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КЊАЖЕВАЦ - Друга фа-

за изградње зелене пијаце у Кња-

жевцу и ребаланс буџета за 2015.

годину биле су централне теме

35. седнице Скупштине општине

Књажевац. 

Ребаланс буџета и из-

мене програма Дирекције за раз-

вој, урбанизам и изградњу омо-

гућиће да се у Књажевцу заврши

посао започет 2007. године. Како

је казао директор Дирекције Мла-

ден Радосављевић, основним

пројектом предвиђено је покри-

вање још једног дела зелене

пијаце, а на овај начин опреде-

љена су средства и тај посао

моћи ће да се уради до краја го-

дине. 

Финансирање ове инве-

стиције оспорили су одборници

опозиције из локалног буџета. Ос-

новна примедба шефа одбор-

ничке групе, СПС-ПУПС, Дарка

Живковића била је да ће се

пијачни простор уредити сред-

ствима буџета, након чега ће при-

ходе од пијачних места узимати

Јавно комунално предузеће ''Ста-

ндард''. 

С обзиром да је пијаца

јавна својина, једини могући инве-

ститор је општина, одговорио је

председник Милан Ђокић: ''Оп-

штина мора да буде инвеститор

за објекат пијаце. Он је укњижен

као јавна својина и општина је та

која је носилац дозволе и једини

могући инвеститор. Шта ако дође

до приватизације јавних комунал-

них предузећа ? Хоћемо ли онда

да предамо и пијацу, ако је ''Стан-

дард'' тај који инвестира ? Ово је

начин да обезбедимо да пијаца

остане у општинском власни-

штву.''

Осим изградње пијаце,

ребалансом буџета стварају се

услови и за реконструкцију  и  са-

нирање базена, планинарског

дома на Бабином зубу, свлачио-

ница на Тимочаниновом стадиону,

образложио је Ђокић: ''Са 15 ми-

лиона ћемо ући у изградњу пи-

јаце. Пет милона смо ставили код

општинске управе, која треба да

буде инвеститор на реконструк-

цији и санацији зграда и објеката

који су у општинском власништву.

Не можемо да дозвоилимо да ти

објекти пропадају – ни базен, ни

планинарски дом, ни локали, ни

свлачионице на Тимочаниновом

стадиону.''

Одборници СПС, ПУПС и

СНС нису гласали за ребаланс, уз

констатацију да се општинском

објектима газдује недомаћински,

што изнова ствара потребу за

улагање државног новца за ре-

конструкције. Једна од њихових

примедби била је и та што је до-

кумент о буџету подељен на ком-

пакт дисковима, што су схватили

као ''вређање интелигенције од-

борника''. 

Шеф одборничке групе

''Волим Књажевац'', у којој су окуп-

љење партије владајуће коали-

ције,  Мирољуб Божиновић, ре-

као је да скупштинска говорница

није место за политиканство:

''Сматрам да је овде на сцени по-

литичка прича. У Књажевцу се

ради много боље него у другим

градовима. Град је чист, уређен,

комунално опремљен. Не кажем

да је идеално, али то је после-

дица одлука које је ова скупштина

доносила.''                              Љ. П.

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА 
Одржана седница СО Књажевац

Седница СО  Књажевац

КЛАДОВО - Одборници

СО Кладово једногласно су ус-

војили одлуку о завршном буџету

општине за 2014. Остварени при-

ходи на крају прошле године, са

пренетим средствима из 2013. из-

носе готово 672 милиона динара,

док су расходи били 645 милиона,

што значи да је забележен суфи-

цит од скоро 27 милиона динара.

С обзиром да су после пет

ребаланса укупни приходи из бу-

џетских, сопствених и прихода од

донација и трансфера били плани-

рани у висини од 776,7 милиона

динара, произилази да је реализа-

ција укупних буџетских прихода из-

носила - 95 одсто. Тиме је обезбе-

ђено несметано функционисање

свих буџетских корисника. Одлука

о завршном рачуну будзета за

2014. годину, биће достављена Ми-

нистарству финансија, односно

Управи за трезор. 

Поред тога, владајућа

већина СНС-СДС подржала  је

предлог одлуке о промени Статута

општине Кладово, што је први

корак за увођење функције оп-

штинског менаџера.

- Уз једно квалитетно кад-

ровско решење можемо бити ефи-

каснији када је реч о привлачењу

потенцијалних инвеститора. Чиње-

ница је да смо у минулом периоду

на том плану мало урадили јер је

то била брига свачија и ничија.

Један од разлога је и тај што се не

можемо похвалити кадровским по-

тенцијалима. Сада смо у ситуацији

да пропуштено можда и надокна-

димо, иако тај човек неће моћи сам

да реализује пројекте - казао је

Јован Стнгић, начелник Општинске

управе .

Одборници СПС, који су до

пре неколико недеља са СДС чи-

нили власт, а сада су у опозицији,

сматрају да је покушај увођења

функције општинског менаџера у

супротности са одредбама закона

о локалној самоуправи.

- Немојте да се играте са

законом и немојте том одлуком да

"силујете Кладово". Ако већ хоћете

да нешто промените, уведите

функцију помоћника председника

општине за привреду - реплицирао

је Радован Арежина, бивши пред-

седник општине Кладово, сада ак-

туелни шеф одборничке групе

СПС.

Једногласну подршку од-

борника добили су извештаји о

раду у 2014. години јавних пред-

узећа и установа чији је оснивач

локална самоуправа. На седници

је усвојен и предлог одлуке годиш-

њег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног зем-

љишта општине Кладово у 2015.

години, а прихваћена је и ини-

цијатива СО Димитровград за ос-

нивање Савета скупштина градова

и општина југоисточне Србије.

М. Р.

СУФИЦИТ 27 МИЛИОНА 
Одборници СО Кладово усвојили завршни рачун

Седница СО Кладово
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НЕГОТИН – Иако из-

грађена 1957. године зграда

Ватрогасног дома у Неготину

у своју шесту деценију зако-

рачила је без иједне сана-

ције. Како је кровна констр-

укција ове зграде претила да

се уруши, локална само-

управа је на основу исказа-

них потреба определила ср-

едства за њену реконстук-

цију, па се радови на сана-

цији крова, вредни 1,8 мили-

она динара, ових дана  при-

воде крају.

