју жене, изме ђу оста лог и о томе 
како се ради мамо гра фи ја и томе зашто 
је важно да је ура де баш сада.

– У скло пу про јек та „Прва мамо гра фи
ја“, пред ви ђе но је да пре сва ког дола
ска у нову сре ди ну одр жи мо жена ма 
јед но крат ко пре да ва ње о зна ча ју прве 
мамо гра фи је, затим како ће цео про је
кат изгле да ти од момен та сни ма ња до 
конач ног раз ре ше ња уко ли ко про блем 
посто ји, а оно што је нај ва жни је то је да 
шире њем ових пози тив них инфор ма ци ја 
у јав но сти, ути че мо на пози ти ван начин 
да се жене опре де ле и поч ну да бри ну о 
свом здра вљу, наро чи то када је у пита њу 
рак дој ке и здра вље дој ке, које су сва ка
ко на првом месту и по обо ље ва њу и по 
смрт но сти код жена у Срби ји, а и широм 
све та – изја ви ла је др Боја нић и дода ла 
да је прва мамо гра фи ја важна из више 
раз ло га, јер отва ра пут ка редов ној кон
тро ли, као и да сва ка жена тре ба до 50 
годи не да ура ди барем јед ном мамо гра
фи ју, тако зва ну базну осно ву, да се види 
почет но ста ње дој ки и да ли се током 
годи на, када она редов но иде на кон тро
ле, струк ту ра дој ки мења.

Пре да ва њу је при су ство ва ла и др 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, пред
сед ни ца Скуп шти не општи не Пећин ци, 
која нам је рекла да су пећи нач ки Дом 
здра вља „Др Дра ган Фун дук“ и Општи на 
Пећин ци пру жи ли ком плет ну тех нич ку и 
логи стич ку подр шку током три неде ље, 

коли ко ће покрет ни мамо граф бора ви ти 
у Шима нов ци ма. 

– Позна јем др Боја нић јако дуго и знам 
коли ко је она и сама ради ла на осми шља
ва њу и реа ли за ци ји разних пре вен тив них 
про је ка та и мислим да је њена уло га у 
овом про јек ту вео ма вели ка. Дом здра
вља и Општи на Пећин ци пру жи ли су ком
плет ну логи стич ку подр шку. Обез бе ди ли 
смо про стор у Шима нов ци ма за покрет ни 
мамо граф током рада, као и након тога, 
када ће бити ста ци о ни ран у нашем Дому 
здра вља, где ће бити на сигур ном. Тако
ђе, лека ри и сестре пећи нач ког дома 
здра вља биће еду ко ва ни на који начин ће 
даље дистри бу и ра ти подат ке које доби ју 
након очи та ва ња мамо гра фи је. У пита њу 
је заи ста изу зет на акци ја. Ово је једин
стве на при ли ка да мамо гра фи ју одра ди
мо за врло крат ко вре ме, без зака зи ва
ња и бес плат но, и да може мо после тога 
мир но да спа ва мо – рекла је Кова че вић 
Субо тич ки.

На пре да ва њу су биле при сут не жене 
раз ли чи те ста ро сне доби, углав ном ста
ри је од 40 годи на, што је и циљ на гру па 
про јек та, а како нам је рекла педе сет че
тво ро го ди шња Мир ја на Сучић на пре
да ва ње је дошла и при ја ви ла се за прву 
мамо гра фи ју, јер до сада није ишла 
редов но на кон трол не пре гле де.

– Нисам ради ла мамо гра фи ју до сада 
и нисам ишла редов но на кон тро ле, бар 
не оно ли ко коли ко сма трам да би тре
ба ло. Зато сам се при ја ви ла да ура дим 
сво ју прву мамо гра фи ју. Сма трам да је 
у инте ре су сва ке жене да пове де рачу на 
о соп стве ном здра вљу, а сва ко ко мало 
пра ти ста ти сти ку, зна да је кар ци ном дој
ке у пора сту. Нарав но, прак тич ни моме
нат покрет ног мамо гра фа у Шима нов ци
ма је вео ма битан, јер због сва ко днев них 
оба ве за, сма трам да је запо сле ној жени 
про блем да одво ји вре ме и да се посве ти 
себи, тако да је ова акци ја одлич на и то 
је нешто што сва ка жена наше општи не 
тре ба то да иско ри сти – каза ла је Сучић.

Покрет ни мамо граф пози ци о ни ран је у 
цен тру Шима но ва ца наред не три неде ље.

Сапредавања

Орга ни за тор и ово го ди шње рега те 
је Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци, уз подр шку пећи нач ког Кул
тур ног цен тра, Месне зајед ни це Купи
но во и Цркве не општи не Купи но во, а 
мани фе ста ци ју је финан сиј ски подр жа
ло Мини стар ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја.

Како је нагла си ла дирек тор ка ТО 
Пећин ци Љуби ца Бошко вић, ова кве 
мани фе ста ци је су зна ча јан сег мент 
тури стич ке пону де локал не зајед ни це.

– Општи на Пећин ци има 40 кило ме та
ра оба ле реке Саве и потреб но је доста 
тога ура ди ти да се како локал но ста
нов ни штво, тако и тури сти окре ну Сави. 
Сва ка наша рега та је окре ну та Мај ки 
Анге ли ни, а ово го ди шња има изу зет
но еду ка ти ван садр жај кроз пре да ва ње 
месног паро ха Пре дра га Михај ло ви ћа и 
архе о ло га Пери це Одо ба ши ћа о зна ча
ју ауто ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цркве. Нарав но, сва ка наша рега та је 
јед но вели ко дру же ње и поред еду ка
тив них садр жа ја увек уче сни ци ма нуди
мо добру заба ву у пре ле пој при ро ди, 
рекла нам је Бошко вић.

Сви уче сни ци рега те били су у при ли
ци да уче ству ју у кви зу који је пово дом 
јуби ле ја СПЦ при пре ми ла Тури стич
ка орга ни за ци ја, а одго во ре на пита ња 
су зна ли сви који су пажљи во слу ша ли 
пре да ва ње Пери це Одо ба ши ћа о исто
ри ја ту пра во слав них хра мо ва у Купи но
ву. 

Купин ски парох јереј Пре драг Михај
ло вић је пре испло вља ва ња очи тао 
моли тву за добру пло вид бу, а над без
бед но шћу уче сни ка рега те бде ли су и 
про фе си о нал ни спа си о ци и лекар ска 
еки па пећи нач ког Дома здра вља. Пло
вид ба је про те кла мир но, испу ње на 
добром музи ком, дру же њем и сјај ним 
рас по ло же њем које није успе ла да 
поква ри ни изу зет но висо ка тем пе ра ту
ра која се у нај то пли јем делу дана при
ма кла 40 поде о ку Цел зи ју со ве ска ле. 
Орга ни за тор се побри нуо да осве жа ва
ју ћих хлад них напи та ка буде у изо би
љу, а на циљу је све уче сни ке доче као 
срем ски папри каш.
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КАРЛОВЧИЋ

Тродневнасеоскаслава
Као и сва ке годи не, 4. авгу ста у 

Кар лов чи ћу је, у окви ру обе ле
жа ва ња сео ске сла ве, поло жен 

венац на спо мен обе леж је палим 
бор ци ма и жртва ма фаши зма у Дру
гом свет ском рату, који се нала зи у 
цен тру овог насе ља. Венац су поло
жи ли заме ник пред сед ни ка Општи
не Пећин ци Зоран Вој кић, одбор ник 

из Кар лов чи ћа у Скуп шти ни општи не 
Пећин ци Милан Сте па но вић, пред
сед ник борач ке орга ни за ци је Сава 
Мак си мо вић и дирек тор пећи нач ког 
Кул тур ног цен тра Јован Девр ња, уз 
при су ство нај ста ри јег бор ца и уче сни
ка НОРа деве де се то смо го ди шњег 
Жив ка Дели ћа.

У при год ном кул тур но  умет нич ком 

про гра му, који су орга ни зо ва ли Кул
тур ни цен тар Пећин ци и Савет месне 
зајед ни це Кар лов чић, уче ство ва ли 
су Удру же ње „Сви тац“ из Деча, Ања 
Девр ња из Кар лов чи ћа и глу ми ца Ама
тер ског позо ри шта мла дих из Пећи на
ца, Мери ма Ради во је вић која је изве ла 
сцен ски при каз Милун ке Савић.

Током после по дне ва, одр жа но је 
так ми че ње у кла сич ној шица ри и гли
не ним голу бо ви ма, док су љуби те љи 
фуд ба ла били у при ли ци да нави ја ју 
за дома ћи тим, који су се саста ли са 
гости ма из Шима но ва ца ФК „Хај дук 
1932“. Вечер ње сате обе ле жио је бенд 
„Матрикс“ који је, на школ ском игра ли
шту заба вљао мешта не Кар лов чи ћа и 
њихо ве госте, до касно у ноћ.

