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ЗАЈЕЧАР – У Зајечару,

због повећаног броја мигра-

ната, неће бити увођена ван-

редна ситуација, нити има

потребе да се због тога диже

паника – изјавио је Алексан-

дар Вулин, министар за рад,

борачка и социјална питања.

- Тачно је да на граници

са Бугарском, по нашим пода-

цима, има око 40 хиљада миг-

раната, који су спремни да уђу

у Србију и покушају да се кроз

нашу земљу докопају неке од

држава западне Европе – пре-

цизирао је Вулин. – Међутим,

Србија није направила про-

блем са мигрантима, али нам

је запало да га решавамо, и

зато очекујемо помоћ свих ре-

левантних организација.

Вулин је најавио да ће

у Зајечар ургентно бити упу-

ћена помоћ у храни, лековима,

води и људству, како би се

проблем са мигрантима лакше

решио.

- Међутим, у Зајечару,

који је након Прешева први на

удару миграната, неће бити

грађен прихватни центар, јер

не видимо коју би он сврху

имао. Такође, Србија према

својим суседима неће поди-

зати зидове, јер се тиме про-

блем не решава, већ про-

дубљује – мишљења је Вулин. 

Он каже да о томе на-

јбоље сведочи чињеница да је

Бугарска подигла зид на гра-

ници са Турском, како би

спречила улазак миграната. 

- Али, све што су по-

стигли било је да су се

појавиле криминалне групе,

које за новац превозе миг-

ранте кроз ту земљу и тиме

чине ситуацију још  тежом. Ако

се томе дода и чињеница да

се на граници са Турском на-

лази два милиона избеглица

из Сирије, јасно је да је про-

блем миграната не само наш,

већ и целе Европе – поручио

је Вулин.

У центру Зајечара за-

текли смо групу миграната,

међу којима је било и жена са

малом децом.

- Пошли смо из Ирака

пре три месеца – казао нам је

један од миграната. – Прошли

смо кроз Турску и Македонију

и циљ нам је да се докопамо

Немачке.                            

Е. Т.

НЕМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Министар Александар Вулин у Зајечару најавио

Мигранти у центру Зајечара

КЛАДОВО - Брачни пар Видо-

сава (84) и Аранђел Текилеровић (88),

једна су од три породице које су мину-

лог септембра током бујичних поплава

у Текији остале без куће, коначно су до-

били нови дом. Тог тмурног септембар-

ског јутра подивљала бујица у трен ока

срушила им је кућу у којој су проводили

идиличне пензионерске дане. Вода им

је све однела, чак и породичне фото-

графије  које су нестале у муљу, а са

њима и бројне младалачке успомене.

Након поплава били су евакуисани у

хотел "Ђердап", а одатле невоља их је

одвела на нову адресу у бараку спорт-

ског кампа у Караташу. После 10 ме-

сеци принудног одсуства, коначно више

не страхују,  јер су поново добили кров

над главом, а кључеве им је уручила

Кристин Моро, амбасадорка Француске

у Београду.

- Иако смо у Караташу имали

добре услове, коначно смо дочекали

да поново живимо у свом дому. Сада и

старост лакше подносимо када смо

близу наших комшија. Хвала људима

добре воље који су нам поново донели

мало радости после свих невоља које

су нас задесиле. Пред нама је још

много посла, али се у сопственом дому

све лакше превазилази - говори видно

узбуђена бака Видосава.

За све три породице којима су

бујичне воде срушиле куће изграђени

су нови домови. Реч је о два објекта по-

вршине по 60 и једног од 80 квадрата

чију је градњу финансирала амбасада

Француска, посредством Канцеларије

за помоћ и обнову поплављених под-

ручја, чиме је потврђено традицио-

нално пријатељство два народа.

- Изузетно сам задовољна

што смо донели срећу и задовољство

у дом три породице које су се нашле на

удару природе. Желели смо да дона-

цијом три типске куће помогнемо ста-

новништву коме је водена стихија

однела све. Осим тога ми у Србији уче-

ствујемо и у финансирању изградње

насипа, јер је превентива изузетно

важна, с обзиром на то да може

спречити и ублажити налете природе -

нагласила је Кристин Моро, амбаса-

дорка Француске у Београду.

Радови на изградњи три

типске куће били су поверени грађе-

винској оперативи предузећа "Ино-

Бачка", из Новог Сада, и завршени су у

планираном року. Сва три објекта

опремљена су наменским намештајем.

Вредност донације је 140.000 евра.

- Желим да се захвалим

нашим пријатељима из Француске који

су имали воље и разумевања за не-

вољу која нас је снашла. Тиме смо ре-

шили највећи део проблема у Текији,

јер су се најугроженији мештани поново

вратили у домове у свом насељу. То

много значи за општину Кладово у којој

још нису саниране све последице ката-

строфалних поплава - поручио је др

Драган Будујкић, председник општине

Кладово.                                           М. Р.