- Ватрогасни дом је

један од објеката који смо

крајем прошле године

обишли и где смо утврдили

потребу за реконструкцијом

крова. Процењена вредност

радова била је 2,6 милиона,

а уговорена вредност радова

око 1,8 милиона динара. По-

вршина крова која је сани-

рана је 850 квадрата, а

радови су обухватали замену

дела кровне конструкције,

кровних летви, црепа, хори-

зонталних и вертикалних олу-

ка. Извршено је и презида-

вање оштећених димњака –

каже Јован Миловановић,

председник општине Него-

тин, и наводи да ће у наред-

ном периоду бити урађена и

пројектна документација за

комплетну реконструкцију

ове зграде. 

Санација и рекон-

струкција крова Ватрогасног

дома није једина инвестиција

која ће се реализовати у на-

редном периоду. По речима

председника Општине Него-

тин ускоро ће почети и ра-

дови на реконструкцији крова

на згради Републичке инспек-

ције у централној зони града.

- Процењена вредност

радова на реконструкцији

крова на згради Републичке

инспекције износила је

1.180.000 динара, док је уго-

ворена вредност око 950.000.

Извођач је ових дана уведен

у посао и очекујемо да буде

озбиљан и да сви радови

буду изведени у уговореном

року. Пратићемо динамику

извођења радова и неће бити

пропуста, да не бисмо поно-

вили ситуацију као са Зеле-

ном пијацом - истиче Мило-

вановић, и додаје да је у току

и израда пројектне докумен-

тације за санацију крова у

Дому здравља.

- И у згради Здрав-

ственог центра дошло је до

урушавања плафона, услед

дугогодишњег немара на одр-

жавању кровне конструкције.

Наложио сам израду про-

јектне докуменатције и она ће

ускоро бити готова. Када

пројекција потребних сред-

става буде завршена присту-

пићемо ребалансу буџета и

почети радове и на овој

згради – рекао је први човек

неготинске општине.

Он наводи да се ак-

тивно ради и у бројним

крајинским селима. Тако се у

Чубри приводи крају израда

новог санитарног чвора у

Дому културе, који се гради и

у селу Вратна, такође при

Дому културе.  У Поповици се

приводе крају радови на са-

нацији атарских и некатегори-

саних путева, вредни 450.000

динара. У Јасеници су у току

радови на тампонирању ул-

ице, а планирани су и радови

у на санацији атарских путева

у још неколико крајинских се-

ла.

- Добра вест за меш-

тане Мале Каменице је да ће

Уједињене нације финанси-

рати регулацију тока Каме-

ничке реке кроз ово село.

Наравно у плану су и друге

активности у месним заједни-

цама које ће, такође, бити

реализоване у складу са пла-

новима – истиче Миловано-

вић.                                 С.М.Ј.

ПРОЈЕКАТ ‘’ТЕЖАК’’ ДВА МИЛИОНА
У Неготину се приводи крају реконструкција крова Ватрогасног дома

Јован Миловановић испред Ватрогасног дома

ГИНЕКОЛОШКИ 
ДИСПАНЗЕР

МАЈДАНПЕК - Од ове

недеље у мајданпечком Дому

здравља “Др Верољуб Цакић”

поново ради Гинеколошки дис-

панзер. У последњих шест ме-

сеци, од како је једини

гинеколог ове установе проме-

нила радно место и пребива-

лиште, рад ове службе био је

сведен на ангажовање двојице

гинеколога из мајданпечке

болнице. Уз редован рад на

свом радном месту они су ус-

певали да обезбеде функцио-

нисање ове службе, али како

је Дом здравља сада успео да

запосли лекара - специјалисту

гинекологије - што би требало

да омогући пун капацитет у

раду Гинеколошког диспан-

зера, који треба да брине о

здрављу више хиљада жена у

општини Мајданпек.        С. В.

ЗАЈЕЧАР - У насељу

Подлив, у Гундулићевој улици,

почело је уређење јаруге, која се

ранијих година изливала и пла-

вила домаћинства у окружењу.

Јаруга која се протеже од пута за

вешала на Краљевици, поред

хиподрома, па кроз насеље Под-

лив до Црног Тимока очишћена

је и уређена пре месец дана. А

данас је избетонирана најкритич-

нија деоница у Гундулићевој

улици у дужини од 100 метара.

Радове је обишао градоначелник

Зајечара Велимир Огњеновић.

- Овај део јаруге пред-

стављао је највећи проблем, јер

се ранијих година изливала вода

и плавила домаћинства у окру-

жењу. Апелујем на грађане да

одржавају јаругу и не бацају

отпад. Планирано је да се у на-

редном периоду очисте и остале

јаруге у граду - поручио је Вели-

мир Огњеновић, градоначелник

Зајечара.

- Јаруга је прочишћена и

продубљена. Кренули смо са

уређењем највеће јаруге у граду

и чишћењем ћемо трајно решити

проблем изливања во-де - рекао

је Дејан Тодоровић, председник

Савета III Месне заједнице, уз

апел грађанима да одржавају

јаругу чистом и не бацају отпад,

јер ће тако заштитити и себе и

своја домаћинства у случају по-

плава и обилних киша.         С. Б.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАРУГА
Превенција заштите од поплава

Бетонирање у Подливу
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КЛАДОВО - Амбаса-

дор Румуније у Србије Да-

ниел Бану, Ирена Војачкова

Солорано, стална представ-

ница Програма Уједињих на-

ција за развој у Србији, и др

Драган Будујкић, председник

општине Кладово, обишли су

реновирану црпну станицу у

Текији, оштећену у прошлого-

дишњим поплавама. 

Завршетком рекон-

струкције црпне станице, која

водом за пиће снабдева

1.266 становника тог насеља,

унапређен је свакодневни

живот мештана. Радници слу-

жбе одржавања Јавног пред-

узећа "Јединство", у оквиру

санације електромоторног

погона бунара, заменили су

стару црпну пумпу новом и

уградили нови разводни ел-

ектро-орман. Реч је о дона-

цији Владе Румуније у износу

од 1,2 милиона динара, а за

спровођење пројекта био је

задужен Програм Уједиње-

них нација за развој  у оквиру

подршке општинама у источ-

ној Србији које су биле пого-

ђене катастрофалним попла-

вама.

- Овде нису важна фи-

нансијска средства, јер је

наша намера била да побољ-

шамо квалитет живота меш-

тана. Савремена опрема до-

приноси квалитетнијем водо-

снабдевању, јер се уклањају

последице поплава које су

погодиле Текију. То је разлог

за наше задовољство - казао

је Даниел Бану, амбасадор

Румуније. 

Пројекат је реализо-

ван захваљујући Програму

Уједињених нација за развој.

