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Бит ка на Де бр њи

Про сла ва по во дом обе-
ле жа ва ње 73. го ди шњи це 
Бит ке на Де бр њи одр жа ће 
се у сре ду 14. ок то бра на 
Спо мен обе леж ју Де бр ња 
на пу ту Мо ро вић – Ја ме на. 
По че так све ча но сти по во-
дом обе ле жа ва ња јед ног 
од нај зна чај ни јих да ту ма 
из На род но о сло бо ди лач ког 
ра та на овим про сто ри ма је 
у 11 ча со ва.

Вак ци не про тив 
гри па

Про те кле не де ље по че-
ла је вак ци на ци ја про тив 
се зон ског гри па у Ши ду и у 
се ли ма оп шти не. Дом здра-
вља је обез бе дио 1.200 до-
за, а пред ност има ју хро-
нич ни бо ле сни ци. Вак ци не 
су за све гра ђа не шид ске 
оп шти не бес плат не.

Оџа чар ска 
слу жба

Из Јав но ко му нал ног 
пред у зе ћа „Стан дард“ оба-
ве шта ва ју су гра ђа не да 
уко ли ко се до са да ни су 
при ја ви ли за услу ге оџа-
чар ске слу жбе, а има ју ту 
по тре бу, још увек по сто ји 
мо гућ ност при ја вљи ва ња 
на број те ле фо на 712-558.

Же тва со је

Пре ма по да ци ма Кан це-
ла ри је за по љо при вре ду 
про ле тос је на ора нич ним 
по љи ма за дру жног и при-
ват ног по се да на те ри то-
ри ји оп шти не Шид за се ја но 
11.500 хек та ра под со јом. 
У по ре ђе њу са прет ход ним 
го ди на ма по вр ши не под 
овом ин ду стриј ском кул ту-
ром су у стал ном по ра сту, 
а због ве ли ког ин те ре со ва-
ња ра та ра за ње ну про из-
вод њу. По да ци са те ре на 
го во ре да је же тва со је на 
за вр шет ку, а са ски ну тих 
пар це ла оства рен је про се-
чан род од све га 1,8 то на 
по хек та ру.

 Пројекат "Информиши се, имаш право да знаш" реализован уз суфинансирање Општине Шид

У Основ ној шко ли „Бран ко 
Ра ди че вић“, у скло пу обе-

ле жа ва ња Деч је не де ље, одр-
жан је На уч ни дан под на зи вом 
“На уч ни бум и пут кроз ум” где 
су уче ни ци сво јим на став ни ци-
ма и го сти ма при пре ми ли раз-
не огле де и екс пе ри мен те из 
обла сти ма те ма ти ке, фи зи ке, 
хе ми је, би о ло ги је, ге о гра фи је 
и тех нич ког обра зо ва ња. Ви ше 
од 60 уче ни ка де мон стри ра ли 
су сво јим вр шња ци ма оно што 
су при пре ми ли. На уч ни дан су 
по се ти ли и уче ни ци Основ не 
шко ле „Срем ски фронт“ и  Гим-
на зи је „Са ва Шу ма но вић“. Циљ 
ове ма ни фе ста ци је био је про-
мо ви са ње  и раз ви ја ње ин те ре-
са за на у ку код уче ни ка. 

И у Основ ној шко ли „Срем ски 
фронт“ у Ши ду Деч ја не де ља 
обе ле же на је ни зом ак тив но сти 
у ко ји ма су уче ство ва ла де ца и 
на став ни ци. Из ве де на је при-
ред ба по во дом при је ма пр ва ка 
у „Деч ји са вез“, пре зен та ци ја 
Ма те ма тич ке ин тер нет олим пи-
ја де дру штва „Ар хи ме дес“ ко ја 
има за циљ да мо ти ви ше уче-

ни ке да од ку ће при сту пе он-
лајн уче њу ма те ма ти ке и ре ша-
ва њу за да та ка при ла го ђе них 
њи хо вом уз ра сту. Одр жан је и 
ли ков ни кон курс “Мо ја по ро ди-
ца” и из ло жба ра до ва уче ни ка 

ни жих раз ре да на те му “Све 
бо је је се ни”. Деч ја не де ља је 
за вр ше на при ред бом “На ши та-
лен ти” где су уче ни ци по ка за-
ли ве шти не пе ва ња и сви ра ња 
раз ли чи тих ин стру ме на та.