ДО КРОВА НАД ГЛАВОМ УЗ ПОМОЋ ФРАНЦУСКЕ
Три породице у Текији добиле нове куће

Нове куће у Текији

АПЕЛ 
ГРАЂАНИМА 

Због високих температура

и могућих суша у току летњих ме-

сеци апелује се на грађане да у

циљу заштите од пожара поштују

превентивне мере заштите од по-

жара и тако брину о безбедности

људи, животиња, биљака и имо-

вине.

Због повећане опасности

од настанка пожара на отвореном

простору и шумским комплексима

у наредном периоду, потребно је

појачати контролу спровођења и

поштовања превентивних мера за-

штите од пожара.

Апелује  се на грађане да

не пале траву и ниско растиње на

отвореном простору, у урбаним

срединама, у близини шума, на об-

радивим површинама, као и да не

пале ватру током боравка у при-

роди на местима која за то нису

предвиђена.

У складу са Законом о за-

штити од пожара забрањено је спа-

љивање остатака стрних усева,

спаљивање смећа и биљних оста-

така на отвореном простору, као и

ложење отворене ватре у шуми и

на удаљености од 200 метара од

руба шуме, изузев на одређеним и

за то видно обележеним местима.

Подсећају се грађани да

својим непромишљеним поступ-

цима могу угрозити сопствену и

безбедност других људи и имо-

вине.
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НЕГОТИН - И ових

дана Неготин оправдава епи-

тет ”најконтиненталнијег” гра-

да. Јер, ако су у остатку Ср-

бије температуре тропске, у

Неготину су паклене. Жива у

термометру ових дана “кружи”

око 38 подеока. Поред тога ви-

сока влага која достиже и до

90 процената, овакве темпе-

ратуре чини још теже поднош-

љивим.

Неготинци, зато прибе-

гавају провереној тактици. По-

слове завршавају рано ујутру

и већ од поднева на улицама

готово да нема ”живе душе”.

Остају само они чији посао за-

хтева да буду на отвореном.

Сладолед и хладна

пића су и у градским кафи-

ћима најтраженији производи,

али у време “жеге” од 12 до 16

сати, опусте чак и иначе добро

посећене баште. У кафићима

се гости расхлађују распши-

вачима воде, монтираним

испод сунцобрана, али је све

више оних који спас од жега

траже на градском базену, на

којем улазница кошта 150 ди-

нара, знатно више него у оста-

лим градовима региона у

којима се карта плаћа сто ди-

нара.

Па ипак, лекари Хитне

службе бележе уобичајени

број пацијената, углавном хро-

ничних и то као последицу ви-

соких дневних температура

ваздуха.  До сада, међутим,

није било случајева топлотних

удара, нити других драстич-

нијих последица директног из-

лагања сунцу. 

- Немамо баш неки ве-

лики прилив пацијената. Пре

би могло да се каже да их је

мање него иначе, јер готово да

никог и нема на улицама кад

су високе температуре. Није

било случајева топлотних

удара, нити других драстич-

нијих последица директног из-

лагања сунцу – кажу у Хитној

служби неготинског Здрав-

ственог центра.

И једина плажа у бли-

зини, на десетак километара у

Неготину, има купача, мада

мање него ранијих година, јер

је од траве чисте тек поједини

мештани. Плажа на Кусјаку

званично и не постоји, већ се

води као обала-утврда. Није

регистрована и нема спа-

сиоце, те на њој стоји табла да

се посетиоци купају на соп-

ствену одговорност.

С.М.Ј.

НЕГОТИН НА ПЛУС 40
Тропске врућине у Тимочкој Крајини

СТАБИЛНЕ ФИНАНСИЈЕ
КЊАЖЕВАЦ - Чланови Општинског већа у Књажевцу ус-

војили су Извештај о извршењу буџета у првих шест месеци 2015.

године. Према речима председника општине Милана Ђокића, из-

вршење буџета карактерише уравнотежен однос прихода и рас-

хода.

- Плаћена је и последња рата кредита који је узет пре

седам-осам година, што значи да је општина Књажевац и званично

без икаквог кредитног задужења, као и без обавеза према добав-

љачима и извођачима. Уз то, имамо и врло уравнотежен проценат

извршења према корисницима што показује да се на територији оп-

штине Књажевац према корисницима буџета води добра политика

где нема ни привилегованих ни кажњених, већ сви добијају онолико

средстава колико им је по динамици и предвиђено - додао Ђокић.

На седници, која је одржана 16. јула, усвојена је Повеља о

родној равноправности и стратегија интегрисане комуникације.

Већници су донели и одлуку о враћању терена на градском ста-

диону на газдовање Спортском савезу. О већини тема коначну реч

даће одборници на првој наредној седници Скупштине општине.                                                                                    

Љ. П.
КЛАДОВО - Упркос троп-

ским температурама, радници

предузећа "Конвар", из Београда,

ужурбано раде на реконструкцији

старе гране магистралних топло-

вода на две локације у Кладову - у

делу Обилићеве и у улици Стефа-

није Михајловић. 

Санација садржи монтажу

по 90 метара нових цеви примарне

мреже пречника 168 милиметара.

Реч је о делу вреловода који је у

функцији више од три деценије,

тако да је зуб времена учинио

своје. Његовом реконструкцијом

биће побољшан квалитет грејања.

