
****БРОЈ 148 02.07.2015.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

ОТВОРЕНА 
''РЕЦИКА''  

СТРАНА 4

Око 80 малишана потражило лекарску помоћ

ПРЕСЕЛЕ ИМ
ПРИПРЕМЕ

СТРАНА 3

У књажевачком селу Доња Каменица

Петогодишњег дечака у Бору 

изуједао бултеријер
СТРАНА 11

Неготин дочекао Предрага Рајковића,
најбољег голмана света

СТРАНА 5

Одржана седница СО Кладово

УСВОЈЕН
РЕБАЛАНС

СТРАНА 2

У сусрет 21. манифестацији 

„Св. Јован Биљобер“

НАЈЛЕПШИ
ПРЕДЕЛИ

СОКОБАЊЕ
СТРАНА 10



Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26

Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић

Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com

www.timocke.rs

АКТУЕЛНО2 БРОЈ 148

КЛАДОВО - На сед-

ници СО Кладово одборници

су једногласно усвојили први

овогодишњи ребаланс оп-

штинског буџета. Приходна

страна општинске касе

увећана је за 39 милиона ди-

нара динара  сопствених и бу-

џетских примања и средстава

из донација и сада износи 726

милиона динара. 

Новац који утиче на по-

већање буџета трошиће се на-

менски - за санацију после-

дица септембарских поплава.

- Средствима реба-

ланса биће исплаћена дуго-

вања извођачима радова који

су били ангажовани за време

септембарских поплава, с об-

зиром на то да су сами финан-

сирали трошкове. До сада им

није био исплаћен ни динар

дуговања, тако да је ово

једини  начин да им надоме-

стимо део уложених  сред-

става - истакао је др Драган

Будујкић, председник општине

Кладово.

Одборници су усвојили

Извештај о раду у 2014. го-

дини Центра за социјални рад

и Јавног предузећа Дирекција

за планирање и изградњу

"Кладово", али и предлог Од-

луке о промени Статута оп-

штине Кладово. У члану 5. се

наводи "За обављање по-

слова помоћника председника

општине у области економског

развоја поставља се општин-

ски менаџер". Чланови Скуп-

штине информисани су и о

разговорима општинске деле-

гације са представницима ре-

сорног министарства.

- Добили смо чврста

уверавања да ће ускоро новим

асфалтом бити пресвучена

цела деоница саобраћајница

од Брзе Паланке до Кладова.

Наредних дана требало би да

почну и радови на изградњи

моста код Милутиновца, који

је срушен у налету бујичних

вода минулог септембра - за-

кључио је др Будујкић

Подршку одборника до-

били су и предлози решења о

именовању нових чланова

управних одбора јавних пред-

узећа и установа, чији је осни-

вач локална самоуправа. По

неписаном правилу, то је први

корак ка смени директора. Да

ли ће тако бити, потврдиће

дани који следе.               

М. Р.

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС
Одржана седница СО Кладово

Са седнице СО Кладово

ЗАЈЕЧАР – Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије,

свечано је отворила новоизграђен мост у Зајечару који спаја центра града са на-

сељем ''Котлујевац''. 

- Зајечарци данас славе Мостовдан, јер је ово од велике важности за

град, али и Србију. Испуњен је рок изградње, одржано је обећање, а мост пред-

ставља модеран пројекат који ће се, можда, наћи у некој од песама на Гитаријади

– казала је Михајловићка.

Према речима Драгана Аврамовића, директора Дирекције за изградњу

''Зајечар'' и надзорног органа, мост је финансирало ЈП ''Путеви Србије'', а укупно

је у изградњу утрошено 137,820 милиона динара. Мост је широк 12,9 метара, од

чега је седам метара коловоз, а остало пешачке стазе. Дуг је 66,5 метара, а у

њега је уграђено 130 тона челика, 25 тона каблова и 1.300 кубика бетона. Изво-

ђач радова је МБА ''Миљковић''.

- Честитам свима који су радили на изградњи моста. За који дан креће

се са радовима у улици ''7. септембар'', а финансијер су ''Путеви Србије'' – рекао

је Саша Мирковић, председник градске скупштине.

Догађај су увеличала три авиона из којих су искочили падобранци, а

након отварања окупљени су уживали у наступу Марије Шерифовић, Ане Бекуте

и Бојане Стаменов.                                                                                                    С.Б.

ПРОСЛАВА ‘’МОСТОВДАНА’’
У Зајечару свечано отворен нови мост

Врпцу је пресекла министарка Михајловић

КЊАЖЕВАЦ - Фонд за раз-

вој пољопривреде општине Књаже-

вац расписао је конкурс за доделу

субвенција за купљену механизацију

и опрему за пољопривредну про-

изводњу и конкурс за доделу субвен-

ција за набавку опреме у пчеларству.

Конкурси су расписани на

седници Управног одбора Фонда 22.

јуна. Предвиђено је да се субвенцио-

нише набавка пољопривредне опр-

еме и механизације у висини до 50%

од цене, а највише до износа од

100.000 динара. За пољопривредна

газдинства погођена леденом кишом

процентуални износ субвенције је

већи и износи 60%. Код пчеларства,

субвенционише се набавка опреме

такође са 50%, а максимални износ

је 50.000 динара.

За субвенционисање пољо-

привредне механизације опреде-

љено је девет милиона динара, док

су средства за помоћ при набавци

опреме за пчеларство у висини од

милион динара. 

Сви заинтересовани пољо-

привредници, носиоци, односно чла-

нови регистрованих пољопривре-

дних газдинстава, детаљније инфор-

мације о конкурсима могу добити на

сајту или лично у Агенцији за развој

општине Књажевац. Конкурси су

отворени до утрошка средстава, а

најкасније до првог децембра ове го-

дине.                                          Љ. П.

НАБАВКА ОПРЕМЕ
Субвенције за пољопривредну механизацију 
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ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -

Око 80 деце из Београда узраста

до 12 година отровало се на

спортским припремама у Доњем

Милановцу. Јаке стомачне грче-

ве, повраћање, температуру и

дијареју имало је крајем прошле

недеље 70 деце из београдског

Кошаркашког клуба Рас и још

десеторо основаца који су били

на фудбалским припремама.

Свако од њих добио је

помоћ лекара из Дома здравља

у Доњем Милановцу, а шесторо

је потом збринуто на Институту

за мајку и дете у Тиршовој у Бео-

граду.Код деце је утврђена бо-

лест црева ентероколитис, која

обично настаје због бактеријске

инфекције. Узрок ентероколи-

тиса се испитује у Институту за

јавно здравље у Београду, а

деца више нису у болници.