Осим црпне станице у Текији,

ревитализована је је и пумпа

која обезбеђује ефикасније

функционисање канализа-

ционог система у Доњем Ми-

лановцу.

- Завршетком тих по-

слова наша мисија је испу-

њена, али није завршена.

Настојимо да обезбедимо до-

наторе који могу помоћи у

другим областима које уна-

пређују свакодневни живот

становника у два насеља -

истакла је Ирена Војачкова

Солорано, стална представ-

ница УНДП у Србији .

Помоћ Владе Румуни-

је у санирању последица еле-

ментарних непогода има ве-

лики значај када је реч о

ефикаснијем функционисању

локалне заједнице у којој су

још видљиве последице по-

плавног таласа. Оне би биле

можда и веће, да није усле-

дила солидарна подршке љу-

ди добре воље.

- Захваљујемо се Вл-

ади Румуније на разумевању

и помоћи на санирању после-

дица прошлогодишњих по-

плава. Још једном је потвр-

ђено да нас Дунав не раз-

дваја, већ спаја. Помоћ ком-

шија је изузетно значајна, али

не смемо заборавити да нам

је приоритет превенција - на-

гласио је др Драган Будујкић,

председник општине Кла-

дово. 

М. Р.

ПОМОЋ ЉУДИ ДОБРЕ ВОЉЕ
Завршена санација црпне станице у Текији

Црпна станица у Текији

СУЗБИЈЕНА ПЛАМЕЊАЧА
НЕГОТИН - Крајински по-

љопривредници последњих дана

жељно ишчекују кишу јер овај изу-

зетно сув период у јуну и мају,

оставља последице на стање усева.

На већини парцела јечам и пшеница

су у фази убрзаног сазревања, а су-

нцокрет и кукуруз,поред неуједначе-

ног ницања, карактерише и слаб

пораст. Стручњаци кажу да је једина

предност овакве суше и тропских

температура  чињеница да нема бо-

јазни од пламењаче винове лозе. 

- Значајнију количину пада-

вина забележили смо крајем маја

када је пало око 15 литара по метру

квадратног воденог талога и тада су

се и створили услови за остварење

примарне инфекције. Убрзо након

тога пронађена је и жута пега у вино-

градима што је показатељ завршетка

инкубационог периода овог патогена.

До првих обилнијих падавина наши

виноградари не требају да страхују

од ове економски значајне болести,

али би свакако требали да обиђу

своје винограде, обрате пажњу на

стање засада и евентуално по по-

треби изврше преветивни третман

против пепелнице, као и црне и сиве

трулежи винове лозе - каже савето-

давац Ненад Илић, стручни сарадник

Пољопривредне саветодавне стру-

чне службе Неготин за заштитут

биља.                                            С.М.Ј.

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару

је одржана добротворна град-

ска трка и шетња за заштиту

артеских чесама. Ова акција је

проистекла из иницијативе гра-

ђана за заштиту артеских че-

сама у Зајечару, које су поче-

тком ове године почеле да пре-

сушују. Од тада готово сваке

недеље Зајечарци покушавају

да скрену пажњу јавности на

овај проблем, а градска трка и

шетња је окупила више од 500

такмичара и шетача.

Из самог центра Зајеча-

ра у исто време су стартовали

сениори, јуниори, шетачи. Тр-

чало се и шетало по целом

граду, односно од чесме до

чесме, где су такмичари и учес-

ници могли да се освеже хлад-

ном артеском водом. Иако је

такмичарски карактер био у

другом плану, трчало се и за

престиж, јер сви су желели да

однесу победу у првом град-

ском добротворном маратону

за заштиту артеских чесама.

Више од 150 такмичара

учествовало је на уличној трци

у Зајечару под слоганом „Ше-

там – трчим са разлогом/Ше-

там - трчим за чесме”. Сениори

су претрчали стазу од шест ки-

лометара, јуниори стазу од два,

а шетачи су пешачили до

Тацко-ве и Маркове чесме.

Због трке, режим саобраћаја је

био измењен.

Градску трку су органи-

зовали Фондација Искорак,

Удружење За чесме, Спортски

савез града Зајечара, Одред

извиђача Ђорђе Симеоновић и

Црвени Крст. Сва прикупљена

средства ће бити потрошена на

уређивање артеских чесама. 

С. Б.

''ШЕТАМ, ТРЧИМ ЗА ЧЕСМЕ''
Зајечарци одржали несвакидашњу манифестацију

У трци учествовало више од 500 такмичара
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БОЉЕВАЦ - Првог дана

учествовало је 500 деце из оп-

штине Бољевац. Дефиле је кре-

нуо из вртића ПУ „Наша радост„

и прошетали су кроз град до

градског трга. Дефиле су употпу-

нили маскирани предшколци на

тему „ Народи света“ и учесници

фолклорних група. После пред-

стављања маскираних предшко-

лаца представиле су се и запе-

вале са децом Тијана и Леон-

тина. После њих су заиграле де-

чије фолклорне групе са играма

из Црноречког краја. Да би након

њих Дан дечијег стваралаштва

затвориле поново Леонтина и

Тијана на радост деце.

Другог дана фестивал је

почео у селу Лукову поставља-

њем венца у част Раки Костићу,

мајстору трубе, да би се дан на-

ставио у 19 часова дефилеом

трубача, њих 12 група из источне

Србије. После су се сви предста-

вили у свом најбољем издању на

такмичењу, али неко је морао да

победи. Тако да су победу од-

нели: „Кобра“ из Пирота и „Ба-

рка“ из Књажевца, док је за

најбољег трубача такмичења

проглашен Божидар Младено-

вић из Свилајнца.

Трећег дана, већ од

раних јутарњих сати излагачи из

целе Србије су пристизали и сре-

ђивали добијене просторе (шта-

ндове), иако је почетак био

заказан за 12 сати. Са нестрпље-

њем су чекали да прикажу своје

радове Бољевчанима. Укупан

број излагача је био 36 из Пи-

рота, Књажевца, Бора, Зајечара,

Александровца, Чачка, Јагодине,

Крагујевца, Ниша, Златибора и

Бољевца. Излагали су своје уни-

катне радове старих заната, су-

венире, наките, лековито биље,

а наши излагачи из општине Бо-

љевац су се потрудили да при-

ближе свима и традиционалну

кухињу овог краја.

Са задовољством смо

такође угостили и представнике

Туристичке организације из Ко-

вачице са њиховим удружењима.