Сла ва је обе ле же на тро днев ним 
про гра мом, који је почео већ у петак, 
пред ста вом за децу „Неви дљи ва при
ча“ у изво ђе њу Сане ле Мило ше вић, 
док је субо та била резер ви са на за 
фуд бал. На тере ну Фуд бал ског клу ба 
„Ловац“ саста ли су се каде ти дома ћег 
тима и ФК „Гра ни чар“ из Обре жа, док 
је у вечер њим сати ма на малом игра
ли шту, одр жан ноћ ни тур нир у малом 
фуд ба лу.

Обележенаслава

БРЕСТАЧ

Централногрејањеушколи
Ових дана у Бре ста чу сe при во де кра

ју радо ви на уград њи систе ма цен
трал ног гре ја ња у згра ди под руч не 

основ не шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“, у 
коју је сме ште на и пред школ ска уста но ва. 
Како нам је рекао дирек тор ЈКП „Путе ви 
општи не Пећин ци“ Миро слав Петро вић, 
који је 9. авгу ста оби шао радо ве, укуп на 
вред ност инве сти ци је је 2,1 мили он дина
ра, а сред ства је обез бе ди ла Покра јин ска 
вла да.

– Обје кат бре стач ке основ не шко ле 
до сада се гре јао пећи ма на чвр сто гори
во које су биле сме ште не у учи о ни ца ма, 
тако да ход ни ци и тоа ле ти нису били нај
бо ље загре ја ни. Уград њом новог систе ма 
цен трал ног гре ја ња, са модер ним котлом 
на пелет, обез бе ди ће мо мно го при јат ни је 
усло ве за бора вак и уче ње за 43 осно ва ца 
и 11 деце из врти ћа, а настав ном осо бљу 
боље усло ве за рад у зим ском пери о ду. У 
окви ру ових радо ва извр ше на је и адап та
ци ја јед не од посто је ћих про сто ри ја у коју је 
сме ште на котлар ни ца, изја вио је Петро вић.

Он је додао и да су при пре мље ни про јек
ти за уну тра шње и спољ но уре ђе ње шко ле 
у Бре ста чу, са који ма ће пећи нач ка локал
на само у пра ва апли ци ра ти за сред ства на 
кон кур си ма Покра јин ске вла де.

Обилазакрадова

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаОпштинеПећинци.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СЛАВАУОГАРУ

Почастхеројимаижртвама
Пово дом сео ске сла ве, у Ога ру је у 

четвр так 8. авгу ста поло жен венац 
на спо мен обе леж је палим бор ци

ма и жртва ма фаши зма из Дру гог свет ског 
рата у цен тру насе ља. Венац је поло жио 
заме ник пред сед ни ка општи не Пећин ци 
Зоран Вој кић зајед но са пред сед ни ком 
Саве та месне зајед ни це Огар Мила ном 
Алек си ћем и пред сед ни ком Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва“ Сини шом Ђоки
ћем у при су ству број них мешта на Ога ра и 
све штен ства Архи је реј ског наме сни штва 
Пећи нач ког.

Пре цен трал ног дога ђа ја пола га ња 
вена ца одр жа на је све та литур ги ја у хра
му Пре но са мошти ју Све тог оца Нико
ла ја, а месни парох је на спо ме ни ку у 
цен тру села одр жао помен свим жртва
на фаши зма. У после по днев ним сати ма 
ужи ва ли су љуби те љи фуд ба ла у фуд
бал ској утак ми ци пио ни ра дома ћег тима, 
док је у вечер њим сати ма орга ни за тор 
мани фе ста ци је Ц.О. Огар и Савет месне 
зајед ни це, при пре мио музич ку заба ву за 
све Огар ча не и њихо ве госте.

Про грам обе ле жа ва ња сео ске сла ве 
у Ога ру запо чео је у неде љу 4. авгу ста 
када су се на Котли ћи ја ди оку пи ло 25 
еки па, а нај бо ља је еки па „Свра чи њак“ из 
Доњег Товар ни ка, која је осво ји ла нов ча
ну награ ду, док ће оста так нов ца од упла
та бити иско ри шћен за опре ма ње основ
не шко ле у Ога ру. За добар и сла дак укус, 

так ми ча ра и посе ти ла ца, потру ди ле су се 
и чла ни це Удру же ња жена „Огар чан ке“ 
које су изло жи ле тра ди ци о нал не слат ке и 
сла не посла сти це на сво јим штан до ви ма.

Неде љу су, поред добрих кува ра, обе
ле жи ли и љуби те љи коња и запре га 
са тери то ри је пећи нач ке општи не и из 
сусед них општи на. Око 30 уче сни ка на 
Фија ке ри ја ди дефи ло ва ло је ули ца ма 
Ога ра, што је био посе бан дога ђај пого
то во за децу, која су била у при ли ци и да 

се про во за ју фија ке ри ма. У поне де љак је 
на тере ну за мале спор то ве одр жан ноћ
ни тур нир у малом фуд ба лу, на којем је 
уче ство ва ло 10 еки па, а побе ду је одне
ла еки па дома ћи на „Попо ви анђе ли“. У 
сре ду су љуби те љи фуд ба ла нави ја ли 
за дома ћи тим ФК „Шумар“ који се састао 
са гости ма из Пла ти че ва ФК „Једин ство“ 
у при ја тељ ској утак ми ци, док је у вечер
њим сати ма Огар ча не добром свир ком 
заба вљао бенд “„Матрикс“.

Полагањевенаца

Рум ска општи на знат на сред
ства сва ке годи не ула же у спо рт 
и спорт ску инфра струк ту ру, како 

кроз финан си ра ње рада спорт ских клу
бо ва и удру же ња, пла ћа ње заку па сала 
за тре ни ра ње спо р ти ста, тако и кроз 
попра вља ње обје ка та и ула га ње у спо
рт ску инфра струк ту ру. Због тога је до 22. 
авгу ста рас пи сан тен дер за ову наме ну, 
за шта је у буџе ту локал на само у пра ва 
обез бе ди ла 15 мили о на дина ра.

Ова сред ства су наме ње на за неко ли
ко фуд бал ских клу бо ва, а њихо ва виси
на вари ра од тога шта су спорт ски рад
ни ци у њима озна чи ли као при о ри тет но 
за ову годи ну. Тако је чети ри мили о на 

обез бе ђе но за адап та ци ју ста ди о на на 
коме игра „1. мај“, што је и завр ше но, као 
и изград њу три би на, што је бит но овом 
фуд бал ском клу бу који је  од ове јесе ни 
избо рио место у вишем ран гу так ми че ња 
 Срп ска лига Вој во ди на.

Оста так од 11 мили о на дина ра, пла ни
ра но је да се рас по де ли за рекон струк ци
ју више фуд бал ских тере на.

– Град ски ФК „Фру шка гора“ је тра жио 
рекон струк ци ју целог објек та на ста ди о
ну, а пред ра чун ска вред ност тих радо ва 
је око 2,6 мили о на дина ра. Фуд бал ски 
клу бо ви из Ники на ца, Добри на ца и Вог
ња су тра жи ли поста вља ње рефлек то ра 
на тере ни ма. Раз ли чи те су кал ку ла ци

је за та три тере на, јер нису сви јед на ко 
уда ље ни од тра фо ста ни ца. Про це не се 
за сада кре ћу у распо ну од 1,2 до два 
мили о на дина ра. Веру је мо да ће цена 
ипак бити нижа – рекао је, пово дом отва
ра ња овог тен де ра, пред сед ник рум ске 
Општи не Сла ђан Ман чић. 

Када је реч о фуд бал ском клу бу из 
Пути на ца, њима је потре бан систем за 
зали ва ње чија је вред ност око 860.000 
дина ра. ФК „Сло га“ из Хрт ко ва ца је тра
жио сред ства за нат кри ва ње дела три би
на у дужи ни од 60 мета ра, да се ура ди 
кров на кон струк ци ја и огра ди терен, а 
вред ност тих радо ва је про це ње на на 2,2 
мили о на дина ра. С.Џакула

Улагањеуспортску
инфраструктуру

СтадионуВогњу

РУМА
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РУМА:КУДОШ

Отворенпрвискејтпарк

Рума је доби ла свој први скејт 
парк који се нала зи у Лењи но вој 
ули ци.

На овом игра ли шту, поред скејт пар
ка,  нешто рани је је отво рен  и први 
пра ви фит нес цен тар на отво ре ном, а 
ту је и  терен за кошар ку. 

Како је наја вље но, локал на само у
пра ва пла ни ра да на овом тере ну за 
спорт и рекре а ци ју обра ду је и оне нај
мла ђе, те ће и они уско ро доби ти нове 
моби ли ја ре. 

Први скејт парк је зва нич но отво рен 
10. авгу ста, а за ову при ли ку Румља
ни ма који се баве овим спор том или су 
само њего ви покло ни ци, могућ но сти 
овог скејт пар ка су демон стри ра ли нај
бо љи воза чи из Новог Сада, Бео гра да, 
Зре ња ни на и Срем ске Митро ви це и то 
у вожњи скеј та, БМХ бици кло ва и 
роле ра. 

Њихо ве егзи би ци је пажљи во су пра
ти ли број ни посе ти о ци, раз ли чи тог 
узра ста. Упра во ова број ност је, за 
Сла ђа на Ман чи ћа, пред сед ни ка 
Општи не, потвр да да је локал на само
у пра ва овим поте зом учи ни ла пра ву 
ствар.