- Деци је позлило два

дана након што су стигли у Доњи

Милановац из Београда. Про-

блеме са стомаком испрва је

имало њих десеторо, а у на-

редна три дана их је оболело

укупно 70. Од колега сам чуо да

их је још десеторо из других клу-

бова имало сличне проблеме.

Свако од њих је повраћао, било

је деце која су имала и темпера-

туру, а нека су примали и инфу-

зију. У хотел су дошли лекари,

хигијеничари, санитарна инспек-

ција и лекарска комисија.Узели

су узорке и рекли да је најверо-

ватније у питању вирус - каже

директор КК Рас Драгиша Ста-

менковић и напомиње да је због

страха од ширења болести од-

лучио да се у Београд врати пре

времена.

Хотел „Лепенски вир“,

који је иначе познат по организо-

вању кампова за децу, није за-

творен. Чекају се анализе, а

објекат ће у међувремену бити у

целости дезинфикован.У том хо-

телу, који се налази 16 киломе-

тара од познатог археолошког

налазишта, тврде, међутим, да

је све у реду, да су анализе по-

казале да су деца јела исправну

храну и да није до њих.Тврде и

да је стомачне проблеме имало

упола мање деце него што су

нам то рекли њихови тренери и

лекари, као и да су деца вирус у

хотел можда донела са стране.

- У то време у хотелу је

боравило 330 деце. Њих 35 се

жалило на повраћање и дијареју.

Лекари су их прегледали, не-

кима су дали и инфузију. Деца су

се потом вратила у хотел и нор-

мално наставила са припре-

мама - рекла нам је госпођа из

хотела која није желела да јој се

открије име и презиме. Напо-

миње и да су анализе Института

за заштиту јавног здравља у

Зајечару утврдиле да су у хотелу

били исправни и вода и храна.

- Примили смо 60 деце

са стомачним тегобама и мучни-

ном. Укључена је терапија, а ше-

сторо деце је послато у Институт

за мајку и дете. Са Заводом за

јавно здравље Зајечар обишли

смо хотел и установили да није

било тровања храном – каже др

Миљојко Нешовић, директор

Дома здравља у Доњем Мила-

новцу.Он додаје и да су узорци

послати на даље испитивање у

Завод за јавно здравље и да се

очекују резултати.

ПРЕСЕЛЕ ИМ ПРИПРЕМЕ
Око 80 малишана потражило лекарску помоћ

Малишани након повратка у Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВРЕЛОВОДА

КЛАДОВО - Радници ЈП

"Јединство" приводе крају грубе

земљане радове у оквиру рекон-

струкције старе гране градског вре-

ловода, са којег се топлотном

енергијом снабдевају хотел "Ђер-

дап", зграда Дома културе и Пен-

зионерска зграда.Санација садржи

монтажу 90 метара нових цеви

примарне мреже, пречника 150 ми-

лиметара. Реч је о делу вреловода

који је у функцији више од три де-

ценије, тако да је зуб времена учи-

нио своје. Зато у ЈП "Јединс-

тво"истичу да ће нова инвестиција

допринети квалитетнијем грејању у

овом делу града.

- С обзиром да је реч о до-

трајалој линији, реконструкцијом

решавамо проблем потенцијалних

хаварија.То ће допринети да корис-

ници услуга имају квалитетније

грејање без ризика да због до-

трајале мреже може доћи до пре-

кида у снабдевању топлотном ене-

ргијом. Исти обим радова следи

нам у још једној улици и тиме ћемо

заокружити реконструкцију најосет-

љивијих делова вреловода у град-

ској зони - наглашава Зоран Петро-

вић, директор ЈП "Јединство".

М. Р.

ЗАЈЕЧАР - Председник

Скупштине града Зајечара, Са-

ша Мирковић, обишао је ново

Интерно одељење и Одељење

инвазивне кардиологије у Здр-

авственом центру Зајечар. У

разговору са пацијентима и

особљем, он је обећао даљу

помоћ града здравственом це-

нтру.

- Драго ми је да је део

Инвазивне кардиологије у

склопу Интерног одељења кре-

нуо да ради. Овим Зајечар по-

стаје регионални центар за

лечење пацијената из овог

дела Србије. Град Зајечар ће и

убудуће помагати рад Здрав-

ственог центра - поручио је

Мирковић.

У наредном периоду ра-

диће се и на сређивању пар-

кинг простора у оквиру ЗЦ За-

јечар.

- Оспособљавање инва-

зивне кардиологије и пејсме-

јкер центра је изузетно важно

за лечење Зајечараца, али и

људи са овог региона. Желим

да захвалим председнику скуп-

штине и народном посланику

Саши Мирковићу на помоћи

коју је град пружио и без које

реализација овог пројекта не би

била могућа - истакао је Стани-

слав Тадић, директор Здрав-

ственог центра Зајечар.

Ново Интерно одељење

пружа максимални комфор па-

цијентима, потпуну дијагно-

стику и најсавременију опрему.

Од укупног броја хоспитализа-

ција болнице, 25 одсто припада

интерном одељењу, које са-

држи 57 лежаја од тога шест

лежаја у коронарној јединици,

осам у оквиру полуинтензивне

неге, 36 одељенских и седам у

оквиру дневне онколошке бол-

нице.

С. Б.

ПУНА ПАЖЊА ПАЦИЈЕНТИМА
Председник СГ Зајечара обишао градску болницу
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КЊАЖЕВАЦ - У селу

Доња Каменица код Књажевца

свечано је отворен погон за

производњу предмета од коже

и туристички инфо центар.

Мала фабрика ''Рецика'' почела

је са радом у марту ове године,

након што је општина Књаже-

вац донела је одлуку да све на-

пуштене објекте у селима,

попут школа и задружних до-

мова стави на располагање ин-

веститорима. 

Фирма запошљава шест

радника, који израђују кожне ак-

сесоаре. Директор ''Рецике''

Оливер Јеленковић истиче да је

производња је специфична,

изискује креативност и квали-

фиковане раднике.

- Достигли смо ниво да

имамо своју палету производа и

том палетом производа попу-

нили смо нашу понуду. Сада

можемо да пређемо на наредни

корак у нашој производњи, а то

је примање поруџбина, осваја-

ње нових тржишта и купаца -

наглашава Јеленковић. 

Производни погон ''Ре-

цике'' резултат је одличне идеје,

сарадње свих чинилаца укљу-

чених у тај посао, а пре свега

представља пример добре пра-

ксе, рекао је председник оп-

штине Књажевац Милан Ђокић. 