Сви задовољни и одушевљени

организацијом једва чекају на-

редну годину да се дружимо по-

ново. У 18 часова је кренуо

дефиле Саборног дана са 15

фолклорних група из Црне Реке.

Пласман за Сабор у Тополи из-

борили су КУД „Алекса Николић“,

из Оснића  и КУД Бољевац.

Последњег дана одр-

жано је такмичење фрулаша ис-

точне Србије. Представило се

20-ак такмичара у три категорије.

Код сениора победник је Стефан

Радовановић из Метовнице, а

код младих Маја Констадиновић,

из Бољевца. Ово је предтак-

мичење и фрулаши су се борили

за пласман и одлазак на так-

мичење у Прислоници.

Манифестацију народног

стваралаштва су затворили гости

из КУД „Абрашевић“, из Кра-

гујевца, својим величанственим

наступом. Сабор фолклора су

пратили кореограф Радојица Куз-

мановић и Светлана Азањац, ет-

номузиколог и музички уредник

РТС. Оцена стручњака је да је

Фестивал један од најуспешнијих

у земљи, да чува изворну концеп-

цију и окупља све више младих

учесника , што је добар преду-

слов да и даље траје. С. Б.

''ЦРНОРЕЧЈЕ У ПЕСМИ И ИГРИ''
Одржан 45. Фестивал народног стваралаштва

Фестивал посетило више од 1.000 људи

КЊАЖЕВАЦ - У Зави-

чајном музеју у Књажевцу отво-

рена је изложба из заоставшти-

не патријарха Павла ''Сведочим

само''. Изложени су предмети

које је свакодневно употребља-

вао, уметничке слике, фотогра-

фије, одликовања и дарови које

је добијао. Српска православна

црква изложбу је организовала

поводом стогодишњице рођења

и пет година од смрти патрија-

рха Павла. 

Био је мудар, објективан,

велики духом, стваралаштвом,

служењем Богу. Овим речима

патријарха Павла је на отва-

рању изложбе описао је епископ

тимочки Иларион: 

- Интересовање Тимо-

чана за ову изложбу поклопило

се са страдањем од поплава и

моја жеља је била да ова из-

ложба баш дође у наше крајеве,

да почнемо од Кладова, где су

највећа страдања била, да се

тамошњим присуством благо-

слови читав крај, народ, земља

и небеса. Народ је везан за

нашег блаженопочившег пат-

ријарха, има поверења у њега...

Ова изложба обавезује све нас

да наставимо онако како је пат-

ријарх живео и да сведочимо са

пуно наде и вере да ће исправан

живот, живот какав је он водио,

својим делима и речима, ути-

цати на народ да поштује и за-

воли Цркву и да настави да

живи јеванђеоски, онако како

некад и заборављамо - казао је

епископ Иларион.

Патријарх Павле, њего-

ве речи и његова дела, заувек

ће имати своје место у сећа-

њима српског народа, нагласио

је председник општине Милан

Ђокић:

- Божија благодет излила

се на општину Књажевац тиме

што је заоставштина патријарха

Павла, неканонизованог свеца,

ту, на територији наше општине,

у Музеју. Сви ће моћи да је по-

гледају и да се подсете његових

речи и дела. Мало је људи у

српском народу који су били

тако скромни, а тако велики.

Изложбу, која је названа

према речима које је патријарх

Павле често изговарао, Зави-

чајни музеј организовао је уз

подршку локалне самоуправе,

рекла је в.д. директора Јелена

Накић.

- Ово је велика изложба

и велика част и привилегија за

наш музеј. Имали смо велику

подршку општине. Изложба ће

бити отворена до 26. јуна и оче-

кујемо велики број посетилаца -

подвукла је Накић.

Шиваћа машина на којој

је себи шио одећу, алат којим је

поправљао ципеле, одежда, фо-

тографије, уметничке слике, из-

ложени у музејској галерији,

најбоље говоре о начину живота

патријарха Павла. О значају из-

ложбе, како то каже владика

Иларион, најбоље ће сведочити

број посетилаца. То ће бити на-

јмеродавнији знак колико је бла-

гослов, који она доноси потре-

бан народу и колико је народ

свестан потребе да буде благо-

словен. 

Љ. П.

''СВЕДОЧИМ, САМО''
Изложба посвећена патријарху Павлу 
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БОР - Идеја Владе Ре-

публике Србије и ресорног

министарства о промовисању

домаћег туризма довела је 15.

јуна челнике града Новог Па-

зара у Бор и на Борско језеро.

Двојица дипломираних инже-

њера архитектуре Нермин Бо-

гућанин, иначе члан Градског

већа у Новом Пазару, и главни

градски урбаниста Елвир Ха-

мидовић чули су доста о Бору

и његовом језеру, мало се рас-

питивали и решили да дођу,

погледају и, уз одобрење до-

маћина, „украду“ архитектон-

ска решења која су видели на

истоку Србије. Применили би

их приликом уређења главне

плаже великог језера Гази-

воде, односно једног његовог

дела које припада Новом Па-

зару, а зове се Рибариће.

- Руководство Новог

Пазара недавно је одлучило

да направи и уреди једну

градску плажу на језеру Риба-

риће. Чувши да је на Борском

језеру све урађено веома

лепо, одлучили смо да до-

ђемо и погледамо. Најавили

смо се челницима Општине

Бор и РТБ, дошли и – одуше-

вили се! Не знам шта бих из-

двојио и могао да кажем да ми

се највише допада јер је све

прелепо: и хотел, и природа, и

чисте обале, и камп, и простор

за излетнике са роштиљем у

природи – све! Ми исто имамо

велико језеро које је 20-ак ки-

лометара удаљено од Новог

Пазара и желимо да омо-

гућимо Новопазарцима да

уживају у чарима природних

лепота Рибарића. Искори-

стићемо све савете и искуства

која су нам пренели Борани,

прилагодити нашем терену, а

касније ћемо, надам се, уз

помоћ Владе Србије и Мини-

старства туризма, изнаћи

средства да и на Рибарићима

направимо нешто слично по-

п т овога што мо видели на

Бор ком језер  – каже члан

Град ког већа Новог Пазара

Нермин Бог ћанин.

Нови Пазар, ме то где

се пајај  и ток и запад, тра-

диционална и авремена ар-

хитект ра, тара је рп ка

пре тоница, а челници града,

по речима главног рбани те

Елвира Хамидовића, ада та-

мо желе да компон ј  и нов ,

модерн  лик  плаже на Ри-

барићима. – Ар итекте никада

ни  задовољне оним што е

има и већ је виђено. Увек же-

лимо више, боље, лепше. Па,

тако, иако мо, опчињени ча-

рима Бор ког језера и импре-

ивним отелом, желимо да

Рибариће изгледај  још боље

– каже Хамидовић.