– Наше обе ћа ње смо испу ни ли. 
Обез бе ди ли смо нове садр жа је на 
игра ли шту у Лењи но вој ули ци на задо
вољ ство вели ког бро ја деце која су то, 

очи глед но, жељ но оче ки ва ла. Ово је 
сјај на сли ка вече рас, дошли су људи 
који су вич ни у вожњи скеј та и БMХа, 
има ли су шта да пока жу, про грам је 
упот пу ни ла музи ка, видим да су се 
људи лепо заба вља ли. Ово ће сигур но 
бити лепо место за дру же ње нај мла

ђих, неки од њих ће вози ти, неки, 
можда  само гле да ти, али јед но је 
сигур но да ово није крај општин ских 
ула га ња, јер ћемо врло брзо овде 
поста ви ти још јед но дечи је игра ли ште, 
иста као је на  отва ра њу први човек 
рум ске општи не. 

Скејтеруакцији

ПредседникМанчићсадецомизКудоша



2714. AVGUST 2019.     M NOVINE

Са сво јом еки пом у Руми је био 
више стру ки држав ни првак у вожњи 
БМХ бици кла Милан Бабић који је 
иста као да га раду је што скејт пар ко
ви више нису при ви ле ги ја само вели
ких гра до ва. 

– Бит но је да се овај спорт сву да 
раз ви ја, јер углав ном, нај бо љи воза чи 
дола зе из малих сре ди на. Овим је 
Рума доби ла ква ли те тан парк, попут 
оних у Новом Саду и Бео гра ду, али 
мањи и он је при ла го ђен за неки 
почет ни ниво вожње, да се мла ђи 
воза чи упо зна ју са тим јед но став ни
јим  еле мен ти ма и да посте пе но 
напре ду ју у овом зах тев ном спор ту, 
каже Милан Бабић.

Поред скејт пар ка, рани је је са 
радом почео и фит нес цен тар на 
отво ре ном, а у окви ру актив но сти 
при ли ком отва ра ња скејт пар ка пре
зен та ци ју фит нес вежби  и пра вил ног 
кори шће ња спра ва  одр жа ли су чла
но ви „Car dio wor ko ut Cluba“ Рума.

Жељ ко Влаjин је већ пет годи на 
тре нер у овом клу бу и исти че да је 
Рума доби ла пра ви, про фе си о нал ни 
фит нес цен тар који је пого дан за ком
пле тан бодивејт тре нинг.

 – Ово је сјај на ствар и тре ба ло и да 
буде још ова квих игра ли шта у Руми. 
Овде може да се ради ком пле тан 
бодивејт тре нинг, вежбе са опте ре ће
њем, скле ко ви, про па да ње, руски зги
бо ви, може да се одра ди тре нинг за 
цело тело, иста као је тре нер Жељ ко 
Вла јин.

Упо ре до са деша ва њи ма у скејт 
пар ку и фит нес цен тру, тре ни ра ли су 
на кошар ка шком тере ну и нај мла ђи 
чла но ви КК „Сло вен“, а са њима је 
био и њихов тре нер Миро слав Васи
ље вић Тоскић. 

Он је рекао да поздра вља ова кве 
акци је јер деца тре ба да се моти ви шу 
да се баве спор том, да расту у здра
вом окру же њу.

– Увек би се радо ода звао и уче
ство вао у свим акци ја ма које про мо
ви шу спорт и ства ра ју боље усло ве 
да се мла ди баве спор том. У нашем 
клу бу оку пља мо око 100 деча ка и 
девој чи ца, сва ко днев но ради мо са 
њима, вас пи та мо их да буду пра ва 
деца, добри ђаци и спор ти сти, рекао 
је Миро слав Васи ље вић Тоскић, тре
нер мла ђих кате го ри ја КК „Сло вен“.

Деца из Кудо шког кра ја Руме, где се 
нала зи овај нови спор сткорекре а тив
ни садр жај, има ли су за ову при ли ку и 
спе ци јал но ура ђе не маји це са нат пи
сом „Кудош фами ли ја“.

С.Џакула

МаликошаркашисатренеромМирославом

ЖељкоВлајин

АК„СРЕМ“НАЕКИПНОМ
ПРВЕНСТВУЕВРОПЕ

Другоместоза
МаријуиВедрана

Про те клог викен да у Ско пљу је одр
жа но Екип но првен ство Евро пе у атле
ти ци, тре ћа лига за сени о ре и сени
ор ке. Дво је атле ти ча ра АК „Срем“ из 
Срем ске Митро ви це бра ни ло је боје 
Срби је и обо је су насту пи ли у дисци
пли ни баца ње копља и осво ји ли дру
го место. Мари ја Вуче но вић је баци ла 
копље на даљи ну 56,71 мета ра, док 
је Ведран Самац је оства рио резул
тат  76,68м. Прво пла си ра на еки па би 
сле де ће годи не так ми че ње наста ви ла 
у дру гој лиги. Наши репре зен та тив ци 
су осво ји ли прво место, али је због 
навод ног гура ња наша мушка шта фе
та 4x400 мета ра дис ква ли фи ко ва на 
и зау зе ла је дру го место. Пошто су 
сма тра ли да је одлу ка о дис ква ли фи
ка ци ји шта фе те нео сно ва на и непра
вед на, репре зен та тив ци Срби је се из 
револ та нису попе ли на побед нич ко 
посто ље.

ВедранСамац

МаријаВученовић
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СТАНИСЛАВСТУПАВСКИ:СТАРИШИД(3)

Занатлијеизанатскерадње

У трговачко занатском делу града, 
каквим су били Маринци, логич-
но да је ту поред трговинских 

објеката и објеката локалне админи-
страције, као и објеката културе и 
духовног живота био велик број и 
занатских радњи нарочито заната без 
којих се у оно време није могло као 
што су: кројач, обућар, ковач, колар, 
папуџија, воскар, сарач, ужар, ћурчија, 
фарбар, бербер, вуноплетач (штри-
кер), пекар, зидар, молер и други. 

На почетку Маринаца са десне стра-
не улице налазила се месарска радња 
Немање Ждерића. Радња је била на 
углу улица Николе Влашког и Светог 
Саве а радила је до шездесетих годи-
на двадесетог века. 

Иза Момировићеве продавнице на 
другој страни улице била је пекарска 
радња породице Лазић. Миша Лазић је 
ову радњу држао до шездесетих годи-
на, а онда је отврањем велике градске 
пекаре заједно са бројним пекарима и 
он престао са радом.

За породицу Лазић везана је још 
један интересантан детаљ. Наиме 
рођени брат пекара Мише Душан 
Лазић решио је да породични занат не 
наставља већ да се окуша као глумац. 
Уписао је глумачку школу коју је са 
успехом и завршио и низ година је за 
кору хлеба зарађивао у позориштима 
у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и 
другим. Пошто није изградио успешну 
каријеру вратио се у Шид где је у Рад-
ничком универзитету радио као 
саветник и као режисер водио је Шид-
ско аматерско позориште Бранислав 
Нушић и у њему и сам глумио. Стари 

Шиђани су га познавали по надимку 
Џентлмен.

Иза Лазићеве пекаре била је кућа у 
којој је имао свој локал, односно 
радњу, ћурчија Павле Зорјан. Пошто је 
то био породични занат у следећој 
кући али у дворишту своју ћурчијску 
радњу имао је његов брат Самуел 
Зорјан. 

Самуел је свој занат изузетно волео 
и остао му је веран до краја радног 
века. Покушао је да љубав према 
овом занату пренесе на свога сина 
Самуела. Под очевим притиском 
Самуел је завршио занат али се њиме 
није бавио већ је наставио школовање 
и завршио факултет правних наука и 
цео радни век радио је у локалној 
администрацији у општини Шид. 

О Самуелу млађем треба рећи још 
нешто. Био је изузетно добар гимнас-
тичар а нарочито на коњу са хва-
таљкама. Био је репрезентативац 
Војводине и Југославије. Да није имао 
ту несрећу да у истој репрезентативној 
екипи буде са легендарним Миросла-
вом Церарем вероватно би достигао 
светске резултате. У време када су се 
Самуел, његов друг Никола Ђуђар и 
други тада изузетно добри гимнасти-
чари у Шиду бавили спортом односно 
гимнастиком био је то један од најпо-
пуларнијих спортова у Шиду а сала 
Партизана била је пуна гимнастичара. 
Самуел Зорјан је заједно са Николом 
Ђуђарем и Мирославом Цераром био 
члан Југословенске гимнастичарске 
репрезентације на олимпијади у Риму.

Два кућна броја више налазила се 
радња, а занат којим се бавио њен 

УУлициМатијеГупца
живеојеицеорадни
вексебавиосвојим

занатомпрозводњом
метлиодсирка
познатишидски
мајсторметлар
ПавлеПешка.
Каометларје

ипензионисан.
ИзаПавлаје

интересантнодаје
својепроизводе

продаваосамона
пијациинавашарима.