- То значи да ћемо овим

примером подстакнути и друге

људе, како у граду, тако и у

нашим селима да искористе ка-

пацитете и потенцијале које по-

седују. Сматрам да је ово прави

пут да зауставимо пропадање

наших села, отворимо радна

места и тиме допринесемо бо-

љитку људи који у њима живе -

казао је Ђокић. 

Идеја о опремању овак-

вог пункта у Доњој Каменици

потекла је из књажевачког Удру-

жења привредника.

- Када би у сваком или

бар појединим селима било

отворено по десетак радних

места, био би то пун погодак, а

сматрам да је улога Удружења

управо то - да води рачуна о

сваком појединачном радном

месту и даје допринос и по-

маже, колико је то у могућности,

при реализацији оваквих про-

јеката - каже Јован Исаков, пр-

едседник Удружења привредни-

ка општине Књажевац. 

Погон ''Рецике'' смештен

је у згради некадашње занатске

задруге. Простор одише старим

временима, као и читав крај,

одавно интересантан тури-

стима, захваљујући Цркви Пре-

свете Богородице, културном

добру Србије и највреднијем

споменику Тимочке епархије.

Довољно разлога да део целе

приче постане и Туристичка ор-

ганизација општине Књажевац,

која је у истој згради отворила

туристички инфо центар. На-

шло се места и за продајни

кутак Удружења произвођача

вина и ракија и сувенирница. 

Љ. П.

ОТВОРЕНА ''РЕЦИКА''  

У књажевачком селу Доња Каменица

Милан Ђокић у “Рецики”

ЗАЈЕЧАР-НЕГОТИН – Про-

извођачи вишања у зајечарском крају

задовољни су овогодишњим родом

вишања, али не и бригом државе о

воћарској производњи. Иако откупна

цена није одређена надају се цени од

35 до 40 динара за прву класу. Цена

вишања, међутим, одређује и цену

бербе, која је у односу на раније го-

дине са 20 динара спала на 12 по ки-

лограму, колико плаћају приватни

произвођачи, или 13 динара, колико

добијају берачи на плантажама По-

љопривредног добра Зајечар код

Трнавца. ПД Зајечар на површини од

70 хектара ангажовало је преко 400

радника, углавном старијих сезо-

наца. Приметан је и већи број мла-

дих који тако зарађује џепарац.

- Напорно је, али исплати се.

Бољи берачи могу да зараде и око

2.000 дневно. Уз паузе се убере око

130 до 150 килограма вишања. Други

посао немам, па морам ово да радим

– каже Марија Р. из Зајечара.

У неготинском крају бројни

виноградари последњих година анга-

жују сезонце за обаваљање свих по-

слова у винограду. У зависности од

површина сваки од њих ангажује у

просеку од два до 10 радника, којима

нуде бесплатан стан и храну и на-

кнаду која се у зависности од посла

креће од 25.000 до 40.000 динара.

Највише радника је, ипак, ангажо-

вано за бербу, а килограм грожда се

берачима плаћа три динара.

- Врхунски берачи могу

дневно да остваре зараду од по

3.000 динара за винске сорте које мо-

рају брзо да се беру, остали у про-

секу 1.500 до 2.000. Посла има

широм Неготинске Крајине, у него-

тинском, михајловачком, рајачком,

рогљевачком и осталим виногорјима

– каже Мирослав Вукићевић, из Не-

готина, који последњих година, од не-

успешне приватизације свог пре-

дузећа, обавља разне сезонске по-

слове.

У омладинској задрузи

“Елан Младост” у Неготину свако-

дневно на пословима ангажују 30 до

50 Неготинаца.

- Радимо практично и по-

слове које нико неће, најтежи фи-

зички. Недавно смо завршили садњу

42.000 јабука на плантажи HTC Food

у Кобишници у рекордном року од 10

дана. На пословима је било ангажо-

вано 80 радника по цени од 150 ди-

нара за сат. Углавном се за послове

јављају старији сезонци, људи који су

остали без посла, а у последње

време и млади – каже Борислав Ма-

риновић, директор Омладинске за-

друге “Елан Младост”.

С.М.Ј.

ВИШЊЕ ПУНЕ
КУЋНИ БУЏЕТ

Сезонски послови у Зајечару и Неготину

БОЉИ ПОЛОЖАЈ РОМА
ЗАЈЕЧАР - Положај ромске националне мањине у Зајечару, као и

формирање Савета за међунационалне односе биле су неке од тема са-

станка у Градској упр-ави, о којима су разговарали помоћник градоначелника

Зајечара, Срђан Марјановић, и председник Националног савета Рома Вито-

мир Михајловић, са члановима зајечарског удружења.

- Разговарали смо о проблемима са којима се припадници ромске

националне мањине суочавају. Покренули смо многа питања и надам се да

ћемо у будућности решити неке проблеме у сарадњи са Националним саве-

том Рома - рекао је Миљан Рашић, председник Друштва Рома Зајечар.

- Недавно је формиран Савет за међунационалне односе који има

веома важну улогу, а то је решавање питања националних мањина на тери-

торији града Зајечара. Посебно је задовољство имати припаднике ромске на-

ционалне мањине у том Савету - поручио је Витомир Михајловић, пре-

дседник Националног савета Рома.

- Жеља нам је да после дужег времена вратимо функцију координа-

тора за ромска национална питања, који би био веза између локалне само-

управе и Рома у Зајечару. У договору са Националним саветом Рома у будуће

преко Савета за међунационалне односе много ћемо лакше решавати про-

блеме - истакао је Срђан Марјановић, помоћник градоначелника За- јечара,

који је додао да, према званичним подацима, на подручју града Зајечара има

више од 300 припадника ромске националне мањине.                               С. Б.

Марјановић са представницима Рома
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НЕГОТИН - После Београда

и Неготин је имао прилике да по-

здрави најбољег голмана света, свог

„орлића“ Предрага Рајковића, капи-

тена омладинске репрезентације

Србије, који је у родни град донео,

поред своје „Златне рукавице“ и шам-

пионски пехар који је наша репрезен-

тација освојила на Новом Зеланду, у

узбудљивом финалном мечу са Бра-

зилом.

Рајковићу, добитнику Пла-

кете Неготина (2013) и Повеље града

(2010), председник општине Неготин

Јован Миловановић, на пријему који је

приредио за младог спортисту и ње-

гову породицу уручио је и Плакету Не-

готина са ликом Стевана Мокрањца,

за изузетан допринос у области

спорта, али и афирмације Неготина,

симболично баш у години када овај

град организује 50. фестивал “Мок-

рањчеви дани”.