Го ти из Новог Пазара

, како ами рекоше, по ебно

од шевљени љ дима  Бор  и

националним миљеом овог

града. – Сазнали мо да 

Бор  заједно и ложно живи

27 национално ти, а лично је

и  Новом Пазар . От да и не

ч ди предлог двај  р ковод-

тава ови  градова о братим-

љењ , али не амо „на па-

пир “. Сиг ран ам да ће брат-

ко пајање Бора и Новог

Пазара дати позитивне ефе-

кте и  развој  привреде, т -

ризма, па и образовања, по-

што желимо да овде дове-

демо наш  дец , али и да ми

го тимо најмлађе Боране на

разним вечано тима и при-

редбама које  једин твене 

Новом Пазар  – и такао је Бо-

г ћанин.                             

Г.Т.В.

ЖЕЛИМО ДА И ЈЕЗЕРО РИБАРИЋЕ ДОМИНИРА КАО БОРСКО
Челници Новог Пазара одушевљени арихтектонским решењима на Борском језеру

Имамо велико језеро Рибариће које је 20-ак киломе-

тара удаљено од Новог Пазара, па желимо да омогућимо Но-

вопазарцима да уживају у чарима природних лепота и води

језера. Искористићемо све савете и искуства која су нам

пренели Борани, прилагодити нашем терену, а касније

ћемо, уз помоћ Владе Србије и Министарства туризма,

изнаћи средства да и на Рибарићима направимо нешто

слично попут овога што смо видели на Борском језеру,

кажу арихитекте Нермин Богућанин и Елвир Хамидовић. -

Гости из Новог Пазара, одушевљени људима у Бору и на-

ционалним миљеом овог града, промовисали предлог двају

руководстава о братимљењу ових градова. 

Борско језеро је пуно купача
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БОР - Идеја Владе Ре-

п блике Србије и ре орног

мини тар тва о промови ањ

домаћег т ризма довела је 15.

ј на челнике града Новог Па-

зара  Бор и на Бор ко језеро.

Двојица дипломирани  инже-

њера ар итект ре Нермин Бо-

г ћанин, иначе члан Град ког

већа  Новом Пазар , и главни

град ки рбани та Елвир Ха-

мидовић ч ли  до та о Бор

и његовом језер , мало е ра -

питивали и решили да дођ ,

погледај  и, з одобрење до-

маћина, „ крад “ ар итектон-

ка решења која  видели на

и ток  Србије. Применили би

и  приликом ређења главне

плаже великог језера Гази-

воде, одно но једног његовог

дела које припада Новом Па-

зар , а зове е Рибариће.

- Р ковод тво Новог

Пазара недавно је одл чило

да направи и реди једн

град к  плаж  на језер  Риба-

риће. Ч вши да је на Бор ком

језер  ве рађено веома

лепо, одл чили мо да до-

ђемо и погледамо. Најавили

мо е челницима Општине

Бор и РТБ, дошли и – од ше-

вили е! Не знам шта би  из-

двојио и могао да кажем да ми

е највише допада јер је ве

прелепо: и отел, и природа, и

чи те обале, и камп, и про тор

за излетнике а роштиљем 

природи – ве! Ми и то имамо

велико језеро које је 20-ак ки-

лометара даљено од Новог

Пазара и желимо да омо-

г ћимо Новопазарцима да

живај   чарима природни

лепота Рибарића. И кори-

тићемо ве авете и и к тва

која  нам пренели Борани,

прилагодити нашем терен , а

ка није ћемо, надам е, уз

помоћ Владе Србије и Мини-

тар тва т ризма, изнаћи

ред тва да и на Рибарићима

направимо нешто лично по-

пут овога што смо видели на

Борском језеру – каже члан

Градског већа Новог Пазара

Нермин Богућанин.

Нови Пазар, место где

се спајају исток и запад, тра-

диционална и савремена ар-

хитектура, стара је српска

престоница, а челници града,

по речима главног урбанисте

Елвира Хамидовића, сада та-

мо желе да укомпонују и нову,

модерну слику плаже на Ри-

барићима. – Архитекте никада

нису задовољне оним што се

има и већ је виђено. Увек же-

лимо више, боље, лепше. Па,

тако, иако смо, опчињени ча-

рима Борског језера и импре-

сивним хотелом, желимо да

Рибариће изгледају још боље

– каже Хамидовић.

Гости из Новог Пазара

су, како сами рекоше, посебно

одушевљени људима у Бору и

националним миљеом овог

града. – Сазнали смо да у

Бору заједно и сложно живи

27 националности, а слично је

и у Новом Пазару. Отуда и не

чуди предлог двају руковод-

става ових градова о братим-

љењу, али не само „на па-

пиру“. Сигуран сам да ће брат-

ско спајање Бора и Новог

Пазара дати позитивне ефе-

кте и у развоју привреде, ту-

ризма, па и образовања, по-

што желимо да овде дове-

демо нашу децу, али и да ми

угостимо најмлађе Боране на

разним свечаностима и при-

редбама које су јединствене у

Новом Пазару – истакао је Бо-

гућанин.                             

Г.Т.В.

ЖЕЛИМО ДА И ЈЕЗЕРО РИБАРИЋЕ ДОМИНИРА КАО БОРСКО

РЕКОРД ‘’ЂЕРДАПА’’
КЛАДОВО - У мају хидроелектрана “Ђердап 1” ЕПС

је испоручила 502 милиона киловат-часова електричне

енергије. Захваљујући повољној хидрологији и максимал-

ној погонској спремности, шест хидроагрегата настављен

је тренд успешне производње у дунавској фабрици струје.

Од почетка године, хидроцентрала код Кладова произвела

је  2,8 милијарде киловат-сати струје и очекује се да до

краја јуна испуни половину годишњег плана. При тренут-

ном дотоку од 8.500 кубика воде у секунди ‘’Ђердап 1’’ про-

изводи дневно 20 милиона киловат–часова електричне

енергије. Како је најављено, четврта фаза ревитализације

почеће 1. Јула, за када се планира заустављање хидроаг-

регата А-1. У међувремену су завршене све припрема за по-

четак комплексног посла.                                                     М. Р.