„Је сен у мом гра ду“ на зив 
је ма скен ба ла ко јег је про шле 
не де ље ор га ни зо ва ла Пред-
школ ска уста но ва “Је ли ца Ста-
ни ву ко вић Ши ља”. Ве ли ки број 
ма ли ша на про ше та ло је у прат-
њи сво јих вас пи та ча до Тр га 
кул ту ре где су оку пље ним ро-
ди те љи ма, при ја те љи ма и свим 
про ла зни ци ма по ка за ли ма ске 
ко је су са ми пра ви ли. 

У скло пу Деч је не де ље На-
род на би бли о те ка „Си ме он Пи-
шче вић“ уго сти ла је уче ни ке од 
пр вог до че твр тог раз ре да ОШ 
„Бран ко Ра ди че вић“ ко ји су до-
би ли бес плат не члан ске кар те 
ове уста но ве са ци љем раз ви-
ја ња скло но сти ка чи та њу. За 
де цу су при пре мље не раз ли-
чи те ра ди о ни це, а јед на од за-
ни мљи ви јих би ла је и упо зна-
ва ње ма ли ша на са про шло шћу 
шид ског кра ја.

А уче ни ке ОШ „Јо ван Јо ва но-
вић Змај“ по се ти ли су ђа ци Му-
зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“, 
ко ји су им при ре ди ли кон церт.

 Б. Ј.

Про те кле не де ље у са ли СО 
Шид одр жан је окру гли сто 

на те му „Оп шти на од го вор на 
пре ма по ро ди ци и по слов ној 
за јед ни ци”. То је део про јек-
та “Же не у по ли ти ци за же не у 
би зни су” ко ји ре а ли зу је “Ака-
де ми ја жен ског пред у зет ни-
штва” из Но вог Са да у са рад њи 
са парт нер ским ор га ни за ци ја-
ма из пет вој во ђан ских гра до ва 
и оп шти на: Ки кин да, Пан че во, 
Жи ти ште, Бач ки Пе тро вац и 
Шид. Циљ је да се по ну ди зна-
ње и ис ку ство же на ма у по ли-
ти ци и у би зни су, као и сви ма 
оста ли ма ко ји има ју же љу да 
сво јој оп шти ни по мог ну да  по-
ста не ак тив но ме сто за жи вот, 
по сао и ква ли те тан од мор.

Три би ну су во ди ле: Ве сна 
Ву че но вић, пот пред сед ни ца 
Удру же ња “Пр ве же не Сре ма” 
Шид, Ја на За бу нов, ди рек тор-
ка “Ака де ми је жен ског пред у-
зет ни штва”, Сла ви ца Си ма но-
вић, пред сед ни ца Скуп шти не 
Удру же ња “Пр ве же не Сре ма”, 
На та ша Цвјет ко вић, пред-
сед ни ца СО Шид и Све тла на 
Ко зић, пред сед ни ца Удру же ња 
“Ар те са Ки кин да”. У ди ску си ји 
су уче ство ва ле пред став ни це 
по ли тич ких стра на ка, удру-
же ња же на, по слов не же не и 
пред у зет ни це.

При сут ни ма се нај пре обра-
ти ла На та ша Цвјет ко вић ко ја је 
ис та кла да ће ло кал на са мо у-
пра ва и у бу дућ но сти на ста ви-
ти да по ма же удру же ња же на 
и жен ско пред у зет ни штво ка ко 
би шид ска оп шти на по но во по-
ста ла пре по зна тљи ва у ре ги о ну 
по удру же њи ма же на, ка ко на 
се лу та ко и у са мом Ши ду, као 