- У периоду за нама на

овом делу вреловода често су се

дешавале хаварије тако да би без

санације дела оштећених цеви

улазак у предстојећу грејну сезону

био ризичан. Средства смо обезбе-

дили из сопствених прихода, а

када би неуредне платише на

време измиривале своје обавезе

вероватно би било и више новца

за занављање опреме. Осим 180

метара примарне, уграђујемо још

толико цевовода секундарне

мреже. Део радова обавила је

наша служба одржавања, чиме

смо оставарили значајне уштеде. У

току су и радови на ремонту по-

стројења и опреме у котларницама

и у подстаницама зграда, тако да

ћемо технички спремно дочекати

предстојећу грејну сезону - каже

Зоран Петровић, директор ЈП

"Јединство".      

М.Р.

ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ
Санација топловодне мреже ближи се крају

Седница ОВ у Књажевцу

Ради се на тропским врућинама

Базен у Неготину

Општина Књажевац без кредитног задужења 
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КЊАЖЕВАЦ - Од 17.

до 20. јула, на граници Бугар-

ске и Србије код Новог Ко-

рита у општини Књажевац,

одржан је традиционални Са-

бор на Кадибогазу. Манифе-

стација је ове године била у

знаку два значајна јубилеја -

90 година од оснивања и 15

година од обнављања. Сабор

су данас званично отворили

Борис Николов, кмет Бело-

градчика, и Милан Ђокић,

председник општине Књаже-

вац. 

Хиљаде грађана Бу-

гарске и Србије окупило се и

ове године на простору из-

међу села Салаш и Ново Ко-

рито на традиционалном Са-

бору на Кадибогазу. Још један

сабор био је прилика за дру-

жење пријатеља и комшија,

за трговину и уживање уз спе-

цијалитете и музику под мно-

гобројним шатрама. Субота је

био централни дан, када су

посетиоце, по традицији, по-

здравили високи званичници

из Бугарске и Србије. У име

бугарских организатора и до-

маћина грађанима су се об-

ратили Борис Николов, кмет

општине Белоградчик и ње-

гова екселенција Ангел Ди-

митров, амбасадор Републи-

ке Бугарске у Србији. 

- Жеља нам је да се

народи наше две државе оку-

пљају на овом месту не само

једном годишње, већ да из-

градњом граничног прелаза

могу да остваре свакодневну

сарадњу - рекао је Милан

Ђокић, председник општине

Књажевац. - Наша два на-

рода на овим просторима ве-

ковима живе заједно, друже

се, сарађују и заиста је

крајње време да овде буде

отворен гранични прелаз о

коме житељи са обе стране

границе маштају деценијама.

На Сабору је на сим-

боличан начин, уклањањем

зида од папира, обележена и

25. годишњица покретања

иницијативе за отварање гра-

ничног прелаза. 

- На тај начин пока-

зали смо јасну жељу оба на-

рода да Кадибогаз буде

место сарадње, пријатељ-

ства, братства. Прошле го-

дине се кренуло амбициозно

у изградњу граничног пре-

лаза, сада се, на жалост

стоји, али ми нећемо оду-

стати и наставићемо да

владе обе државе подсећамо

шта десетине хиљада овде

присутних грађана желе - мо-

гућност да се слободно крећу,

а да то уједно буде и подсти-

цај економском развоју наших

региона - изјавио је један од

организатора манифестације,

Владан Радовановић, из

Удружења "Међународни Са-

бор на Кадибогазу".

На Сабору су заслуж-

ним институцијама и поједин-

цима уручена признања за

допринос развоју манифеста-

ције.  

Љ. П.

''СРУШЕН ЗИД'' ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ
90 година Сабора на Кадибогазу 

Сабор на Кадибогазу

КЛАДОВО - Радници за-

јечарског предузећа за путеве

"Штрабаг" асфалтирали су око

630 метара улица у насељу Под-

рвшка. За ту намену уграђено је

295 тона асфалтне масе на по-

вршини од близу 2.000 квадрата.

Реч је о саобраћајницама које су

минулог септембра оштетиле

бујичне поплаве, а сада су оспо-

собљене за несметану комуни-

кацију.

- Сада је много боље, јер

смо добили нови асфалт чиме

су елиминисане последице ката-

строфалних поплава. Уз под-

ршку локалне самоуправе и

људи добре воље успели смо да

санирамо последице поплавног

таласа. Након ових радова пред-

стоји нам део посла у горњем

делу насеља - објашњава Дра-

ган Мариновић. председник Са-

вета МЗ.

Радове у насељу Под-

вршка су обишли представници

локалне самоуправе на чију ини-

цијативу је и обављена рехаби-

литација оштећене путне мреже.

- Наша је обавеза била

да путну инфраструктуру дове-

демо у првобитно стање. То је

наш допринос ка побољшању

услова живота у насељу. Упркос

општој беспарици настојимо да

проблеме решавамо по приори-

тетима. Ако је судити по реак-

цијама мештана у томе успе-

вамо - казао је Јован Стингић,

начелник Општинске управе.