Борско “море” привлачи све више туриста
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НЕГОТИН – У оквиру реа-

лизације пројекта „Лични ставови,

заједничке одлуке“ уручене су на-

граде ауторима најбољих ликовних

радова на конкурсу за промотивни

плакат на тему пивница. Овај

пројекат, иначе, Општина Неготин

реализује уз финансијску и тех-

ничку помоћ Немачке агенције за

међународну сарадњу и Швајцар-

ске развојне агенције ЦДС. Вред-

ност донације је 25.000 евра, а

учешће Општине Неготин је 14.400

евра, кроз плате запослених и

трошкове канцеларије.

Конкурсу су се радо ода-

звали и основци и средњошколци,

а њихов рад су оцењивали корис-

ници друштвене мреже Фејсбук на

страници неготинске Канцеларије

за локални економски и рурални

развој. Они су одлучили да прву на-

граду у категорији ученика основ-

них школа понесе Сандрина Џетић,

ученица ОШ „Павле Илић  Вељко“

из Радујевца, чији је ментор профе-

сор Драгана Јаћимовић, магистар

сликарства. Друга награда припала

је Катарини Радосављевић, из ОШ

„Јован Јовановић Змај“ из Јабу-

ковца, а трећа Ленки Миловановић,

ученици ОШ „Бранко Радичевић“.

- Моја прва асоцијација на

Рајачке пивнице је била зелена

трава, камен, јединствени колорит

тих камених кућа вина. Зато је мој

рад пун боја, јер пивнице заиста ин-

спиришу – каже Сандрина.

У категорији средњих

школа, прву награда освојила је

Анђелија Радовановић, ученица

“Неготинске гимназије”, другу

Јелена Јоновић, ученица Пољопри-

вредне школе „Рајко Боснић“ на Бу-

кову, а трећу Катарина Милошевић,

такође ученица “Неготинске гимна-

зије”. 

- Желела сам да све еле-

менте Рајачких пивница уклопим у

једну целину, да се на једном раду

нађу вино, грожђе, пивнице, старо

рајачко гробље – каже Анђелија Ра-

довановић, чији је ментор била про-

фесор Драгана Катић.

За победнике конкурса

обезбеђене су награде у сликар-

ском материјалу у вредности од 75

евра за прво место, 50 евра за

друго и 25 евра за треће место у

обе категорије. Свим школама чији

су ђаци учествовали на конкурсу

биће уручени комплети ЦД из обла-

сти сликарства и табле за ликовне

кабинете. Награде најбољим мла-

дим сликарима уручили су Надица

Васић, заменица председника Оп-

штине Неготин и Бранислав Милић,

пројект менаџер ГИЗ.

- Реализацијом пројекта

“Лични ставови, заједничке одлуке”,

укључујемо у процес доношења од-

лука и локално становништво, чији

је допринос од изузетног значаја, а

овај ликовни конкурс је део процеса

уређења комплекса пивница, које

су значајан развојни и туристички

потенцијал општине Неготин и кул-

турна су добра од изузетног зна-

чаја. Управо зато неопходно их је

уредити у наредном периоду, а по-

лазна основа за то је усвајање

планских докумената и израда

пројеката за њихово комунално

уређење. Тренутно се на јавном

увиду налази План детаљне регу-

лације комплекса пивница у Рајцу,

после чега ће уследити израда

пројеката водоводне и канализа-

ционе мреже, пројеката реконструк-

ције електро мреже и уређења

саобраћајница“ – каже  Надица

Васић, заменица председника Оп-

штине Неготин. 

Један од најзначајнијих ци-

љева овог пројекта, који општина

Неготин реализује уз партнерство

општина Кладово, Књажевац и

града Зајечара, а под подршком

РАРИС, свакако је и подршка реа-

лизацији развојних пројеката Оп-

штине Неготин, у овом случају,

туристичке валоризације Рајачких и

Рогљевачких пивница.

- Ово је први пут да ло-

кална самоуправа жели на овакав

начин да донесе одлуке о неком

важном економском пројекту, у

овом случају реч је о комплексу

пивница. Идеја од самог почетка је

да се грађани укључе у цео процес

и ово је први корак где су деца по-

кушала да својим идејама кроз ли-

ковна решења пруже неку врсту

иницијалне поруке локалној само-

управи гледајте ми видимо да пив-

нице требају овако да изгледају.

Оно што је дивно из перспективе

наше организације је што су деца

покушала веома оптимистично да

прикажу један од најбитнијих ре-

сурса општине Неготин. У другој

фази ће и студенти дати своја

идејна решења за уређење јавних

простора, а ја бих апеловао да сви

грађани на неки начин узму активно

учешће и да локалној самоуправи

упуте што више питања, како би

било што више одговора – Брани-

слав Милић, пројект менаџер ГИЗ.

У Музичком павиљону у

Градском парку отворена је из-

ложба на којој су изложени сви на-

грађени, али и радови ученика који

су, по избору наставника ликовне

културе, ушли у најужи избор.

С.М.Ј.

“ПИВНИЦЕ’’ НА ПРОМОТИВНИМ ПЛАКАТИМА
Додељене награде ауторима најбољим на необичном конкурсу

Награђени за најбоље промотивне плакате

ЗАВИЧАЈНА 
ГАЛЕРИЈА
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -

У реконструисаном простору

приземља Капетан Мишиног

здања, у Доњем Милановцу,

минулог викенда отворена је

Завичајна галерија. Прва по-

ставка коју чине употребни

предмети, списи, слике и

одевни предмети из свако-

дневног живота старих По-

речана и становника овог дела

Србије, у Завичајној галерији

представљају корак ка Музеју

који би чувао сећања на изу-

зетно дугу историју и богату

традицију овог краја, како је на

отварању нагласио Дејан Ваг-

нер, председник Општине

Мајданпек. Посебан допринос

у отварању Завичајне галерије

у Доњем Милановцу дао је

Музеј рударства и металургије

у Бору.                                С.В.

ЗАЈЕЧАР - У Меморијалу

„Никола Пашић“ у Зајечару одржана је

6. Градска смотра дечијег ликовног и

књижевног стваралаштва. На овој тра-

диционалној изложби учествовали су

ученици сеоских и градских основних

школа са територије града Зајечара.

Књижевне и ликовне радове оцењи-

вао је стручни жири по категоријама.

Избор теме радова био је слободан.

- Смотра дечијег ликовног и

књижевног стваралаштва постаје тра-

диционална. Ове године на изложби је

представљено 37 ликовнх радова и 19

књижевних. Град Зајечар има таленто-

вану децу, која своје умеће исказују на

оваквим манифестацијама, а из го-

дине у годину добијамо све више мла-

дих уметника - рекао је Милош Пе-

тковић, уредник књижевног програма

Установе „Центар за културу и тури-

зам“ града Зајечара.