- Мени је част да поздравим,

пре свега, нашег младог шампиона и

да му зажелим да се и у наредном пе-

риоду оствари на свим пољима. Са

друге стране, будући да је узор мла-

дима, очекујем и да се на њега угле-

дају ове и наредне младе генерације,

јер су нам у свим областима живота

потребни овакви појединци, који ће

повући терет промена који нас очекује

у држави. Надам се да ћемо и наред-

них година да обележавамо Предра-

гове, али и успехе других људи из

наше средине - казао је Миловановић,

коме је капитен репрезентације и ФК

“Црвена звезда” уручио победнички

дрес “Орлића” и фудбалску лопту са

првенства.

Предрага Рајковића је на

централном градском тргу поздравио

велики број његових суграђана, који су

се радовали титули светског првака,

али и успеху младог Неготинца.

- Заиста ми је драго што сам

опет овде са титулом. Прошли пут је

то била титула европског првака, сада

шампиона света, а надам се да ћу и

надаље долазити као победник са

других такмичења - истакао је Пеђа, и

додао да је од првих корака у неготин-

ском ФК „Хајдук Вељко“ до тријумфа

на Новом Зеланду прошао дуг пут, са

много успона и падова.

- Нисам на врхунцу, него сам

тек на почетку каријере, имам још

пуно да радим и да напредујем, па

ћемо видети колико ћу још моћи да

досегнем врхове у фудбалу - каже

млади Рајковић.

Његови Неготинци су му у

центру града организовали дочек

какав приличи шампиону. До бине су

га допратили најмлађи спортисти. По-

здравили су га пријатељи, комшије,

љубитељи спорта и фанови, међу

њима и први тренер Бобан Ман-

ковјановић, сада идејни стратег и ос-

нивач ОФК „Бобан“, учитељица Бр-

анкица Богдановић и разредни старе-

шина, наставник српског језика и књи-

жевности Биљана Андонов из ОШ

„Бранко Радичевић“, коју је Пеђа по-

хађао све до одласка у Јагодину. 

У програму су учествовали и

Парти бенд, Никола Петраћковић и

Дрим бенд, а Рајковић је још дуго

након програма стрпљиво позирао и

делио аутограме.                       С.М.Ј.

‘’МИНИСТАР ОДБРАНЕ’’ У РОДНОМ ГРАДУ
Неготин поздравио свог шампиона – Предрага Рајковића, најбољег голмана света

Предраг Рајковић са породицом и општинским руководством
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БОР - На Копаонику је

завршена 23. „Еколошка ис-

тина“, међународни скуп са шез-

десетак научника, истраживача,

професора, студената, инже-

њера, биолога, хемичара, ле-

кара. Дошли су из Босне и

Херцеговине, Републике Српс-

ке, Македоније, Бугарске, Руму-

није, Хрватске, Словеније,

Пољске и наше земље. Пред-

седник Организационог одбора

конференције проф. др Радоје

Пантовић задовољан је посетом

и дводневним радом током којег

је представљено 116 радова

штампаних у Зборнику. Радови

се баве заштитом и очувањем

природних вредности, техноло-

гијом и рециклажом отпада, за-

штитом вода, ваздуха, земљи-

шта, енергетском ефикасношћу,

производњом здраве хране, ур-

баном екологијом, водоснабде-

вањем, образовањем, тури-

змом, одрживим развојем. 

Велику пажњу учесника

привукла су пленарна преда-

вања, а посебно предавање ди-

ректора за маркетинг РТБ Бор

Милинка Живковића, народног

посланика, које се односи на

еколошке и економске аспекте

изградње нове топионице у

Бору. Он је представио рад под

насловом „Ефекти услужне пре-

раде увозног концентрата бакра

у новој топионици у Бору“ чији је

коаутор са Благојем Спасков-

ским, Сашом Стојадиновићем и

Радојем Пантовићем. Директор

пројекта нове топионице Драган

Маринковић упознао је учес-

нике са њеним техничко-техно-

лошким детаљима, а на изло-

жбеном простору РТБ Бор

могли су да погледају преко сто-

тину фотографија, као и кратке

филмове о изградњи топио-

нице, процесу и производима

РТБ, о хотелу „Језеро“ и клубу

РТБ у Брестовачкој Бањи.

Преносећи поздраве 5.000

басенских радника и 45.000 Бо-

рана Милинко Живковић је по-

себно нагласио да РТБ

подржава овакве скупове и увек

ће бити уз људе који се баве

екологијом, јер природом своје

делатности, штети и земљишту,

и води, и ваздуху околине, али

истовремено чини и напоре да

све то врати у првобитно стање.

Уз краћи историјат борског и

мајданпечког рударства, Живко-

вић је истакао да ће се оно на-

ставити и наредних 100 година,

пошто је оверено 1,38 ми-

лијарди тона руде са 5,1 ми-

лиона тона бакра, 202 тоне

злата и 1.477 тона сребра.  

Наводећи да је РТБ по-

кренуо низ активности са ци-

љем да ублажи и санира  свој

негативни утицај на животну

средину, Живковић је најпре

указао на двоструку корист од

запуњавања старог борског

копа јаловином из „Великог Кри-

веља“, као и на неке пројекте

рекултивације јаловишта који,

због глобалне и домаће економ-

ске ситуације, засад мирују. Ме-

ђутим, решен је један, по

здравље Борана и околине,

много опаснији проблем, а то су

полутанти из старих топионич-

ких постројења. После више од

пола века, у Бору је 23. децем-

бра прошле године (након не-

пуне три године изградње)

завршена нова топионица (фин-

ска „Оутотец“- технологија) и

фабрика сумпорне киселине

(„СНЦ Лавалин“, Канада). У тај

еколошко-економски пројекат

уложен је, уз подршку државе,

251 милион евра. Постројења

се уходавају, а први бакар поте-

као је априла ове године. Нова

технологија може да ухвати

штетне материје (Ac, Hg, Cd, Pb,

Zn) у затвореном систему за

третман вода, а систем фил-

тера спречава да оне доспеју у

ваздух. Дакле, не само да

ништа штетно неће излазити из

РТБ, него ће и оно што се од

тога тражи бити понуђено

тржишту.