Никаданијеимао
отворенурадњуили

продавницуу
својојкућиили
негдеуграду

ДетаљизВићановићевебачваре1954.године



2914. AVGUST 2019.     M NOVINE

власник, није био тако чест. Била је то 
фарбара у којој су фарбали вуну и 
друге тканине. Власник радње био је 
Михал Хован. Ова фарбара је доживе-
ла свој процват у време када је затво-
рена фарбара у Шидској текстилној 
индустрији Фрушка Гора али релатив-
но је кратко трајало само до седамде-
сетих година када је фарбара затворе-
на. 

У богатом виноградарском и 
воћарском крају за очекивати је 
да и печење добре домаће 

ракије има своју традицију. У Шиду је 
увек био велик број оних који су се 
овим занатом бавили као основном 
или као допунском делатношћу. Са 
друге стране потока Шидина било је 
једно такво место. Власник ове пецаре 
био је Ђура Глувња. Дуго времена је 
важио за једног од људи који имају 
најсавременије казане и најбољу тех-
нологију печења и код којих се увек 
испече највише и најбоље ракије. Кас-
није је Глувња продао ову кућу у коју 
се уселила породица Андрије Срнке. 
Андрија је потицао из породице чији је 
породични занат био прављење чета-
ка. С обзиром да овог посла није било 
довољно Андрија је купио и поставио 
линију за резање дрва и трупаца и 
тиме се бавио као основним зани-
мањем. 

До ове, била је кућа Драге Славује-
вића. У кући је била трговина мешови-
те робе власништво породице Шле-
зингер о чему је већ било речи у делу 
књиге која говори о трговинским 
радњама у Маринцима. Драга Сла-
вујевић је иначе био изучени машин-
бравар, али је током бављења послом 
усавршио своје занимање стругарским 
занатом. Купио је и у својој радионици 
поставио је струг којим је годинама 
пружао услуге Шиђанима и становни-
цима околних села, а продором све 
веће механизације посла за стругара 
је било све више и више. Драга је кас-
није купио и једну гарнитуру вршалице 
којом се вршила пшеница и у току 
вршидбе пружао је услуге у Шиду и 
околним селима. У току сезоне вршид-
бе која је трајала око 6 недеља многе 
сиромашне шидске породице заради-
ле су пшеницу за прехрану породице 
током целе године. Драгина вршалица 
радила је све док није дошло право 
време комбајна који су ове послове у 
потпуности преузели и угасили потре-
бу за вршалицама. За време целе 
сезоне Драгина десна рука и машини-
ста био је Андрија Ступавски звани 
Шампион. Андрија је такође изучио за 
машинбравара али је од 1937. године 
радио као машиниста у шидској пре-
диони. За време вршидбе Андрија је 
прво по задатку био одређен за маши-
нисту код Драге Славујевића а касније 
је у вршидби добијао годишњи одмор 
да може да се укључи у акцију ски-
дања летине. Треба рећи и то да је 
једну од првих косачица на моторни 
погон, односно косачица које је вукао 
трактор, такође имао Драга а на њој је 

радио такође Андрија што значи да 
није случајно Андрија добио „задатак“ 
после Другог светског рата да ради на 
вршалици код свог старог познаника и 
друга. Поред гарнитуре вршалице 
Драга је имао и машину за круњење 
кукуруза којом је такође пружао услуге 
у Шиду. 

У старој згради Словачке штедиони-
це (зграда је порушена и на њеном 
месту је сада продавница „Макси“), 
ковачку радњу отворио је млади ковач 
Ђура Колар. Радња је радила са вели-
ким успехом и у њој су ковачки занат 
изучила и два Ђурина сина старији 
син Ђура и млађи син Јозеф. Овај 
други је касније наследио очеву ковач-
ку радњу у којој је радио до одласка на 
рад у Немачку. По повратку из Немач-
ке Јозеф у Шиду наставља са ковач-
ким занатом а касније своју радионицу 
и посао сели у своју нову кућу у Улици 
Иве Лоле Рибара где ради све до 
одласка у пензију 2014. године када је 
пензионисан као последњи шидски 
ковачпоткивач. Ђурин старији син 
Ђура се својим занатом није бавио 
дуго јер се запослио као возач у ЈКП 
Стандард и напустио ковачки занат. 
Трећи ђурин син Андрија одбио је да 
послуша оца да и он изучи за ковача 
па је уз негодовање оца ипак завршио 
пекарски занат којим се бавио прво 
код познатог шидског пекара Грге а 
касније у Градској пекари у Шиду. 

 До Колареве куће била је содара 
односно радионица у којој се произво-
дила сода вода. Власник ове содаре 
била је породица Нинковић Жарка. 
Содара је престала са радом педесе-
тих година прошлог века када се њен 
власник запослио у Фабрици боја Хем-
про у Шиду као ватрогасац. За Жарка 
Нинковић се може рећи да је био један 
од првих ватрогасаца који су се за тај 
позив школовали. Завршио је прво 
подофицирску школу за ватрогасце а 
затим и официрску школу у Земуну. 
Ватрогасним позивом се бавио до 
одласка у пензију. 

Иза Грбићеве продавнице била је 
породична стамбена зграда у 
којој је свој сарачки занат оба-

вљао Влада Ђуђар. Сарачки занати су 
међу првим занатима који су нестали 
после Другог светског рата па је тако и 
господин Ђуђар затворио своју сарач-
ку радњу због недостатка посла.

Иза Ђуђареве сарачке радње ради-
ла је коларска радња чији је власник 
била извесна Катица али нисмо успе-
ли да одгонетнемо њено презиме.

Позната породица шидских ћурчија 
Стевана Червенака прво је имала 
своју занатску радњу испред породице 
Колар. Касније ова породица купује 
породичну зграду и пословни простор 
у главној градској улици где је ова ћур-
чијска радња радила све док је био 
жив Стеван.

До Червенакове радње била је стам-
бена зграда породице Мартина и 
Мише Колара. Колари по презимену 
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били су обојица колари и по занимању. 
Нажалост, ова породица је свој колар-
ски занат држала више као допунско 
занимање и никада се није њиме 
озбиљније бавила, Њихова основно 
занимање била је пољопривреда. 

На крају Маринаца са леве стране 
према Гибарцу иза млина породице 
Плахћински биле су куће породице 
Чањи. Мише. Чањи је био мајстор који 
је имао своју вуноплетачку радњу 
којом се изузетно успешно бавио 
током дугог низа година. Важио је за 
доброг мајстора и стручњака нарочито 
у познавању вуноплетачког заната. 

На почетку Маринаца на углу 
Улице Николе Влашког била је 
месарска радња породице Жде-

рић. До ове радње била је Тешићева 
кафана али о њој има изузетно мало 
података.

На углу Улице Огњена Прице била је 
стара зграда апотеке, поште, банка а 
данас управна зграда водовода и 
Социјално а насурот њој је и данас 
стари Влчеков дућан. 

Иза Влчековог дућана била је бер-
берска радња али име власника рање 
није забележено.

Следећа радња била је поново једна 
месарска радња. Њен власник је био 
Андрија Пуканчик. Породица Пуканчик 
је своју кућу продала Породици Јови-
це Радосављевића који се такође 
бавио месарским занатом и држао је 
месарску радњу све до деведесетих 
година прошлог века када је затворио 
због одласка у пензију. 

Уз саму Шидину била је радионица 
бачвара Бошка Вићановића. С обзи-
ром на природу посла, а био је 
стручњак за поправку бачви, логично 
је било да је највише посла обављао 
на терену док је мањи део обављао у 
својој радионици. Ту је претежно пра-
вио нове бачве. Нарочито је своје 
услуге пружао у бившој апотекаровој 
винарији касније у Виналку где је 
радио на поправци и изради огромних 
буради за чију градњу је морао да 
поставља скеле. Бошко Вићановић је 
имао сина који је живео у родитељској 
кући, а завршио је месарски занат, и 
својим занатом се бавио до одласка у 
пензију. 

За њега, односно за Стеву Вићано-
вића званог Синђа, везана је једна 
много занимљивија и питомија прича. 
Стева је од својих младих дана био 
заљубљен у музику нарочито у роке-
нрол. Касније је постао легенда шид-
ског рокенрола а његово име је поста-
ло познато широм бивше Југославије. 
Музиком је почео да се бави као 
вокални извођач у шидској групи Коме-
те шездесетих година прошлог века. 
Године 1968. оснива своју групу под 
називом Наутилус а затим пева са гру-
пом Лет. Касније као певач пева са 
многим познатим рок групама широм 
Југославије. Своју љубав према музи-
ци пренео је и на своје две ћерке 
Ранку и Александру које су себе пос-
ветиле свету музике. 