Вредност инвестиције

износи 5,6 милиона динара. Ра-

дове је финансирала локална

самоуправа, посредством Ди-

рекције за планирање и из-

градњу "Кладово ".

- Настојимо да услове

живота у сваком од насеља при-

ближимо онима које имају меш-

тани у граду. Подвршка тренутно

има приоритет због последица

катастрофалних поплава, након

којих се ситуација готово норма-

лизовала. Осим 300 метара ули-

ца поред моста, асфалтирали

смо и 340 метара пута према

месном гробљу којег је минулог

септембра однео бујични талас.

Обавеза је много, новца мало,

али чинимо све да испратимо

захтеве мештана - наглашава др

Драган Будујкић, председник оп-

штине Кладово.                    М. Р.

НОВИ АСФАЛТ 
Санација улица у МЗ Подвршка

Нови путеви у Подвршкој

ЈАВНИМ 
РАДОВИМА ДО

ПОСЛА
КЛАДОВО - На јавни позив

Националне службе за запошља-

вање за организовање спровођења

јавних радова, ЈП "Комуналац" конку-

рисало је са пројектом "Уређење

тврђаве Фетислам и простора код

Трајановог моста". На тим пословима

на одређено време биће ангажовано

15 незапослених лица у стању со-

цијалне потребе, лица утврђена као

вишак запослених, неквалификована

и нискоквалификована лица и дуго-

рочно незапослени. 

- Наша искуства са реализа-

цијом пројектата јавних радова изу-

зетно су позитивна и то је био

основни мотив за ново учешће на

конкурсу НСЗ. Радну књижицу на од-

ређено време добијају лица која су у

стању социјалног статуса, којима је

сваки приход значајан. Зато не изне-

нађује што већина привремено анга-

жованих радника савесно обавља

своје радне задатке. Очигледно, ко-

рист је обострана, јер ми као пред-

узеће добијамо прилику да дамо

активан допринос у оквиру одржа-

вања и обнављања јавне инфра-

структуре и заштите животне сре-

дине - наглашава Никола Думитраш-

ковић, директор ЈП "Комуналац ".

Вредност пројекта у оквиру

одржавања и обнављања јавне ин-

фраструктуре и заштите животне

средине је 1,2 милиона динара, а фи-

нансира га држава.                      М. Р.
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БОЉЕВАЦ - О Ртњу се

мало тога зна, али се зато о његовој

мистици итекако много годинама пи-

сало. Преносимо вам текст који је

Мондо објавио пре више од шест го-

дина, а који се и данас чита на

друштвеним мрежама. Због чега је

текст занимљив, проверите сами!

Последња сазнања до којих

су дошли научници географским и

магнетним мерењима указују да се

испод Ртња крије пирамида! То

објашњава и честе појаве летећих та-

њира на овој планини. Центар за

истраживање и екологију из Бео-

града упутио је захтев Влади Србије

да им се омогући формирање истра-

живачког центра на Ртњу да би ут-

врдили узрок очигледних мистичних

појава коју ова планина крије.

Последња сазнања до којих

су дошли географским и магнетним

мерењима указују да се испод Ртња

крије пирамида! Уколико држава доз-

воли, летеће кугле, невидљивост

авиона на радару док надлећу Ртањ,

јединствене биљке у свету, бројна

јонизујућа и електромагнетна зра-

чења, а нарочито правилан пирами-

дални облик планине коначно би

могли бити научно објашњени.

Небојша Марјановић, пред-

седник општине Бољевац каже да је

екипа стручњака овог центра у разго-

вору са њим изнела научну основу да

се испод Ртња крије пирамида и да је

ова мистична планина по свом

облику и дејству јединствена у свету.

- Кажу да Ртањ има специ-

фичне електромагнетне таласе који

имају геопатолошки утицај на људски

организам. Поднели су захтев над-

лежном Министарству да планину

"загребу", односно да на неколико

места обаве ископавање. Очекују да

ће пронаћи грађевине и подземне

ходнике - објашњава Марјановић.

Екипа Центра за истражи-

вање открила је да Ртањ лежи на три

велике подземне реке које су на ду-

бини већој од 100 метара. Према до-

садашњим испитивањима, велика је

вероватноћа да људска цивилиза-

ција потиче из Србије, баш са овог

места.

- Генерацијама се преприча-

вају необичне појаве на Ртњу. Било

је прича и да су нестајали авиони, а

много мештана је тврдило да су гле-

дали летеће тањире, док је појављи-

вање летећих кугли скоро свако-

дневно. Наука то није доказала, али,

рецимо, јединствене врсте биљака

које овде расту су ипак нешто што

указује на посебност овог земљишта

- каже Марјановић. 

Председник општине Боље-

вац каже да се на самом врху Ртња,

на 1.565 метара надморске висине,

налази необична рупа, која је, најве-

роватније, један од излаза из пира-

миде.

- Постоје сведоци да је један

пастир бацио своју фрулу у ту рупу, а

онда су је пронашли на другом,

нижем делу планине, где је изашла.

Још је Артур Кларк, аутор романа

"Одисеја у свемиру 2010" написао да

Ртањ није планина, већ да се испод

крије пирамида, најстарија творевина

цивилизације -. додаје Марјановић.