Пленарним предавањем

Живковић је представио ана-

лизе ефеката услужне прераде

увозног концентрата као једне

од опција за обезбеђење недо-

стајућих количина, с обзиром на

то да у РТБ још не постоји до-

вољно сировина за топионицу

која годишње може да преради

400.000 тона концентрата и про-

изведе 80 до 100 хиљада тона

анодног бакра. РТБ може да

обезбеди 250.000 тона сопстве-

ног концентрата, а за куповину

недостајућих 150.000 тона, са

просечном ценом од 1.500 до-

лара по тони, било би му по-

требно, како се наводи у раду,

225 милиона долара. Због ста-

туса реструктурирања (у коме је

од 2004.) РТБ не може да по-

дигне кредит за куповину кон-

центрата, па решење проблема

може бити, упркос тешким усло-

вима,  услужна прерада увозног

концентрата и то уз финан-

сијски и еколошки профит.

- Тренутно се око

150.000 тона концентрата за ову

годину надомешћује из увоза,

али нам не иду на руку светски

услови – казао је Живковић. -

Цена прераде пада, а диктирају

је Кинези откупљујући и прера-

ђујући (по својој технологији и

јефтином радном снагом), све

слободне количине на тржишту,

а улажу и у руднике. Међутим,

врло је битно да са новом то-

пионицом престају све еко-

лошке муке које су имали РТБ

Бор и околина. Јер, РТБ је са

старом технологијом успевао да

ухвати 40 до 50 одсто сумпора

и искористи 91 одсто метала из

концентрата. Новом хвата 98,5

одсто сумпора и 98 процента

бакра, па ће се емисија штетних

материја смањити на свега 123

пипиема, што је и доња граница

у Европској унији. Љ. А.

ЧУВАЈМО ПРИРОДУ ЗА БУДУЋА
ПОКОЛЕЊА

На Копаонику одржана 23. „Еколошка истина“

Учесници овогодишње “Еколошке истине”

Шездесетак учесника из девет земаља предста-

вило 116 радова. – Милинко Живковић: РТБ Бор подржава

овакве скупове и увек ће бити уз људе који се баве еколо-

гијом, јер  природом своје делатности штети и зем-

љишту, и води и ваздуху, али истовремено чини напоре да

све то враћа у првобитно стање. – Филтери нове топио-

нице и затворен систем за третман вода зауставиће

појаву штетних материја у ваздуху и води Бора и околине.

ИСТИНОМ КА ЗДРАВИЈЕМ ЖИВОТУ

И потпредседник општине Рашка Иван Вуковић је

изразио наду да ће овакви скупови код свих нас – од де-

тета до министра - подићи свест да сачувамо оно што су

нам Бог и природа дали како бисмо нешто оставили буду-

ћим поколењима и сачували здраво потомство. Избор Ко-

паоника за овај скуп је прави, јер се тамо где треба да буде

највећа заштита воде, флоре и фауне, догађају свако-

дневни напади на те ресурсе. Скуп су поздравили и проф.

др Свилен Рачев са Техничког факултета у Габрову (Бу-

гарска) и Ладислав Лазић, декан Металуршког факултета

у Сиску, који је позвао младе научнике да не гледају са

стране, већ да више доприносе новим интеграционим

процесима на просторима бивше Југославије. Било је за-

довољство чути од Дејана Бучановића, помоћника дирек-

тора фирме Ракита експлоратион д.о.о. која је власништво

америчке компаније Фреепорт МцМоРан (листирана на

берзи као један од највећих произвођача бакра и молиб-

дена у свету), да ова млада борска компанија, регистро-

вана за геолошка истраживања у Србији, одржава високе

стандарде очувања средине, као и њена „матица“ на

пројектима широм света. 
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КЛАДОВО - Четврта

фаза ревитализације хидроаг-

регата у хидроелектрани "Ђер-

дап 1" почеће 3. августа, изја-

вио је Љубиша Јокић, дирек-

тор хидроцентрале код Кла-

дова, која струјом снабдева

четвртину Србије. 

Када је последњег мар-

товског дана завршена обнова

хидроагрегата А-5, било је пла-

нирано да са започне четврта

фаза ревитализације заустав-

љањем агрегата А-1, ђердапс-

ког првенца, који водне по-

тенцијале Дунава експлоа-

тише готово 45 година. То се,

ипак, није десило јер је руска

фабрика ''Силовје машине'',

испоручилац опреме, каснила

са испоруком неопходних де-

лова.

- Руси су каснили са ис-

поруком опреме, а у међувре-

мену тај рок је поново

продужен за додатних месец

дана, тако да је у ХЕ "Ђердап

1" договорено да демонтажни

радови на хидроагреату А-1,

четвртој машини која улази у

процес обнове,почну 3. авгу-

ста. Крајем јула крећу при-

премни радови који садрже

"развезивање" блок-трафоа и

обавезна контролна мерења.

Рок за завршетак сложеног

посла је 13,5 месеци - објаш-

њава Јокић.

Почетком наредне сед-

мице требало би да почну и

радови на ремонту српске бр-

одске преводине, који ће тра-

јати пет месци.

- Чекамо да румунска

страна заврши контролне ра-

дове на њиховој бродској пре-

водници, јер они преузимају

комплетно превођење брод-

ских конвоја. Када се то око-

нча, ми улазимо у ремонтне

радове - додао је Јокић.

На прагу сезоне годиш-

њих одмора за раднике елек-

тро-машинског одржавања у

нашој највећој хидроцентрали

нема предаха, јер су, након ис-

тека гарантног рока, у машин-

ској хали у току контролно сер-

висни радови на хидроагрегату

А-6, на коме је 2011. године за-

вршена ревитализација. То су

редовни послови који ће бити

завршени у наредне две не-

деље.

- Реч је о пословима

који обухватају радове у про-

точним органима, радном колу,

лежајевима, машинској и елек-

тро опреми, како би сагледали

ефекте и квалитет урађене ре-

витализације. Ти послови биће

завршени 7. јула - додаје Јо-

кић.

При тренутном дотоку

од 4.450 кубика воде у се-

кунди, хидроцентрала код Кла-

дова дневно производи близу

14 милиона киловат-часова

електричне енергије. Од по-

четка месеца, наша највећа

хидроелектрана ЕПС је испо-

ручила 375 милиона киловат-

сати струје или 90 одсто од

плана за јун. Од почетка го-

дине, овде је продуковано 3,1

милијарда киловат-часова еле-

ктричне енергије.

М. Р.

ХИДРОАГРЕГАТ СТАЈЕ 3. АВГУСТА
У ХЕ "Ђердап 1" утврдили датум наставка ревитализације

Љубиша Јокић

КЊАЖЕВАЦ - За под-

ршку развоју сточарства оп-

штина Књажевац определила

је у 2015. години 7,5 милиона

динара. Новац је намењен раз-

воју овчарства, козарства

млечног говедарства. 