Сећајући се својих раних музичких 
дана када је са својим оркестром 
пробе одржаво у дворишту породичне 
куће испричао нам је Стева и једну 
анегдоту која га је могла скупо кошта-
ти. Наиме једног дана око један час 
поподне почео је са оркестром пробу у 
свом дворишту. Гласну музику у сред 
пробе прекинуо је комшија Сава који је 
приликом повратка са њиве оставио 
коње упрегнуте у сељачка кола пред 
кућом на улици. Уплашени гласном 
рок музиком, а нарочито бубњевима, 
уплашени коњи су са колима улетели 
у поток Шидину. Срећом кола су била 
празна и лако су их извукли из потока. 
Стева открива још једну тајну. И поред 
претњи, љутњи, молби комшилука да 
престане са свирком Стева је остао 
упоран и на крају је победио. На њего-
ву музику комшије су навикле а не 
само комшије него и њихова стока и 
комшијини коњи. 

Директно преко пута бачвара 
Вићановића на другој обали 
Шидине била је друга позната 

радња ковача Михајла Цикуше. За 
мајстора Цикушу везана је такође 
једна анегдота. Његов комшија, није 
битно који, је био човек велико занове-
тало. Сваки пут када би ушао у радњу 
нашао би неке замерке на обављеним 
пословима било да се односе на 
израђене поткове или неки други 
ковачки производ. При уласку одмах 
са врата посегао би за потковом са 
гомиле, да је коментарише. Да би му 
доскочио мајстор Цикуша се са својим 
колегама и друговима договорио како 
да му подвале. Мајстор је исковао 
једну поткову непосредно пред ком-
шијин долазак у радњу и охладио је 
тек толико да није усијана и да изгледа 
као да ту стоји дуже време. Касније се 
све одиграло како су и очекивали. 
Комшија је ушао у радњу и одмах са 

Чањиевамашинаје
важилазаједнуод
најквалитетнијих

гарнитураибилоје
премијадобити

њиховувршалицу
завршењежита.
Услугевршидбе
житапружалисуу

гумнимапородичних
кућаалинапростору

Бељњачегдесу
вршилиуслуге

вршидбедетелине.
Тусуљуди

довозилидетелину
колимааодвозили
овршенудетелину
исемедетелине

ЗградаЛепојиногмлинаданасјеурушевинама
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врата посегао руком према потковама. 
Ни сањао није да је поткова према 
којој је посегла његова рука још увек 
врела. Ухватио је и тог тренутка 
радњом се проломио комшијин крик а 
у исто време и громогласан смех при-
сутних. Није познат епилог овог 
догађаја у вези са међусобним ком-
шијским односима мајстора Цикуше и 
његовог комшије. Вероватно су односи 
били брзо изглађени али анегдота је 
остала и дуго се препричавала. 

Преко пута Цикушине ковачке 
радионице био је Лепојин млин о 
којем је већ било речи у делу у 

којем се говори о млиновима.
Неколико кућа више налазила се 

радња познатог обућара Емила Стру-
харика. Мајстор Емил је своје произво-
де носио на вашаре и највећи део њих 
је продавао управо на вашарима. 

До Струхарикове куће била је кућа 
Душана Грбића машинбравара у којој 
је Душан имао и своју машинбраварс-
ку радњу. Касније је ову кућу купио 
Миленко Куртић и ту отворио про-
давницу мешовите робе која и данас 
ради.

Преко пута Грбићеве куће на углу 
Улице Ђуре Даничића била је стара 
кућа Андрије Чањиа. Данас је ту Сло-
вачки дом а две куће даље била је 
позната кафана код Андрије Ступав-
ског о којој је било речи.

Као стручњак за машине Павле 
Чањи, који је имао кућу неколико згра-
да даље, је купио и једну гарнитуру 
вршалица са којом је између два рата, 
прво са парњачом а касније са трак-
торским погоном вршио услуге вршид-
бе жита. Чањиева машина је важила 
за једну од најквалитетнијих гарнитура 
и било је премија добити њихову 
вршалицу за вршење жита. Услуге 
вршидбе жита пружали су у гумнима 
породичних кућа али на простору 
Бељњаче где су вршили услуге вршид-
бе детелине. Ту су људи довозили 
детелину колима а одвозили овршену 
детелину и семе детелине. На овом 
месту на Бељњачи Павле је вршио и 
услуге вршидбе зоби и неких других 
житарица које би грађани довезли. 

Као последњи мајстор настањен са 
десне стране улице у Маринцима, у 
време после Другог светског рата 
радио је још и обућар Васа Ракић који 
је имао радњу више од Словачког 
парка.

Међу последњим генерацијама 
мајстора у бившој шегртској школи 
изучили су занате још неки мајстори 
који су касније имали своје радње или 
их и данас имају у бившим Маринцима 
а данас Улици Светог Саве. 

Можда последњи ковач у Шиду који 
се још и данас бави својим занатом, 
додуше нешто савременијим алатима 
и према савременијим захтевима 
купаца, па прави производе од кованог 
гвожђа, је власник радње Ентер Бра-
варије Станислав Ђиерчан. И он је 
остао веран традицији Маринаца и 
радњу је сместио у Улици Светог Саве. 

Други мајстор који је завршио један 
од савремених али ипак заната је 
електричар Мирослав Срнка. Занат-
ску радњу данас има у Улици Светог 
Саве односно у Маринцима на темељу 
некадашње радње за резање и обра-
ду дрвета његовог оца Павла Срнке. 

Данас се на крају Улице Светог 
Саве некада Маринаца налази индус-
тријска зона у којој су смештене многе 
приватне фирме. Ту је Столарска 
радионица Плахћински, Производња 
боја и лакова Поли, продавница беле 
технике Фитинг, штампарија Илијанум, 
Фабрика за производњу сточне хране 
ДД Шид, бензинска пумпа и други. Не 
смемо заборавити да је ту још увек 
смештена и зграда и производни пого-
ни некада једне од највећих Фабрика 
за прераду меса Срем а ту је и послов-
на зграда Електродистрибуције и 
велика трансформаторска станица са 
које се струјом напаја цео регион.

Када говоримо о занатским објекти-
ма и занатлијама у ширем подручју 
Маринаца треба побројати још неке.

У Улици Матије Гупца живео је и цео 
радни век се бавио својим занатом 
прозводњом метли од сирка познати 
шидски мајстор метлар Павле Пешка. 
Као метлар је и пензионисан. И за 
Павла је интересантно да је своје про-
изводе продавао само на пијаци и на 
вашарима. Никада није имао отворе-
ну радњу или продавницу у својој кући 
или негде у граду. 

До Павлове куће касније је купио 

кућу и ту преселио своју ћурчијску 
радионицу Самуел Зорјан. У овој 
радионици Самуел је радио до пензи-
онисања. 

Деведесетих година прошлог века 
тачније 1992. године Зузана Ступав-
ски је у својој стамбеној згради отво-
рила мешаону сточне хране а у кући и 
продавницу сточне хране. Ова меша-
она била је једна од првих приватних 
мешаона сточне хране у Срему. 
Мешаона је радила до 2005. године 
када је затворена.

У Улици Иве Лоле Рибара срећемо 
једну интересантну личност која је 
Шиђанима остала позната по свом 
боемском животу и по својој хармони-
ци коју је први пут узео у руке са 
својих 16 година а растао се са њом 
само месец дана пред смрт. Са хар-
моником је друговао пуне 63 године. 
Све време од оснивања СКОС Једно-
та био је један од чланова оркестра а 
у њему је свирао са многим генера-
цијама музичара и фолклориста. То је 
био Карол Хован. Без њега и његове 
хармонике у Словачком дому није 
било ни једне манифестације у коју се 
није укључио а памте га и по томе да 
је свирао многе свадбе у Шиду и око-
лини. Веселу природу и ведар дух 
наследио је по деди Палку који је 
такође био весељак. У друштву је 
често причао шале на свој рачун. У 
једној од њих актери су он и његов 
деда Палко. У подруму су имали 
смештену репу којом су хранили 
краве, али у подруму је било и буре 
са вином. Док је у бурету било вина 
деда и он су улазили у подрум и изно-
сили само по једну репу и давали је 
кравама. Свакако да су сваки пут 
попили и по чашу вина. Када је у 
бурету понестало вина нестало је и 
њиховог интересовања за репу. Да 
није било бабе која је морала да пре-
узме храњење, краве би престале да 
дају млеко. 

Другу анегдоту Карол прича о 
својој супрузи која га је натерала 
да веже кравату приликом одлас-

ка на једно гостовање са СКУД Једно-
та. У повратку, после одржаног концер-
та, приликом уласка у аутобус дунуо је 
ветар и кравату омотао око гране 
ораха која се надвила над улазним 
вратима у аутобус. Одмотавши крава-
ту са гране Карол је одмах бацио уз 
псовке оптужујући супругу да је она 
знала да ће се то догодити и да ће се 
он обесити зато га је и натерала да 
веже кравату.

У истој улици станује и, сада већ 
пензионер, мајстор Јанко Ђиерчан. 
Молер који је цео свој радни век про-
вео бавећи се молерским занатом а 
имао је своју приватну занатску молер-
ску радњу. Данас је у пензији. Јанко 
припада оној бројној генерацији мла-
дих молера који су се школовали у 
шидској шегртској школи а радили су у 
молерском предузећу Украс. 