- Чињеница је да се је Ртањ

пун мистике, да се овде дешавају

чудне појаве. Моја тераса гледа на

планину и лично сам видео огромну

светлећу лопту окружену дисковима

како лети потпуно неуједначено. Ме-

њала је брзину, правац и смер на

јединствен, неописив начин - казао

нам је први човек општине Бољевац.

Истраживачки центар, који је регист-

рован и у Шведској, чине светски при-

знати академици и научници Семир

Османагић, заслужан за откриће пи-

рамиде у Високом, иначе члан Руске

академије наука, затим проф. др

Џозеф С. Рендулич, шестоструки

доктор и проналазач, професор на

три института у Индији. Члан Центра

је и др Хари Олдфилд из Велике Бри-

таније, проналазач поликонтрастне

интерферентне камере и многи

други. 

С. Б.

РТАЊ - ПЛАНИНА ИЛИ ПИРАМИДА
Планина код Бољевца не престаје да заокупља пажњу јавности
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БОР – Не само сада у сезони

пољопривредних радова, када бакар-

сулфат "иде као алва", потражња за

овим производом не јењава током

целе године. У народу познатији као

плави камен има широку примену - у

пољопривреди се користи као пести-

цид (97 одсто годишње производње је

тзв. пољопривредног квалитета који

задовољава потребне стандарде ве-

зане за ту материју), и у индустрији

(као технолошки реагенс у флота-

цијама олова, за чишћење водоводних

инсталација и базена). 

- Потражња за плавим каме-

ном је велика и на домаћем (за фло-

тације олова), и на иностраном

тржишту. По традицији највише изво-

зимо у Мађарску, Бугарску, Турску,

Грчку, Републику Српску и Македонију,

али испоручујемо и великим домаћим

дистрибутерима - снабдевачима по-

љопривредних апотека. Притом, без

иједне рекламације на квалитет про-

извода! С обзиром на то да проблема

у пласману нема, залихе плавог ка-

мена су на минимуму или их уопште

нема, што је најбољи пример да је од-

лука о отварању ове фабрике пре 33

године била пун погодак – рекао је

Драган Јовановић, управник Електро-

лизе, у чијем саставу послује Радна

јединица за производњу бакар-су-

лфата (Регенерација). 

Наш саговорник нас је вратио

у историјат фабрике подсетивши да је

децембра 1981. завршена монтажа

опреме (по пројекту аустријске фирме

Грил и Гросман), и почела пробна, а

наредне године и редовна произво-

дња. Због савладавања и уходавања

технологије, тада је продуковано тек

стотинак тона. Производња је време-

ном расла, па је 2000. достигла 1.242

т, а онда и рекордних 1.272,5 т у де-

цембру 2013. (пројектовани капацитет

је 2.145 т). У претходним годинама би-

ланс је премашивао 1.000 тона, а у

првом шестомесечју ове остварено је

90 одсто планираних количина.

- Погон је у мају и јуну стајао

више од месец дана, пошто смо у РЈ

Електролитичка рафинација настојали

да повећамо капацитет производње

катодног бакра. За постизање тих па-

раметара било је потребно стварати

електролит, који је, иначе,  полазна си-

ровина за продукцију плавог камена.

Застој је искоришћен како је требало

– сопственим снагама службе машин-

ског и електроодржавања Електр-

олизе промениле су резервне делове,

"притегле" инсталације и довели погон

у стање да може прихватити настали

вишак електролита који се усмерава у

производњу плавог камена. Предви-

ђена месечна производња бакар-су-

лфата је око 100 тона и то није про-

блем да се оствари. У наредном

периоду се не планирају застоји, па

ћемо надокнадити подбачај и крај го-

дине сигурно дочекати са циљаним

резултатима – нагласио је Јовановић.

Управник Електролизе је по-

себно похвалио ову радну јединицу,

јер су захтеви за рециркулацију воде

овде испуњени са преко 90 одсто, по

чему се издваја не само у ТИР, него и

у целом РТБ. – Вода је природни ре-

сурс који треба чувати.  Тренутно је

водни режим повољан, али то не

значи да у наредном периоду неће

доћи до његове промене. Стога су

наше активности биле усмерене да се

што више вода које се користе у Реге-

нерацији (заптивне, за хлађење

појединих уређаја, од кондензата, ва-

куум и циркулационе пумпе), поново

врате у процес. Такође смо настојали

да постигнемо боља технолошка иско-

ришћења метала.  У томе смо највише

успели додатним упаравањем елек-

тролита за које је искоришћен суд

коме смо променили намену. То чи-

нимо већ неколико месеци  када погон

ради. 

Будући да се бакар-сулфат

добија тростепеним вакуумским упа-

равањем отпадног електролита из две

суседне РЈ Електролизе (за про-

изводњу катодног бакра и племенитих

метала), односно прерадом онога што

би завшило у неком колектору, Јова-

новић закључује да је Регенерација

њихов еколошки "додатак", односно да

се слободно може назвати еколошком

фабриком. Притом се добија економ-

ски исплатив производ, и то веома

доброг квалитета, који има сигурно

тржиште, о чему сликовито говори

скоро празно складиште.           