Први конкретан резул-

тат по завршетку овогодишњег

конкурса за подршку развоју

овчарства је приплодни под-

млатак оваца расе сврљишка

праменка пристигао у пољо-

привредна газдинства. Дејан

Божиновић, млади пољопри-

вредник из Равне, каже да је

презадовољан субвенцијом

коју је добио. Раније је већ ко-

ристио подстицаје у воћарству

и по том основу формирао је

воћњак од једног и по хектара

под вишњом. Заједно са супру-

гом има намеру да се, колико

год то услови дозвољавају, оз-

биљно бави пољопривредном

производњом и нада се да ће

од тога убудуће моћи пристојно

да се живи. 

Председник Управног

одбора Фонда за развој пољо-

привреде Далибор Станојевић

наглашава да неки конкурси

још увек трају.

- Конкурс у области

млечног говедарства још увек

је отворен, за сада имамо око

70 захтева за око 100 грла.

Конкурс у овчарству је закљу-

чен 25. маја и сада смо у по-

ступку набавке јагњади. Реали-

ована је отприлике половина

средстава, тако да је десетак

газдинстава већ прибавило

приплодни подмладак. Оба-

веза газдинстава је да у наред-

них пет година врати онолико

грла колико су добила овом

субвенцијом, као и да годишње

увећавају своје стадо за 10% -

истиче председник Управног

одбора Фонда за развој пољо-

привреде општине Књажевац.

У процес развоја сто-

чарства на подручју општине

укључен је и Зоотим из Заје-

чара, чија је стручна улога у по-

бољшању расног састава од

изузетног значаја. 

- На подручју општине

имамо довољно оваца, али

нема матичног стада које би

било од користи за сточаре. На

овај начин убудуће ћемо до-

бијати расна грла, а почетак

реализације овог пројекта за

сада обећава да ће се ситуа-

ција у области овчарства и ко-

зарства у скоријој будућности

значајно поправити - каже Сла-

виша Велојић, из Зоотима.

Током прошле године,

уз подршку Фонда, формирана

је репродуктивна фарма оваца

расе витенберг у Дебелици и

најесен ће 40 приплодних грла

бити додељена подносиоцима

захтева за субвенције у овој го-

дини.                                  Љ. П.

ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ СТОЧАРСТВА
Општина Књажевац издвојила 7,5 милиона динара
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НЕГОТИН - Музеј Крајине у

Неготину, захваљујући пре свега

доброј визији, али и сарадњи са

бројним удружењима грађана, шко-

лама и установама, закорачио је у

низ програма којима ће Неготинцима

ово лето учинити пре свега заним-

љивим, али и едукативним. Тако је у

простору Мокрањчеве родне куће

недавно наступио камерни хор “Ла-

виринт” из  Зајечара под управом

Жељке Алексић, који већ 14 година

гаји вокалну музику домаћих и стра-

них аутора различитих епоха. 

Више него успешни  концерт

“Лавиринта” у аутентичном простору

Мокрањчеве куће није тек једини

програм којем Музеј Крајине ус-

пешно промовише све своје капаци-

тете. Недавно је у Музеју Хајдук

Вељка Петровића, популарном То-

дорчетовом конаку, приређена и пре-

зентација пројекта „Млади чувари

традиције“, који је креативно удру-

жење „НЕГО“ у сарадњи са Мини-

старством културе и информисања

Републике Србије и Музејом Крајине

реализовало од априла до јуна. 

- Препознали смо труд

Креативног удружења “Него” да сачу-

вају од заборава обичаје нашег

краја, па смо подржали пројекат

којим је ово удружење конкурисало и

добило средства од Министарства

културе у домену нематеријалне

баштине. Они су кренули са пројек-

том едукације деце из дијаспоре, где

је опет Музеј имао неку улогу са оби-

ласком наших објеката, стручном по-

моћи наших кустоса, а ово је прак-

тично и наставак где се сада млади

упознају са конкретним обичајима, у

овом случају свадбеним и то код

српске, влашке и ромске заједнице”

- каже Ивица Трајковић, в.д. дирек-

тора Музеја Крајине.

Пројекат „Млади чувари

традиције“ био је намењен младима

из Неготинске Крајине и источне

Србије који не поседују довољно

знања о свом културном, верском и

етнографском наслеђу. Рад са мла-

дима организован је кроз истражи-

вачке задатке на терену, али и

креативне и едукативне радионице у

којима су се они упознали са култур-

ним, историјским и традиционалним

наслеђем свога краја, са финалним

и аутентичним анкетама којима су

документовани различити свадбени

обичаји у српским, влашким и ром-

ским срединама.

- Ми ћемо у оквиру “Него-

тинског културног лета” имати свој

дан, петак. Тако ћемо у јулу имати

пет програма: вече етно филма, вече

археолошког филма, промоцију Ет-

нолошког зборника, вече екологије у

сарадњи са професором Данилом

Петровићем, а у сарадњи са Тури-

стичком организацијом општине Не-

готин организоваћемо и изложбу

цртежа Американке Еме Фик, из

њеног дневника кроз Србију, а бора-

вила је и у нашем крају - додаје

Трајковић.                                    С.М.Ј.

ЛЕТО УЗ МУЗЕЈ 

Музеј Крајине у Неготину организатор и покровитељ бројних културних дешавања

Хор “Лавиринт”

КЛАДОВО - Месна заједница Љубичевац била је домаћин учесницима

Видовданског сабора пензионера из Тимочке крајине. Дружење представља део

традиције у насељу у коме пензионерске дане проводе мештани који су радни

век завршили далеко од родног краја. Зато сваку прилику користе за сусрете  са

житељима других насеља.

- Чули смо за Видовдански Сабор у Љубичевцу и нисмо погрешили што

смо се одлучили да се укључимо у породицу пензионера спремних за дружење,

песму и игру. Пријатно смо изненађени организацијом и гостопримством домаћина

и намеравамо да им узвратимо истом мером - каже Бора Несторовић, из боље-

вачког Оснића.

Лепе тренутке са пензионерима провела је и Сузана Манчић, која је до-

живела овације сабораша који нису крили задовољство што им је срећу уживо

донела некадашња лото-девојка.

- Моја пријатељица из Зајечара редовно ми је причала о Сабору у Љу-

бичевцу, тако да сам се радо одазвала позиву да га посетим. Дворана месног

Дома културе одисала је задовољством и домаћинским амбијентом, иако су у њој

боравили људи из различитих средина. То је једноставно лепота Србије - није

крила одушевљење Сузана Манчић.

Осим пензионера из дунавског насеља, у које су се мештани вратили

после пола века боравка у туђини, на Видовдански Сабор овог јуна су дошли гости

из десетак места из источне Србије, чиме се испунила жеља домаћина да скуп

превазиђе локалне оквире.