УСледећемброју:
Циглариициглане

Уподрумусу
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репукојомсухранили
краве,алиуподруму
јебилоибуреса
вином.Докјеу

буретубиловина
дедаионсуулазили
уподрумиизносили
самопоједнурепу
идавалијекравама.
Свакакодасусваки
путпопилиипочашу
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интересовањазарепу.

Данијебилобабе
којајеморалада
преузмехрањење,
кравебипрестале
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ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА

Шидска
Фијакеријада

„Фија ке ри ја да Шид“ је спорт скокул
тур нотури стич ка мани фе ста ци ја која 
се одви ја од 2012. годи не. Ове годи не 
Фија ке ри ја да почи ње 17. авгу ста са 
почет ком у 12.30 часо ва, а у 13 часо ва 
одр жа ва се так ми чар ски део са запре
га ма, на тере ну ОФК „Шид“.

Богат про грам мани фе ста ци је састо
ји се из два дела. Први је реви јал ног 
карак те ра и чини га дефи ле парад них 
коњич ких запре га, кола, фија ке ра кроз 
насе ље Шид, док је дру ги део так ми
чар ског карак те ра. Посе ти о ци могу 
виде ти раз ли чи те расе него ва них и 
дре си ра них коња, што је пра ви рај за 
љуби те ље ове пле ме ни те врсте живо
ти ње. За све додат не инфор ма ци је 
позва ти орга ни за то ра Јови цу Сте па ни
ћа, број теле фо на 063/ 766  2150.

У окви ру мани фе ста ци је „Шид ско 
кул тур но лето“ одр жа ће се 18. авгу ста 
на бини Кул тур ног обра зов ног цен тра 
Шид и мани фе ста ци ја „Винар ске 
ноћи“. Посе ти о ци ће бити у при ли ци 
да погле да ју пону ду локал них вина ри
ја, које ће пре зен то ва ти вина са тери
то ри је општи не Шид и Сре ма.

Где је вино, ту је и музи ка там бу ра
ша, тако да посе ти о ци током тра ја ња 
мани фе ста ци је могу да ужи ва ју уз зву
ке там бу ре као и дегу ста ци ји наших 
нај бо љих вина.

ШИДСКИ„ВИДИЦИ2019”

Крозуметност
додружења

Удру же ње срп ско  руског при ја тељ
ства „Шид”, орга ни зо ва ло је четвр ту по 
реду ликов ну коло ни ју „Види ци 2019”. 
Умет ни ци из Руске феде ра ци је, Репу
бли ке Срп ске, као и дома ћи умет ни ци, 

су са радом поче ли 2. авгу ста, а коло
ни ја је тра ја ла до 10. авгу ста. Све ча
но отва ра ње орга ни зо ва но је у поне
де љак, 5. авгу ста у дво ри шту згра де у 
којој Удру же ње има сво је про сто ри је. 

Мићо Ђукић, пред сед ник Удру же ња 
срп ско  руског при ја тељ ства „Шид” 
и Вја це слав Али кин, први секре тар 
Одсе ка за кул ту ру амба са де Руске 
феде ра ци је у Срби ји су све ча но отво
ри ли ово го ди шњу ликов ну коло ни ју. У 
умет нич ком про гра му уче ство ва ли су 
хор „Тамја ни ка” и соли ста Јеле на Здје
лар. Посе ти о ци су могли да погле да ју и 
изло жбу сли ка Гаја не Добро вољ ске са 
моти ви ма како из Шида, тако и из дру
гих кра је ва Срби је.

На коло ни ји уче ству ју 23 умет ни ка, 
њих 12 је из Руске феде ра ци је. На кра
ју коло ни је сва ки умет ник ће оста ви ти 
по јед ну сли ку, која ће бити у трај ном 
вла сни штву удру же ња срп ско  руског 
при ја тељ ства „Шид”. Д.П.

КУЛТУРНОЛЕТОРУМА

Двепредставе

Први про грам у авгу сту, који је реа
ли зо ван у окви ру рум ског Кул тур ног 
лета, била је пред ста ва „Отка че не“ 
бео град ске гру пе „Moni Cart“  коју је 
публи ка има ла задо вољ ство да погле
да 5. авгу ста у вели кој дво ра ни Кул
тур ног цен тра.

Oво је пред ста ва о акту ел ном вре
ме ну у којем живи мо, акту ел ним фено
ме ни ма али сагле да ним из комич ног 
угла. То су жене које јуре кари је ру, које 
су опсед ну те изгле дом, пла стич ним 
опе ра ци ја ма и бор бом да зау ста ве 
неми нов ну ста рост, али и оне које су 
оства ре не само ако има ју имућ ног 
мужа или парт не ра, јер ништа дру го не 
зна ју да раде.

Пред ста ву је режи ра ла, али у њој и  
глу ми, Мони ка Ромић.

Улаз за ову пред ста ву је, као и 
комич ну моно дра му  за децу и целу 
поро ди цу Сане ле  Мило ше вић, која је 
оди гра на 10. авгу ста, био бес пла тан 
за све заин те ре со ва не.

Реч је о моно дра ми „Неви дљи ва 
при ча“, о спи са те љи ци Мери која путу
је по све ту, саку пља при че и запи су је 
их у сво ју Злат ну књи гу. 

Она  је зака сни ла на воз, и док чека 
сле де ћи, при ча при че које је саку пи ла. 
Мери публи ку води  пре ко Хава ја и 
Сиби ра, чак и на Дивљи запад. Њена 
цен трал на при ча је бази ра на на позна

тој бај ци  „У цара Тро ја на козје уши“. И 
поред висо ких тем пе ра ту ра, пред ста
ву је погле дао  соли дан број мали ша
на у прат њи роди те ља, који су током 
пред ста ве лепо кому ни ци ра ли са спи
са те љи цом Мери, с обзи ром да је и 
ова пред ста ва, као и већи на наме ње
них деци, интер ак тив на.

С.Џ.

САОБРАЋАЈ

Рекордан
бројвозила

Од почет ка лет ње сезо не на срп ске 
ауто пу те ве укљу чи ло се више од 
седам мили о на вози ла. Током првог 
викен да у авгу сту на ауто пу те ве се 
укљу чи ло више од 730 хиља да, а 
забе ле жен је рекор дан број вози ла 
која су про шла кроз наплат не ста ни це 
Бео град – више од 203 хиља де вози
ла, Ста ра Пазо ва – око 110 хиља да 
вози ла и Шима нов ци – бли зу 95 хиља
да вози ла. Овог викен да оства рен 
при ход од напла те пута ри не изно си 
бли зу 364 мили о на дина ра што је 
више за бли зу 27 посто у одно су на 
исти пери од про шле годи не.

Обез бе ђе на сред ства за рефун ди
ра ње тро шко ва пре во за сред њо шко
ла ца и сту де на та

За рефун ди ра ње тро шко ва пре во за 
сред њо шко ла ца и сту де на та са тери
то ри је општи не Ста ра Пазо ва у пред
сто је ћој школ ској годи ни обез бе ђе но је 
28 мили о на дина ра из буџе та локал не 
само у пра ве. Овим про гра мом обу хва
ће но је пре ко 1.670 шко ла ра ца који се 
шко лу ју у јед ној од три сред ње шко ле 
у општи ни, обли жњим шко ла ма и 
факул те ти ма. Ову врсту услу ге реа ли
зо ва ће Сао бра ћај но пред у зе ће 
“Ласта”.
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Маскота
Наред ног викен да кре ћу так ми че ња 

у још две од пет нај ја чих фуд бал ских 
лига у Евро пи. Нем ци и Шпан ци се 
при дру жу ју Енгле зи ма и Фран цу зи ма 
који су већ поче ли да пика ју лоп ту. 
Чека ју се Ита ли ја ни.

Шва бе ће нам и ове годи не при ре ди
ти ква ли те тан фуд бал. Титу лу ће веро
ват но узе ти Бајерн или можда којим 
слу ча јем Дорт мунд. И то је то, на 
жа лост, што се тиче немач ког фуд ба
ла. Ште та за тако јаку и орга ни зо ва ну 
лигу да два тима баш толи ко доми ни
ра ју лигом. Пун пого дак ће бити када 
неко тре ћи уђе у кон ку рен ци ју за осва
ја ње титу ле. 

Цир кус у Шпа ни ји почи ње, тако ђе, 
сле де ћег викен да. Ту је већ ситу а ци ја 
мало дру га чи ја. Ове сезо не не зна мо 
шта да оче ку је мо од Реа ла који делу је 
као брод без кор ми ла ра. Нису ништа 
пока за ли про шле сезо не, на лет њим 
при пре ма ма тако ђе. Мно го је трза ви ца 
у еки пи и биће зани мљи во како ће све 
то изгле да ти. Нарав но, ту је и наш 
Лука Јовић, па ето раз ло га да се пра ти 
краљевскиклуб.

Бар са је, чини се, опет нај ве ћи 
фаво рит за титу лу. Нису мно го мења
ли, дове ли су Гри зма на, а чека се 
завр ше так саге око Неи ма ро вог 
поврат ка у Шпа ни ју. Поред Бар се ло не, 
и Реал је загри зао за малог кли пан де
ра који, изгле да, више слу жи као 
маско та и мар кен ти шки трик, него као 
озби љан фуд ба лер.