Ј.С.

"ИДЕ КАО АЛВА", И ТО У ИЗВОЗ
Потражња за плавим каменом не јењава током целе године

Залихе плавог камена су на минимуму или их уопште нема

КЊАЖЕВАЦ - Радовима на

пресвлачењу асфалтом деонице од

Балта Бериловца до Ћуштице почела

је санација локалних путева на под-

ручју општине Књажевац. У плану је

да до краја августа буде обновљено и

уређено 12 путних праваца, укупне ду-

жине 16 километара, а вредност

посла је око 88 милиона динара. Ра-

дове су обишли Милан Ђокић, пред-

седник општине и Младен Радоса-

вљевић, директор Дирекције за раз-

вој. 

Ове године смо определили

близу 200 милиона динара за уре-

ђење путева на подручју општине

којим газдује локална самоуправа,

изјавио је приликом обиласка радова

на путу Балта Бериловац - Ћуштица

Милан Ђокић, председник општине.

- Асфалтирање ове деонице

представља почетак радова које на-

стављамо у Шестом Габру, а потом

идемо даље, деоницу по деоницу, све

док локалну путну инфраструктуру не

доведемо на ниво земаља у окру-

жењу, не у околним градовима, пошто

одговорно тврдим да мало која оп-

штина у Србији може да издвоји 15%

свог буџета за инфраструктурна ула-

гања, конкретно само за саобра-

ћајнице - рекао је Милан Ђокић.

Пресвлачење асфалтом део-

нице од око 2,5 километра између Бе-

риловца и Ћуштице практично је

означило почетак реализације уго-

вора о одржавању локалних путева. 

- Цео уговор, који је предви-

ђен да се заврши до краја августа,

вредан је око 88 милиона динара. То

се односи само на локалне путеве, а

склопили смо и уговор за улице и тај

посао би требало да буде реализован

од краја августа до средине септем-

бра. У овој години планирали смо и

пресвлачење улица по селима, почет-

ком августа расписујемо јавну набавку

како бисмо средином септембра

имали извођача, а да посао буде

окончан до октобра - рекао је Младен

Радосављевић, директор Дирекције

за развој.

Динамиком радова на локал-

ним путевима предвиђено је да у по-

недељак почну радови у Шестом

Габру, а потом следи деоница на

државном путу до Бањице, радиће се

и у Грезни, као и на путу Балановац -

Васиљ, Зубетинац - Влашко Поље, у

Горњем Зуничу и Јаковцу,  све у свему

- 12 деоница укупне дужине око 16 ки-

лометара.                                      Љ. П.

У ИНФРАСТРУКТУРУ 
200 МИЛИОНА

Нови путеви у књажевачкој општини 

Д. Јовановић: Највише пласирамо у Мађарску, Бугар-

ску, Турску, Грчку, Републику Српску и Македонију, али испо-

ручујемо и великим домаћим дистрибутерима -

снабдевачима пољопривредних апотека. - Без иједне рекла-

мације на квалитет производа. - Захтеви за рециркулацију

воде у Регенерацији (ради штедње) испуњени су са преко 90

одсто, по чему се издваја не само у ТИР, него и у целом РТБ.
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МАЈДАНПЕК -  Због план-

ског проширења површинског копа

Рудника бакра Мајданпек и не-

опходног премештања деонице

државног пута И Б реда 33, саобра-

ћај на деоници Пожаревац - Мајдан-

пек – Неготин преусмерен је на

интерну саобраћајницу Дебели Луг

– Мајданпек, преко Партизанског

пута. Сада непроходну деоницу,

испод Андезитског прста, практично

на самом улазу у Мајданпек из

правца Кучева,  треба изместити

само мало северније и то до 1. но-

вембра. 

- Сагласност надлежних, а

ми смо након “Србијапутева”, до-

били и “зелено светло” ресорног ми-

нистарства, даје нам тај рок, али

ћемо учинити све да ово преусме-

равање саобраћаја траје краће. То

је, уосталом, и наш интерес – каже

Бранислав Томић, први човек Руд-

ника бакра Мајданпек, и подсећа да

ово није прво премештање пута

због потреба производње и бо-

љитка свих  који зависе од рада

рудника. – Молимо грађане за разу-

мевање, јер је ширење површинског

копа и повезивање Северног и Јуж-

ног ревира наш императив, а зајед-

нички и интерес државе да Рудник

ради. Нисмо имали друго решење,

јер смо уважавајући сугестије и

оправдане захтеве самих Мајдан-

печана, одустали од тога да део-

ница преко Партизанског пута буде

трајно решење. Определили смо се

да постојећу деоницу пута преме-

стимо само мало северније, а да

бисмо то урадили неопходно нам је

ово преусмеравање саобраћаја и

разумевање грађана – подвлачи ди-

ректор Томић.

За овакву одлуку, Руднику

бакра Мајданпек сагласност “Пу-

тева Србије” стигла је пре 10-так

дана, као и одобрење ресорног ми-

нистарства. У складу са захтевима

надлежних деоница Партизанског

пута приведена је намени, као ма-

кадамски пут. 