- Када смо дошли на идеју да организујемо Сабор пензионера намера је

била да се дружимо са људима из других средина. Заједничким ангажовањем у

томе смо успели, јер се пензионерска дружења осим у Љубичевцу одржавају и у

другим местима. То доприноси да надокнадимо део пропуштеног у младости због

печалбе - говори Љубомир Гушатовић, иницијатор саборовања.                    М. Р.

САБОРОВАЛА И СУЗАНА МАНЧИЋ
У кладовском Љубичевцу одржан скуп пензионера

ПРИСТИГЛО 234 ПРИЈАВА

ЗАЈЕЧАР – Комисија зајечарске Гитаријаде почела је са се-

лекцијом бендова за учешће на наредној манифестацији, која ће

ове године бити одржана од 29. јула до 1. августа. 

Ове године пристигло је 234 пријава демо бендова који су

испунили све услове конкурса, а за учешће на 49. Гитаријади биће

одабрано 12 бендова. На основу гласова публике, путем онлине

гласања у завршни програм пласираће се још два бенда са највише

освојених гласова. Онлине гласање преко официјалног сајта

www.гитаријада.орг почиње 30. јуна у поноћ, и трајаће до 9. јула у

поноћ.

Награде за победника 49. Гитаријаде са подручја Републике

Србије и победника по оцени стручног жирија су снимање и изда-

вање албума, као и ПР подршка. Победник 49. Гитаријаде кога пуб-

лика прогласи за најбољи бенд добија право на снимање видео

спота и ПР подршку.

Комисија која ће одабрати учеснике ове највеће рок мани-

фестације на Балкану ради у саставу: Бранимир Локнер, српски рок

критичар и публициста, Игор Полак, представник хрватског гитар

феста, Драгиша Радуловић, ПР менаџер из Србије, Ненад Кузмић,

музички уредник Радио Београда 202, и Марко Ранђеловић, из

зајечарске ЈУ ‘’Гитаријада’’.                                                           С.Б.

Жири предстојеће Гитаријаде

Почела селекција бендова за 49. Гитаријаду

Сузана Манчић и Љуба Гушатовић
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СОКОБАЊА - Манифеста-

ција „Св. Јован Биљобер“ сваке године

од 02. до 07. јула окупља љубитеље

природе, планинаре и сакупљаче ле-

ковитог биља, који се добро забављају

и уживају у дружењу обилазећи

најлепше пределе Сокобање. 

Као главни организатор Орга-

низација за туризам, културу и спорт у

сарадњи са Удружењем за лековито

биље“ Др. Јован Туцаков“, Д.О.О. Адо-

нис из Сокобање и МЗ Мужинац, сваке

године организује бројне активности

како би анимирала све старосне кате-

горије посетилаца ове манифестације.

„Св Јован Биљобер“ има вишеструки

карактер и подразумева добро дру-

жење, забаву за туристе, едукацију за

предузетнике, одгајиваче и сакупљаче

лековитог биља, изазов за љубитеље

екстремних спортова.

Свакако најизазовнији и за

авантуристе најзанимљивији део ма-

нифестације је успон на Шиљак,

највиши врх Ртња. За оне који нису у

могућности да се попну на врх Ртња, у

подножју се организују занимљиве ак-

тивности као што су обилазак терена и

сакупљање лековитог биља, плетење

венчића и квиз о познавању лековитог

биља.

Планина Ртањ је право место

за све жељне изазова. Позната је по

бројним подземним изворима, пећи-

нама, јамама, лековитом биљу, ватре-

ним лоптама, које представљају

природни феномен, и другим куриози-

тетним и необјашњивим појавама. 

Ртањ већ вековима фасци-

нира многе познате умове, а обила-

зећи јужну и југозападну Европу,

дошавши у Сокобању и попевши се на

Шиљак познати путописац Феликс

Каниц рекао је:

- Тек када сам се попео на врх

Ртња, застао ми је дах, али не од

умора, него Аод фасцинантног призора

који сам угледао. Све планине Србије

и околних земаља, под овим гороста-

сом, падају на ранг брежуљка. 

Значајну туристичку атракцију

и својеврстан куриозитет представља

јама леденица, која се налази на

југоисточној страни највишег врха

Ртња. Улаз у јаму је на дну плитке

вртаче, ширине око 20 метара у пре-

чнику. Дужина јаме је 50 метара, улаз

се постепено сужава, на крају се улази

у пространу дворану, ширине 15 и ви-

сине 10 метара. Унутрашња темпера-

тура леденице је прилично уједначена,

креће се од -2°Ц преко лета, до -4°Ц

током зиме.

С. Б.

НАЈЛЕПШИ ПРЕДЕЛИ СОКОБАЊЕ

У сусрет 21. манифестацији „Св. Јован Биљобер“

КЊАЖЕВАЦ - Програмом, приређењим у Завичајном му-

зеју у Књажевцу, Удружење за неговање традиције ''Извор'' обеле-

жило је Видовдан, Дан удружења. 

Удружење је формирано пре 10 година, како то истиче

председница Љиљана Михајловић, на темељима постављеним

пре стотину година, на богатом културно-историјском наслеђу кња-

жевачког краја.

- Вредни, паметни и креативни људи, чланови ''Извора'',

своју мисију схватили су као бригу о очувању нашег етно наслеђа.

Наш први задатак је да се бавимо народном традицијом и духов-

ним вредностима које дају печат нашем народу. У протеклој деце-

нији трудили смо се да будемо на услузи своме граду и да, где год

се појавимо, афирмишемо културне вредности Књажевца и око-

лине - нагласила је Михајловићева. 

У галерији Завичајног музеја отворена је изложба српских

обредних пешкира, које су израдили ученици основних и средњих

школа, учествујући на, јединственом у свету, такмичењу за

најлепши обредни пешкир, које ''Извор'' организује сваке године. 

Љ. П.

ОБНОВА ЦРКВЕ
КЛАДОВО - У присуству мештана, руководства општине и верника

свештенство кладовске парохије одржало је у Текији молебан на почетку ра-

дова на обнови храма "Светог Николе", оштећеног за време катастрофалних

поплава које су претходног септембра погодиле то насеље. На удару подив-

љале природе нашло се здање које је зауставило непрегледне количине на-

носа, шљунка и балвана и допринело је да последице невремена буду

мање. Сада је дошло време за обнову храма.