Нека ко ми делу је да је Атле ти ко  
ура дио нај бо љи посао током лета. 

Стан дар но су добри и чвр сти, а уме
сто Гри зма на дове ли су малог Фелик
са који делу је као бом ба од игра ча. 
Послед њих годи на Атле ти ко није гре
шио када је пљу вао вели ку лову за 
игра че, изгле да да су и сад ура ди ли 
пра ву ствар. Јед но је сигур но – у Шпа
ни ји никад није било досад но.

Струка
Дра ма у фуд бал ским ква ли фи ка ци

ја ма за Евро пу се наста вља. Неза
хвал но је писа ти о утак ми ца ма које су 
за нама, када се наред не већ игра ју у 
вре ме штам па ња новог бро ја М нови
на. Ипак, јед ну бих ствар издво јио. 
Црве на зве зда и Пар ти зан се послед
њих годи на не бру ка ју у Евро пи. Шта је 
узрок? Да ме уби јеш не знам. Фуд бал 
нам никад није био у већем кана лу, 
Супер ли га сме хо тре сна, инфра струк
ту ра очај на, па опет, два бео град ска 
клу ба пли ва ју нека ко у европ ским 
вода ма.

Чини се да су и јед ни и дру ги схва ти
ли да без стру ке немаш шта да тра
жиш у европ ским так ми че њи ма. Зве
зда је убо ла пре ми ју дово ђе њем 
Мило је ви ћа пре две годи не на место 
тре не ра. Човек је пре по ро дио еки пу, 
нате рао игра че да трче и гину на тере
ну, а конач но се види кон цеп ци ја у 
игри.

Пар ти зан је на пољу стру ке већ био 
корак испред сво јих ком ши ја. Уве ли ко 
дају шан су мла ђим и амби ци о зним 
тре не ри ма, за раз ли ку од разних Бар
до ва, Коса но ви ћа и Пижо на који су до 
ско ра били пра те ћи инвен тар на Зве

зди ном ста ди о ну. Ипак, чиње ни ца да 
је на клу пу засео Саво Мило ше вић не 
ули ва баш пове ре ње. Човек је директ
но из Саве за, без дана тре нер ског 
иску ства, пре у зео еки пу. Али добро, 
што оно кажу, нико није рођен нау чен.

Иживљавање
Нај бо га ти ји фуд бал ски клу бо ви у 

Евро пи при во де кра ју при пре ме за 
наред ну сезо ну. Осло бо ђе ни ака ња у 
европ ским ква ли фи ка ци ја ма, госто ва
ли су по белом све ту и, као мла да која 
на свад би иде од госта до госта, узи
ма ли лову раји на егзо тич ним дести на
ци ја ма. Буде чове ку нека ко кри во када 
види све то. Док ти овде, у несрет ној 
Срби ји молиш бога да клуб за који 
нави јаш про ђе и не сапле те се о неке 
инди јан це, они тамо игра ју неке реви
јал не утак ми це, мла те паре и чека ју 
жреб за Лигу шам пи о на. Црк ни сиро ти
њо.

Елем, нешто дру го ми је зао ку пи ло 
пажњу чита ју ћи штам пу пре неки дан. 
Пра во ниот ку да, поја ви ми се пред 
очи ма вест да је Бајерн Мин хен у при
прем ној утак ми ци нагу зио неки тамо 
Ротах – Егерн резул та том 23:0. Па 
како вас није сра мо та? Могу да зами
слим како је то све изгле да ло на тере
ну, али не могу да зами слим мотив да 
неког толи ко пони зиш у при ја тељ ској 
утак ми ци. Да ствар буде гора, истом 
клу бу су стр па ли про шле годи не 20 
кома да. Одли чан начин да диг неш 
себи само по у зда ње пред поче так 
сезо не ижи вља ва ју ћи се над неја ким. 
Апла уз.
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СПОРТСКИСАВЕЗОПШТИНЕРУМА

Румскиполумаратон24.августа
Тре ћи Рум ски полу ма ра тон биће 

одр жан 24. авгу ста, а како сазна
је мо од орга ни за то ра, Спорт ског 

саве за рум ске општи не,  сво је уче шће 
на овом полу ма ра то ну су већ потвр
ди ли неки од нај бо љих дома ћих, као 
и атле ти ча ра из зема ља у  окру же њу. 
Међу они ма који су потвр ди ли уче шће 
је репре зен та тив ка Срби је Тео до ра 
Симо вић, која је лане била побед ни ца 
у жен ској кон ку рен ци ји, као и Хеле на 
Јавор ник, бив ша олим пиј ка из Сло
ве ни је, Биља на Кира џи е ва из Маке
до ни је, те Стен ли Кипру ти из Кени
је. Под се ти мо само, оба побед ни ка 
из прет ход них полу ма ра то на у Руми, 
били су Кениј ци.

На Рум ском полу ма ра то ну ће, по 
први пут, уче ство ва ти и Дејан Боги ће
вић, држав ни првак на 3.000 мета ра 
стипл, ина че дуго го ди шњи репре зен
та ти вац СР Југо сла ви је и Срби је, а 
оче ку ју се потвр де још неко ли ко врхун
ских атле ти ча ра. Рок за при ја вљи ва ње 

так ми ча ра  је 21. август, али се, они 
који се пре до ми сле и желе уче ство ва
ти у некој од трка, могу при ја ви ти и на 
сам дан одр жа ва ња полу ма ра то на.

Као и прет ход них годи на, осим глав
не полу ма ра тон ске трке од 21,1 кило
ме тар  која почи ње у 17 часо ва, ту ће 
бити и  „ДДОР Трка задо вољ ства“ у 
дужи ни од  седам кило ме та ра, пузе
ћа „Нео н Бам би ни трка“ за децу мла ђу 
од две годи не, док ће полу ма ра тон ску 
ста зу од 21 кило ме тар пред став ни ци 
фир ми моћи да савла да ју по шта фет
ном систе му: три пута по седам кило
ме та ра, а стар ту ју кад и глав на полу
ма ра тон ска трка.

Орга ни за то ри Рум ског полу ма рат на 
су, уз подр шку локал не само у пра ве, 
обез бе ди ли нај бо љи ма вред не награ
де. 

И ове годи не је за уче сни ке  3. Рум
ског полу ма ра то на обез бе ђен бес пла
тан ауто бу ски пре воз Бео град  Рума 
 Бео град. С.Џ.

Прошлогодишњипобедник
ИсакКимутаиНгено

КИКБОКС:МЕДАЉАСТИГЛАУБЕОЧИНСАСВЕТСКОГКУПАУАНКАРИ

БронзазаЗоранаЧакара

У каби не ту пред сед ни ка Општи
не Бео чин, Митра Милин ко ви ћа 
8 авгу ста упри ли чен при јем за 

Зора на Чака ра, мла дог спор ти сту кик
бокс клу ба „Цемент“ из Бео чи на који је 
на свет ском купу у san dafull кон так ту 
у Анка ри осво јио брон за ну меда љу у 
кате го ри ји до 90 кило гра ма.

На овом свет ском купу уче ство ва
ло је пре ко 600 так ми ча ра раз ли чи тих 
кате го ри ја так ми че ња, са при бли жно 
130 мече ва днев но.

Пред сед ник Милин ко вић је у име 
општи не Бео чин у знак захвал но сти на 
постиг ну том успе ху и про мо ци ји спор та 
мла дом Чака ру уру чио спе ци јал но при

зна ње општи не, уз жељу да она буде 
само под стрек и мотив за нове меда ље.

При је му код пред сед ни ка при су ство
ва ли су члан Већа општи не Бео чин 
заду жен за спорт и омла ди ну Михај ло 
Божић, помоћ ник пред сед ни ка општи не 
Лука Апић, као и омла дин ци, при ја те љи 
награ ђе ног спор ти сте.

ЗоранЧакарипредседникОпштинеМитарМилинковић
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ОВАН:Поја ча на сује
та вас наво ди на 
погре шан закљу чак. 
Парт нер само при вид

но делу је неза ин те ре со ва но за 
вашу при чу и иде је. Могућ је пози
ти ван рас плет дога ђа ја, под усло
вом да кон сул ту је те бли ске сарад
ни ке и да сачу ва те при себ ност 
духа у одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма. 
Вечер ње сате посве ти те кре а тив
ној изо ла ци ји, при ја ће вам опу
шта ње. 

БИК: Захва љу ју ћи 
добрим пре го ва рач
ким мани ри ма и 
вешти ни при ла го ђа ва

ња успе ва те да се укло пи те у раз
ли чи те послов не дого во ре. Има те 
добар пред о се ћај када тре ба да 
покре не те већу акци ју и на осно ву 
сво је инту и ци је доно си те исправ
ну одлу ку. Оче ку је вас зна чај ни  
доби так. Жели те да сма њи те тен
зи ју која посто ји изме ђу вас и 
воље не осо бе. 