- Реч је о старој, давно из-

грађеној траси пута, широкој шест

метара која је делом била асфалти-

рана, а последњих година занема-

рена и слабо коришћена. Ових дана

она је санирана, очишћена, проши-

рена, насута и утабана. Постав-

љена је саобраћајна сигнализација,

брзина кретања возила ограничена

је на 30, а на појединим местима и

само 20 километара – објашњава

дипл.инг саобраћаја Бојан Јовано-

вић, и наводи спремност РБМ да

ангажовањем своје цистерне ре-

шава проблем прашњавости пута

због које су забринути поједини воз-

ачи. 

- Знамо да ће ово преусме-

равање саобраћаја, иако је, подвла-

чим, само привремено, тешко пасти

многима, посебно нашим колегама

запосленима у Дебелом лугу, али и

свим становницима Мајданпека

којима ће у овом периоду Београд и

сва друга насеља у том правцу бити

удаљенија него иначе, а путовања

дужа. Надам се ипак њиховом разу-

мевању, јер ћемо у ових пар ме-

сеци, током којих ћемо се силом

прилике помучити, учинити све да

наредних година тај проблем не-

мамо, а трајно решење добијемо

на, готово истој деоници – још јед-

ном је своје суграђане замолио за

стрпљивост и разумевање Брани-

слав Томић.

Премештање ове деонице

пута само је део инфраструктурних

радова, који подразумевају и из-

мештање далековода и оптичког

кабла, а на даље и корита реке Пек.

Како је све то у интересу ширења

површинског копа и даљег рада и

развоја РБМ, ни у локалној само-

управи није било дилеме да се

оваква одлука подржи. Тим пре, што

се у једном делу јавности превиђа

да је преусмеравање саобраћаја на

Пратизански пут привремено ре-

шење док се не заврши нова траса

сада непроходне деонице пута

испод Андезитског прста тек нешто

мало северније од постојеће и то у

дужини од око 800 метара.        С.В.

ПРИВРЕМЕНО ПРЕУСМЕРЕН САОБРАЋАЈ 
Због планског ширења површинског копа Рудника бакра

НЕГОТИН – Радови на ре-

конструкцији улице Стојанке Радосав-

љевић, заједничком пројекту општине

Неготин и Министарства привреде

приводе се крају. Улица је у дужини од

190 метара, од Полицијске станице до

Булевара комплетно реконструисана.

Осим два слоја асфалта, добила је

нову водоводну и канализациону

мрежу, кишну и атмосферску канали-

зацију, ивичњаке и тротоаре.

- Радове на реконструкцији

улице Стојанке Радосављевић фи-

нансирале су општине Неготин и Ми-

нистарство привреде, свако са по

половином од укупно око 25 милиона

динара. Међутим, током извођења ра-

дова појавили су се проблеми са ин-

сталацијама испод улице, па она није

завршена у предвиђеном року. Неки

обим радова је био оправдан од

стране надзора, а други део ћемо ана-

лизирати  по завршетку свих радова и

видећемо да ли треба да спроведемо

неке одредбе уговора у смислу каш-

њења, које су дефинисане уговорним

обавезама и Законом о јавним набав-

кама – рекао је председник Општине

Неготин Јован Миловановић прили-

ком обиласка радова.

Први човек неготинске оп-

штине најавио је да Јавно предузеће

за грађевинско земљиште планира да

реконструише и уреди још неколико

улица у граду, али се у овом тренутку

не зна, да ли ће ресорно мини-

старство помоћи у финансирању тих

радова. Извесно је да ће током на-

редне године бити реконструисана

улица Стефаније Михајловић, која се

налази у продужетку улице Стојанке

Радосављевић, као и да ће током ове

године бити уређени атарски путеви у

Браћевцу, Чубри, Дупљану и Вратни.

- Са Министарством пољопривреде

склопили уговор о реконструкцији

атарских путева у четири месне зајед-

нице, а износ средстава је близу 16,5

милиона динара, што је двоструко

више у односу на прошлу годину, док

је 2013. године тај износ био око 13

милиона. То је знатно повећање и

омогућиће нам да извршимо већи

обим реконструкције путева након

прошлогодишњих поплава. Све ра-

дове ћемо завршити током ове го-

дине. Јесте да је јул месец, али ћемо

се потрудити да што пре спроведемо

поступак нађемо извођача који ће да

обави овај посао – истиче Миловано-

вић.

Нису запостављене ни по-

требе месних заједница у којима се

такође планирају бројна инфраструк-

турна уређена, а у појединим селима

се увелико ради на обнављању

објеката и потреба становништва.

- Покушавамо да нађемо

праву меру и расподелимо средства у

буџету у односу на потребе и града и

села. Мештани месних заједница тра-

жили су да виде удео у порезу који

плаћају и да се на тај начин види ко-

лико доприносе порезу, а да на основу

тога остваре и вид захтева по питању

решавања њихових инфраструктур-

них проблема – каже први човек него-

тинске општине и додаје да се

планира реконструкција објеката у оп-

штинском власништву, након што су

недавно завршени радови на крово-

вима зграда Ватрогасног дома и Ре-

публичке инспекције.