- Спремност да се храм који нас је сачувао од невоље обнови, осим

мештана, исказали су и представници локалне власти јер су нам обећали

да ће започети радови на време бити завршени. Молим све људе добре

воље да нам додатно помогну да радове завршимо у славу Бога и на радост

свих нас у Текији - поручио је отац Милан Благојевић, старешина храма.

Реконструкцију цркве у Текији подржала је локална самоуправа, с циљем

да се храму врати некадашњи изглед.

- Црква у Текији одувек је била место око којег се окупљају мештани

и верници. Зато је наша обавеза да максимално помогнемо да се радови на

обнови успешно заврше. Ми морамо да будемо уз цркву и са народом и у

тренцима када нас оптерете тешкоће. То је наша обавеза и зато смо и до-

нели одлуку о обнови цркве у Текији - истакао је др Драган Будујкић, пред-

седник општине Кладово.

Предрачунска вредност радова процењена је на око 19,5 милиона

динара. Како се очекује, комплетан посао биће завршен до 15. септембра.

М. Р.

У храму је одржан  молебан

Са обележавања дана “Извора”

ДАН ''ИЗВОРА'' 

КРУНА

Круна манифестације је избор најлепше окићене девојке ле-

ковитим биљем и пољским цвећем  – “Принцезе Биљарице”, који

се већ традиционално одржава 07. јула  од 20 часова, у амфитеатру

испед Завичајног музеја. Такође се одржава и Биљна парада, када

све девојчице окићене пољским цвећем, које учествују у избору

“Принцезе Биљарице”, продефилују мермерним шеталиштем. 
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БОР – Само захвалујући при-

себности Андријане Јовић (35) и храб-

рости њених комшија, није дошло до

трагедије када је крволочни пас булте-

ријер напао њеног сина, и то испред

зграде у којој живе, у борској улици ''9.

бригаде''!

- Враћала сам се из продав-

нице са петогодишњим сином, када је

бултеријер, најпре, напао три дечака

из зграде у којој живим - још увек је у

шоку Андријана. - Они су, срећом, не-

како успели да побегну, али се крво-

лочни пас онда обрушио на мог сина,

покушавајући да га уједе.

Дечак је вриштао и крио се

иза мајке, која је у рукама држала кесе

са намирницама. Пас је скочио на

дечака и дохватио га за ногу, али га је

Андријана ударила кесом, после чега

је бултеријер пустио петогодишњака и

устремио се на њу!

- Тада су се умешале ком-

шије, које су бултеријеру одвратиле

пажњу, а један од њих нас је увукао у

зграду – тресе се Андријана. - У по-

следњем тренутку смо успели да за-

творимо врата. Јер, фалио је тек

делић секунде да побеснели пас улети

за нама. Не смем ни да помислим шта

би тада могло да се догоди.

Комшије су се сакупиле и спречиле

пса да побегне, који се сакрио испод

једне терасе. Одмах су позвани над-

лежни из локалног ЈКП ''3. октобар'',

али нико из тог предузећа није дошао

да грађанима пружи помоћ.

- Позвали смо и полицију, чија

је патрола убрзо стигла на лице места

– испричао нам је један од комшија. -

Један од суседа је тада позвао Живо-

рада Петровића, председника оп-

штине Бор, на чију је интервенцију, у

рекордном времену, стигла екипа из

ЈКП ''3. октобар'', која је ухватила бул-

теријера.

По причи комшија, булте-

ријер је био сав у ранама. Као, како

нам је казао један од њих, да је ''пре-

тходне ноћи учествовао у борби паса''.

- У болници нам је хирург

казао да је права срећа што је пас пу-

стио мог сина, након што сам га уда-

рила кесом – испричала нам је Анд-

ријана. - Мој син је уплашен и стално

плаче, због чега се у његово лечење

укључио и психијатар. Срећа је и да је

пас ухваћен, јер наредних 10 дана

треба да се прати његово стање, како

би се утврдило да, не дај Боже, није

бесан.

В. Н.

БУЛТЕРИЈЕР ИЗУЈЕДАО ДЕЧАКА
Крволочни пас напао петогодишњака у Бору

БОЉЕВАЦ - На порталу sr-

bija.superodmor.rs, између осталог, за

одмор се препоручује и општина Бо-

љевац. Ево шта су новинари овог

портала објаснили о бољевачком

крају и препоручили својим чита-

оцима:

Бољевац се налази у

Зајечарском округу и седиште је ис-

тоимене општине. Смештен је на

надморској висини од 733 м, заузима

површину од 823 км2 и имаоко

19.000 становника. Општину Боље-

вац окружују општине Сокобања,

Ражањ, Параћин, Деспотовац, Бор,

Зајечар и Књажевац.

Оно што представља право

богатство овог краја јесу бројни водо-

тоци који потичу из јаких врела, као

и огромно шумско богатство. Цело-

купна територија општине прави је

природни резерват преплављен при-

родним лепотама. Изузетно по-

вољна клима, рељеф планинског

карактера, разноврсни биљни и жи-

вотињски свет, чине да се у овом

крају све више развија туризам.

Поред изузетних природних

услова, добра ствар је што је Боље-

вац добро повезан са важним друм-

ским саобраћајницама. Бољевац у

правцу исток-запад пресеца магист-

рални коридор Параћин – Зајечар,

који, такође, повезује долину Тимока

са Поморављем, тј. са ауто-путем

Београд – Ниш. 

Надомак Бољевца, а уда-

љена само 200 км од Београда, на-

лази се планина Ртањ. Ова планина

прави је природни феномен крашког

рељефа, припада Карпатском пла-

нинском систему, њен највиши врх је

Шиљак, висок 1565 м. На Шиљку се

налази капелица посвећена Светом

Ђорђу, која је сада у рушевина, а

иначе је подигнута 1932. године од

стране Грете Минх, која је желела да

ода част свом покојном супругу

Јулијусу, власнику рудника на Ртњу.

Ртањ у потпуности доминира околи-

ном општине Бољевац, а њене па-

дине непрестано привлаче погледе

пролазника. Северна страна Ртња

прекривена је шумама и пашња-

цима, идеално је место за лов, а об-

расла је и аутохтоним биљним

врстама и богата изворима питке

воде. Нарочиту вредност планине

представља ендемска ртањска љу-

бичица, од које се прави надалеко

познат ртањски чај. Уколико дођете

до врха планине, уживаћете у по-

гледу на Бољевац, Бор, Криви Вир,

врхове Копаоника, Јастрепца, Ку-

чајских планина...                        С. Б.

ПОСЕТИТЕ БОЉЕВАЦ!
Препорука портала srbija.superodmor.rs 

Андријана са сином

Пас који је изуједао дечака
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