БЛИЗАНЦИ: Ваша 
сна ла жљи вост у 
послов но – финан сиј
ском сми слу доно си 

само тре нут ну сатис фак ци ју и 
олак ша ње. Јасно вам је до које 
гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке зао
би ла зне мето де, као начин да се 
осло бо ди те нечи је послов не кон
тро ле или кри ти ке. Мимо сво је 
воље упа да те у неке кон фликт не 
ситу а ци је. 

РАК: На осно ву поу
зда них кон та ка та или 
инфор ма ци ја пра ви те 
добру послов ну про

це ну, потреб но је још да зао кру
жи те дого во ре које има те и да 
оправ да те сво ју уло гу. Неко вам 
покла ња вели ко пове ре ње и спре
ман је да вас награ ди због уме
шно сти коју сте пока за ли. Делу је
те вео ма ћудљи во и тајан стве но 
пред парт не ром али на такав 
начин оста вља те погре шан ути
сак. 

ЛАВ: Ако кори сти те 
довољ но убе дљи ве 
аргу мен те, онда 
сарад ни ци неће моћи 

да вас оспо ра ва ју или да вам 
отка зу ју сво је услу ге. У скла ду са 
савре ме ним послов ним трен дом 
који пра ти те потреб на су вам нова 
или ефи ка сна реше ња. Пре или 
касни је, мора ће те да се суо чи те 
са сво јим љубав ним илу зи ја ма. 
Не тре ба да се закла ња те иза 
неких оправ да ња за која нема те 
покри ће. 

ДЕВИЦА: Нала зи те 
се у кре а тив ној фази и 
има те вели ке послов
не амби ци је. У финан

сиј ском сми слу доби ја те нечи ју 
подр шку. Про ши ри те сво је кон так
те у раз ли чи тим прав ци ма и пре у
зми те додат ну ини ци ја ти ву у скла
ду са свим акту ел ним дога ђа ји ма. 
Уме те да забли ста те пуним сја јем 
у пра вом тре нут ку. При ја вам 
пажња коју доби ја те од бли ске 
осо бе. 

ВАГА: Делу је те врло 
одго вор но пред сво јом 
око ли ном и не дозво
ља ва те да неко мења 

ваше кри те ри ју ме или послов ни 
ритам. Као што то увек чини те 
рас по ре ди те сво је оба ве зе по 
разним кате го ри ја ма важно сти и 
испла ти во сти. Улеп шај те свој 
љубав ни живот и потру ди те се да 
делу је те довољ но при влач но. 
Поне кад тре ба да се пре пу сти те 
рит му осе ћа ња, без суви шних 
емо тив них коч ни ца и пред ра су да. 

ШКОРПИЈА: Делу је те 
резер ви са но пред 
одре ђе ним сарад ни
ци ма и про ве ра ва те 

све нове инфор ма ци је које ути чу 
на вашу сигур ност. Одло жи те пот
пи си ва ње неких спор них доку ме
на та или финан сиј ске тран сак ци је 
под сум њи вим окол но сти ма. Мере 
опре за које спро во ди те пока за ће 
се као вео ма кори сне. У љубав
ном одно су нема потре бе да се 
пона ша те зах тев но пре ма воље
ној осо би. 

СТРЕЛАЦ: Потреб но 
је да се боље при ла го
ђа ва те на усло ве које 
дик ти ра ју ваши прет

по ста вље ни. Не жели те пре ви ше 
да ризи ку је те у послов но – финан
сиј ским пре го во ри ма, али при ме
ћу је те да неко од сарад ни ка инди
рект но мења почет не усло ве или 
да упор но про вла чи сво је циље ве. 
Парт нер поне кад има нео бич не 
иде је и сво јим пона ша њем у вама 
под сти че осе ћај неси гур но сти. 

ЈАРАЦ: На осно ву 
иску ства којег има те 
све може те да реша
ва те у нај кра ћем року. 

Важно је да пра вил но про це ни те 
редо след поте за, али нема раз ло
га да се пре ви ше зано си те или да 
екс пе ри мен ти ше те са нов ча ним 
инве сти ци ја ма. Ако пажљи ви је 
ана ли зи ра те парт не ро во пона ша
ње биће вам јасни је оно што сте 
до сада сма тра ли вели ком тај ном. 

ВОДОЛИЈА: Нала зи те 
се у сјај ној фор ми и 
има те добре иде је, 
потреб но је да се анга

жу је те на раз ли чи тим стра на ма. 
Ако поста ви те висо ке зах те ве 
пред сарад ни ке, нема раз ло га да 
оду ста је те док не доби је те све оно 
што од њих оче ку је те. Поне кад је 
потреб но да се инси сти ра до саме 
завр шни це. Емо тив но сте надах
ну ти и уме те да се изне на ди те 
свог парт не ра на оча ра ва ју ћи 
начин. 

РИБЕ: Уме те вешто да 
иском би ну је те прак
тич на реше ња са рас
по ло же њем сво јих 

сарад ни ка и да оства ри те низ 
зајед нич ких инте ре са. Наста ви те 
са уме ре ни јим поте зи ма и при ли
ком реша ва ња финан сиј ских 
пита ња. У одно су са парт не ром 
непре кид но ана ли зи ра те љубав ни 
однос у наме ри да одго нет не те 
раз не диле ме. Оче ку ју вас нове 
радо сти. 

VREMEPLOV
14.август

1457. Гу тен бер го ва штам па ри
ја у Мајн цу из да ла је пр ву 
штам па ну књи гу у бо ји. „Мајн
ци шки псал тир“ био је штам
пан у цр ве ној и цр ној бо ји. 
1945. Ја пан је при хва тио са ве
знич ке зах те ве за без у слов ну 
ка пи ту ла ци ју, чи ме је окон чан 
Дру ги свет ски рат. Ка пи ту ла ци
ја је пот пи са на 2. сеп тем бра на 
аме рич ком бој ном бро ду 
„Ми су ри“ у То киј ском за ли ву. 

15.август
1914. Про ла ском бро да „Ан
кон“ отво рен Па нам ски ка нал, 
про коп дуг 81,6 ки ло ме та ра, 
ко ји у нај у жем де лу сред ње 
Аме ри ке спа ја Атлант ски и 
Ти хи оке ан. Ка нал је зва нич но 
отво рен тек у ју лу 1920.
1965. Кон церт „Битлса“ у 
Њу јор ку оку пио 55.600 љу ди, 
чи ме је по ста вљен свет ски 
ре корд у бро ју по се ти ла ца и 
за ра ди на поп кон цер ту. 

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

17.август
1987. Не мач ки рат ни зло чи нац 
Ру долф Хес, за ме ник Адол фа 
Хи тле ра, из вр шио са мо у би
ство у 93. го ди ни у бер лин ском 
за тво ру „Шпан дау“, у ко јем је 
из др жа вао ка зну до жи вот не 
ро би је на ко ју је осу ђен у Нир
нбер шком про це су 1946.

18.август
1805. Ср би су на бр ду Иван ко
вац код Ћу при је, у јед ној од 
нај ве ћих би та ка то ком Пр вог 
срп ског устан ка, пр ви пут по ту
кли тур ску вој ску. 
1872. Умро срп ски пи сац Пе тар 
Пре ра до вић, уз Вра за и Ма жу
ра ни ћа нај ве ћи пе сник илир
ског по кре та у Хр ват ској. 

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

20.август
1940. У Мек си ко Си ти ју смрт но 
је ра њен ру ски ре во лу ци о нар 
Лав Да ви до вич Брон штајн, 
по знат као Лав Троц ки. Уби
ство је пла ни нар ским пи ју ком 
из вр шио шпан ски ко му ни ста 
Ра мон Мер ка дер, по Ста љи но
вом на ло гу.

HOROSKOP

Среда,14.(1)август
Изно ше ње Часног крста; Св. 
муч. Мака ве ји (Поч. поста)

Четвртак,15.(2)август
Пре нос мошти ју Св. прво му че
ни ка и архи ђа ко на Сте фа на

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

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

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

Понедељак,19.(6)август
Пре о бра ње Господ ње

Уторак,20.(7)август
Пре по доб но му че ник Доме ти је, 
Пре по доб ни Ор   

Crkveni
kalendar

• Међу оволиким буда
лама права је уметност
пронаћисебе.
• Пророци су видовити
људи,самоихнепитај
те какво ће време бити
сутра.
•Оникојисуостварили
својеснове,немајусна.

Меденапита
Састојци: пако ва ње гото вих 

кора за меде ну питу, литра мле ка; 
осам каши ка гри за, 300 гра ма 
мар га ри на, 100 гра ма шеће ра, 
чети ри каши ке какао пра ха, 100 
гра ма чоко ла де за кува ње, 100 
гра ма шеће ра у пра ху, три каши ке 
уља.

Припрема: У мле ку ску ва ти 
гриз па дода ти мало мар га ри на 
да се не ухва ти кори ца. Уму ти ти 
250 гр мар га ри на са шеће ром у 
пра ху, дода ти како прах па пола ко 
дода ва ти мла ки гриз уз стал но 
муће ње мик се ром. Фило ва ти 
одмах коре, а пре ко четвр тог 
листа ста ви ти гла зу ру од 100 гра
ма чоко ла де, уља и мало мар га
ри на. Укра си ти по жељи.