Најуспешнијима на Смотри

дечијег ликовног и књижевног ствара-

лаштва уручене су награде. Дипломе

ученицима је уручила Драгана Томић

Бешир, заменик директора Цекита. У

име града Зајечара, младе уметнике

поздравила је Сузана Стаменковић,

помоћник градоначелника Зајечара.

- Сигурна сам да међу вама

има оних којима ће једног дана пи-

сање или сликање бити будућа про-

фесија и да ћемо тек читати и

разгледати ваша дела. Превазишли

сте себе и показали свој раскошни та-

ленат и креативност. Честитам вам на

наградама и желим вам много успеха

у раду и школовању - истакла је Ста-

менковић.

Организатор 6. Смотре де-

чијег ликовног и књижевног ствара-

лаштва је Установа „Центар за културу

и туризам“, а покровитељ град Заје-

чар. 

С. Б.

ДИНАМИКА ДУШЕ
Смотра дечијег ликовног стваралаштва

Део радова деце из Зајечара
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СОКОБАЊА - У наступају-

ћим летњим месецима туристе оче-

кује богат културно-забавни програм,

прилагођен различитим категоријама

посетилаца, који ће се одржати у ок-

виру Бањског културног лета, од 21.

јуна до 1. септембра. У центру града

и на бини на главном градском тргу

свакодневно ће се одржавати разно-

врсни садржаји као што су концерти и

музички догађаји, позоришне пред-

ставе и монодраме у извођењу позо-

ришних група из целе Србије, госто-

вања луткарских позоришта, госто-

вања културно-уметничких друштава,

летњи биоскоп, различите изложбе,

књижевне вечери, наступи жонглера,

акробата, различитих плесних група и

забављача.

Посетиоци могу учествовати

или једноставно уживати у некој од

бројних традиционалних манифеста-

ција које се одржавају током лета као

што су Биљоберске свечаности,

Златне руке, Bike party, “Прва хармо-

ника – Сокобања”, Маратон жеља и

бројна спортска такмичења.

Аква парк “Подина” који по-

чиње са радом 21. јуна, посетиоцима

по веома приступачним ценама нуди

освежење, забаву и добар провод у

врелим летњим данима. Аква парк

располаже атракцијама и садржајима

за све узрасте. За љубитеље брзине

и узбуђења препоручујемо спуст низ

неки од тобогана, а за најмлађе ту је

дечји базен са бројним реквизитима,

прскалицама и Аква торњем. 

Поред Аква парка, туристи се

могу расхладити и на некој од бројних

уређених плажа на реци Моравици и

Бованском језеру, или уживати у бла-

готворном дејству термоминералних

вода у Wellness centru „Соко терме“

или у Турском купатилу у коме је

својевремено уживао и књаз Милош

Обреновић.

Од 19. до 21. јуна одвијаће се

бројна културно-забавна и спортска

дешавања поводом обележавања

Дана општине Сокобања. Иначе 21.

јуна 1837. год. по новом календару, у

Сокобању је стигао први званично

упућен гост на лечење, што указује да

се Сокобања најдуже бави организо-

ваним туризмом на просторима «ЕКС

Југославије» и зато се овај важан

датум обележава сваке године као

Дан општине. У петак, 19. јуна, одр-

жаће се Свечана седница Скупштине

општине Сокобања у хотелу “Мора-

вица” са почетком од 12 часова. У суб-

оту, 20. јуна, од 16 часова, одржаће се

VI Отворени куп Србије у дизању те-

гова - Raw bench, у организацији Оп-

штине Сокобања, ОТКС Сокобања и

Power lifting савеза Србије. У недељу,

21. јуна, на сам Дан општине, од 19

сати, одржаће се пригодан програм у

центру Сокобање, у амфитеатру ис-

пред Завичајног музеја, који обухвата

наступ сокобањског хора “Соколићи”,

мали концерт квартета “Mistik Cello” и

позоришну представу за децу “Пут око

света”.

С. Б.

ДОЂЕШ СТАР, ОДЕШ МЛАД

Почела летња сезона у Сокобањи

Центар Сокобање

ЗАЈЕЧАР - Интензивно се ради на изградњи новог

котлујевачког моста у Зајечару. Извођачи радова на гра-

дилишту су даноноћно.

- Ради на завршном постављању арматуре, каблова

и оплате за четврти сегмент бетонирања главног носача

моста, који се налази изнад ослонца на десној обали Ти-

мока - потврдио је Драган Аврамовић, директор градске

Дирекције за изградњу.

Како је навео, исте позиције раде се и на петом сег-

менту бетонирања. Почело је и бетонирање четвртог сег-

мента моста, а радови ће бити обављени у континуитету,

најавио је Аврамовић, и истакао да се ради и прилазна са-

обраћајница на десној обали реке.                             С. Б.

МОСТ ПРИ КРАЈУ

КЛАДОВО - После краткот-

рајног предаха у Кладову, Јири

Олива (27), из Прага, наставио је

кајакашку европску авантуру вес-

лајући Дунавом ка Црном мору. На-

мера одважног младића је да за

1.000 дана кајаком превали 20.000

километара. Он је на пут кренуо по-

четком пролећа, и за сада је на доб-

ром путу јер дневно успева да

превесла до 50 километара.

- Моја је намера да напра-

вим круг Европом и да се после три

године вратим у родни град. Да ли

ђу успети - тешко је рећи - али хођу

да покушам и да урадим нешто што

никоме до сада није пошло за

руком. Волим воду, волим реку, на-

порно је, али то не смањује задо-

вољство - казао нам је Олива.

Држављанин Чешке каже

да је импресиониран лепотама

Србије и гостопримством нашег на-

рода. У то се уверио у тренутку када

је схватио да можда неће  на време

стићи у Турску, једну од етапа на

дугом путу. Тај проблем решили су

људи добре воље.

- Невероватна је то прича

дружио сам се са људима у Бео-

граду који подржавају моју мисију.

Када сам се пожалио да ћу можда

закаснити да стигнем у Турску, где

ме чека једрењак, непознати Бео-

грађанин дао ми је пенту. Сада

мало веслам, а више користим

мотор и све је лакше - додао је

Олива.