што је то не ка да био слу чај.
А да би се жен ско пред у зет-

ни штво раз ви ја ло по треб на је 
еко ном ска пот по ра, о че му је 
го во ри ла Би ља на Крч, по моћ-
ни ца пред сед ни ка Оп шти не. 
Она је ис та кла ко ра ке ко је ће 
оп шти на учи ни ти у на ред ном 
пе ри о ду и до да ла:

 - Ра ди ће мо на ус по ста вља-
њу си сте ма за род ну ста ти сти-
ку, при ку пља њу ана ли за по да-
та ка ве за них за пол и из ве шта-
ва њу о род ној рав но прав но сти, 
као и на раз во ју спе ци ја ли-
стич ких про гра ма уна пре ђе ња 
здра вља же на и му шка ра ца на 
те ри то ри ји оп шти не Шид.

Сла ви ца Си ма но вић је ис та-
кла да Удру же ње же на “Пр ве 
же не Сре ма” стал но под у пи ре 
раз вој жен ског по сло ва ња.

- Не дав но смо има ли три би ну 
о со ци јал ном пред у зет ни штву, 
за тим смо има ли ет но-еко ма ни-

фе ста ци ју на из ле ти шту “Ли по-
ва ча” и у скло пу те ма ни фе ста-
ци је одр жа ли смо пре да ва ње 
“Нај бо љи об ли ци ре ги стра ци је 
при вред них су бје ка та”. За тим 
смо има ли пре да ва ње на те му 
„Су ве нир као на чин оства ри-
ва ња за ра де“, од но сно по ка за-
ли смо ка ко же не сво ја уме ћа 
као што су ку ли нар ски ра до ви, 
сли кар ство, хе кла ње и слич но 
мо гу оства ри ти за сти ца ње до-
хот ка. Ус по ста ви ли смо са рад-
њу са Ре ги о нал ном раз вој ном 
аген ци јом „Срем“ и одр жа ли 
пре да ва ње о мо гућ но сти до би-
ја ња бес по врат них сред ста ва 
за уна пре ђе ње жен ског би зни-
са. Та ко ђе, има мо у пла ну да 
ор га ни зу је мо обу ку за за вр шне 
раз ре де сред њих шко ла о по-
кре та њу соп стве ног би зни са 
и пра вље њу би знис пла но ва. 
Од про шле го ди не спро во ди мо 
бес пла тан курс ен гле ског је зи-

ка, а ту су и про дај не из ло жбе 
на ко ји ма смо про да ва ли на ше 
про из во де – ис та кла је пред-
сед ни ца Скуп шти не Удру же ња 
„Пр ве же не Сре ма“ Сла ви ца 
Си ма но вић, на по ми њу ћи да ће 
ово Удру же ње и да ље  на ста-
ви ти да по др жа ва све об ли-
ке жен ског пред у зет ни штва и 
род не рав но прав но сти.

Уче сни це окру глог сто ла из-
не ле су низ пред ло га ко ји се 
од но се на по бољ ша ње жен ског 
пред у зет ни штва, као што су 
јеф ти ни је кре ди ти ра ње пред у-
зет ни ка, осни ва ње са ве то ва ли-
шта, ан га жо ва ње за по сле них у 
шко ла ма на род ној рав но прав-
но сти и нео п ход ност фор ми ра-
ња оде ље ња про ду же ног бо-
рав ка у објек ти ма пред школ ске 
уста но ве ка ко би мај ке мо гле 
до вољ но да се по све те по слу. 

 Би ља на Јов ко вић

ПРО ТЕ КЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У ШИ ДУ

На уч ни дан, ма скен бал и при ред бе

На уч ни дан у ОШ „Бран ко Ра ди че вић“

У СА ЛИ СО ОДР ЖАН ОКРУ ГЛИ СТО 

О раз во ју жен ског пред у зет ни штва 
Пред сед ни ца СО На та ша Цвјет ко вић ис та кла је да ће ло кал на са мо у пра ва и у бу дућ но сти 
на ста ви ти да по ма же удру же ња же на и жен ско пред у зет ни штво ка ко би шид ска оп шти на 
по удру же њи ма же на по но во по ста ла пре по зна тљи ва у ре ги о ну 

Окру гли сто о жен ском би зни су