Искуства потврђују да се

годишње Дунавом кроз Србију ‘’спу-

сти’’ тридесетак речних авантуриста

. Младићу из Чешке на пловном

путу се у Бечу придружио његов суг-

рађанин Павел Васлави. Како нам

рекоше, ‘’у доброј су кондицији ,

располажу квалитетном опремом и

верују у успех’’. Пожелели смо им

срећу, лепо време и, наравно,

миран Дунав.                                             

М. Р.

ОКО ЕВРОПЕ У КАЈАКУ

Јири Олива
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КЛАДОВО - Ученици четвртих разреда из пет осмогодишњих школа

са подручја општине Кладово пригодним програмом су обележили међуна-

родни Дан Дунава. Малишани су своју креативност испољили кроз сценско-

музички програм, са намером да нас подсете колико је важно да бринемо о

воденим потенцијалима велике реке. 

- Бројним активностима настојимо да малишанима укажемо на значај

очувања животне средине и водених токова. На занимљив начин кроз песму,

игру и забаву деци из Кладова, Корбова, Текије, Подвршке и Брзе Паланке

кроз заједничко дружење о томе пружамо додатне информације. Ове године

малишани су учествовали у квизу, али су радили и у рециклажној радионици,

чиме су отпадним предметима дали нову употребну вредност - истакла је Не-

венка Болдорац, директорка ТОО Кладово.

Овогодишњи међународни Дан Дунава обележава се под слоганом

"Заједничке воде -заједничка одговорност". Дечја песма и игра нова су порука

да сви морамо дати допринос у очувању непроцењивог ресурса - реке Дунав,

али и других водотокова у кладовском  крају. 

М. Р.

ЗАБАВА И ЕДУКАЦИЈА
Школарци обележили Дан Дунава

КЊАЖЕВАЦ - У Скуп-

штини општине одржана је

седница Одбора поверилаца

ИМТ, некада металског гиганта

из Књажевца. Иако је дневним

редом састанка било предви-

ђено да стечајни повереник из-

вести присутне о продаји

имовине ИМТ у Агенцији за

приватизацију, до тога није

дошло, пошто се стечајни по-

вереник Ранко Милетић није

појавио на седници.

- Почела је продаја у

Фабрици мотокултиватора и

мотора без нашег знања, без

икаквог објашњења, па смо ми

хтели да на овој седници

Ранко Милетић, као стечајни

повереник на неки начин

појасни шта се то у овом тре-

нутку дешава, ко то продаје

већ пописане машине. Са гос-

подином Милетићем сам се

чуо непосредно пре почетка

седнице и од њега сам оба-

вештен да Агенција за прива-

тизацију није дала сагласност

за његово присуство овом

скупу - рекао је Верољуб

Антић, председник Одбора по-

верилаца.

Додатни револт изазва-

ла је чињеница да се позиву

да присуствују седници није

одазвао готово нико од позва-

них званичника - ни државних

ни локалних. 

- За раднике ИМТ, као

што је небројено пута конста-

товано на свим претходним са-

станцима најважније су три

ствари - повезивање радног

стажа, исплата неизмирених

зарада на основу извршних су-

дских решења и исплата от-

премнина за седамдесетак

радника ИМТ - додао је Антић.

Из Одбора поверилаца

најављују да ће наредни корак

у борби за своја права бити ор-

ганизовање протеста радника

које заступају, најпре на локал-

ном нивоу, мада, како је

речено, не искључују ни могућ-

ност протеста пред Владом

Србије у Београду. 

Љ. П.

МЕТАЛЦИ 
НАЈАВЉУЈУ ПРОТЕСТЕ 

ЗАЈЕЧАР - “Мај – месец чи-

стоће града Зајечара” назив је ак-

ције која се на подручју града

одржава и овог пролећа. Током ак-

ције оцењују се најлепша дворишта

и домаћинства у градској и сеоској

средини. Комисија за оцењивање

дворишта, у оквиру акције, обишла

је круг Фабрике мерних трансфор-

матора у Зајечару.

Најуређенији балкон, дво-

риште, пословни простор, школско

двориште, најлепша улица, најсре-

ђенија окућница око стамбених

зграда и дечијих вртића, само су

неке од категорија које ће се другу

годину заредом оцењивати у оквиру

акције “Мај – месец чистоће града

Зајечара”.

Чланови комисије, коју је

именовала Градска управа Зајечар

обишли су двориште у Фабрици

мерних трансформатора у Зајечару.

Фабрички круг се оцењује по неко-

лико критеријума.

- У фабричком дворишту,

између осталог, оцењивали смо раз-

новрсност биљака у врту, виталност

биљака, декоративност дворишта,

функционалност, одржавање и

естетски доживљај. Критеријуми се

вреднују оценама од 1 до 10 и на

крају добијамо просечну оцену -

рекао је Драган Траиловић, пред-

седник Комисије за спровођење ак-

ције "Мај - месец чистоће града

Зајечара".

Комисију наредних дана

очекује обилазак месних заједница

на подручју града Зајечара, а потом

и оцењивање сеоских домаћин-

става.

Наредних дана оцењи-

ваћемо дворишта у V Месној зајед-

ници, где ћемо разгледати

најуређенији стамбени део, а након

тога очекује нас обилазак једне

улице и приватног дворишта, као и

оцењивање дворишта дечијег

вртића. Потом следи оцењивање у

III Месној заједници, а онда и обила-

зак сеоских домаћинстава - додао је

Траиловић.

Према речима Траиловића

дворишта се оцењују до 17. јуна, а

потом комисија доноси коначну од-

луку о победницима. Признања и на-

граде биће додељени 20. јуна. С. Б.

БИРА СЕ НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ
У оквиру акције ''Мај - месец чистоће Зајечара''

Двориште у кругу ФМТ

САГРАДИМО ЗАЈЕДНО
Драги наши читаоци, ових

неколико реченица намењене су

лично вама. Сви српски великани

градили су цркве и манастире. Да се

очува православље, да се сачува ис-

торија, да се ојача српство. Помо-

зите и ви. Саградимо заједно. Неко

нек' да 50, неко 100, неко 10 динара

и успећемо. Уложите у своја поко-

љења. Манастир Покрова Пресвете

Богородице, познатији као манастир

Лешје, сазидан је на темељима

храма који поричу из XIV века. Саг-

рађен је само од добровољних при-

лога добронамерних људи. Али,

Манастир није довршен, сестрин-

ство се увећава, нема довољно жи-

вотног простора.

КАКО ПОМОЋИ : Све ин-

формације можете видети на сајту

manastirulesiju.org.rs или позо-

вите 066/888 36 92
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