- Очекујемо расписивање

јавне набавке за рекострукцију зграде

преко пута општине, која ће због вели-

ких пукотина и оштећења морати у по-

тпуности да се реконструише, готово

од темеља. Завод за урбанистичко

планирање и пројектовање, урадио је

пројекат и за реконструкцију крова

Здравственог центра и то ћемо реба-

лансом уврстити у план за ову годину

– истакао је Миловановић.           С.М.Ј.

ПРИ КРАЈУ РАДОВИ У УЛИЦИ СТОЈАНКЕ РАДОСАВЉЕВИЋ
Инфраструктурни радови на територији општине Неготин

Минирање моста

Радови у улици Стојанке Радосављевић
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СОКОБАЊА - Средњовековни град Сокоград изграђен је на темељима рим-

ске тврђаве која датира из периода између IV и VI века. Спомиње се у списима из

доба Стевана Немање као град Соколац, а касније и у биографији деспота Стефана

Лазаревића. Разорен је 1413 год., у борбама за турски престо, између Бајазитовог

сина султана Мусе (у народним песмама познат као Муса Кесеџија), и одметника

Хамуз бега. Налази се на два км источно од центра Сокобање, на стени изнад кањона

реке Моравице.

Врмџански град - на кречњацком рту, у долини Паклеша, у близини села

Врмџа (12 км од Сокобање), налазе се зидине старог града за кога мештани кажу да

је “латински”. Град је из римског доба и настао је у периоду између IV и VI века, најве-

роватније у време владавине цара Јустинијана. Град се касније помиње у XIV веку

као станиште властеле. Разорен је у XВ веку (1413.г).

Турско купатило налази се у централном бањском парку и датира из XV

века. Изградили су га Турци на темељима римских терми. Први пут је обновљено у

XIX веку (1834.г) за време владавине кнеза Милоша Обреновића. Из тог периода да-

тира и кнежева када, која је под заштитом државе и представља музејску вредност.

Галерија - "Легат Милуна Митровића" отворена је 28 јуна 2001. год. на ини-

цијативу сокобањског академског сликара Милуна Митровића, који је том приликом

Сокобањи поклонио око 150 слика. Милун Митровић је и један од оснивача уметничке

колоније "Сокоград", која сваке године окупља еминентне уметнике и обогаћује збирку

галерије.

Завичајни музеј је смештен у згради саграђеној у XIX веку, у моравском

стилу, и располаже експонатима из области археологије, етнологије и историје. Ис-

пред музеја је уређен амфитетар који се у летњој сезони користи за позоришне пред-

ставе, књиже- вне вечери или неке друге манифестације.

Завичајни музеј у Јошаници се налази у црквеном дворишту, у коме су смеш-

тене цркве Св. Димитрија и Успења Пресвете Богородице. Зграда у којој је смештен

музеј је некадашњи црквени конак, који потиче из XИX века. Музеј поседује експонате

из области историје и етнологије и стављен је под заштиту државе.

Етно музеј у Врмџи је отворен на Ускрс 2010. год. и налази се у згради Па-

рохијског дома. Постоји стална поставка народних ношњи, грнчарије, тканина и алата.

Експонате су прикупили мештани села Врмџа, Мужинац и Трговиште. Посетиоци могу

видети целокупан поступак израде народних ношњи, на традиционалан начин.

Етно кутак Грудоњске воденице налази се у насељу Градашница (2 км од

центра) на истоименој речици. У свом саставу има две воденице, старе више од два

века. И поред тога што је саграђена пре више од 200 година, воденица је задржала

своју основну функцију а то је мељава жита. Велика воденица је преуређена у етно-

кухињу где свако од посетилаца може да, уз помоћ инструктора етнолошке радионице

„Етнос“, по традиционалној рецептури припреми јела сокобањског краја. Друга мања

воденица ће бити преуређена у радионицу старих заната, где ће посетиоци учити ос-

нове заборављених заната и бити у прилици да уз помоћ инструктора израђују суве-

нире. У дворишту се налази мали амфитеатар у коме се одржавају различити

програми, везани за историју и традицију сокобањског краја.

Милошева чесма

Непосредно поред архелошког локалитета Требич налази се чесма Књаза

Милоша Обреновића. Подигнута је 1860. године. Више пута је обновљана, али је ипак

задржала свој аутентични облик. Захваљујући благотворној сокобањској лековитој

води, Књаз Милош Обреновић је битно поправио своје здравље. Зато је дао налог

да се на улазу у Бању изгради спомен чесма.

Кућа и чесма Љубе Дидића

Родна кућа једног од вођа Тимочке буне, налази се у центру Сокобање, у

Драговићевој улици, и стављена је под заштиту државе. Љуба Дидић је био познат

као изузетни хуманиста и предузимљив човек који је доста утицао на културни развој

Сокобање. У близини куће је и спомен-чесма Љуби Дидићу која је подигнута 1926.

год.

Хајдук Вељкова чесма

Хајдук Вељкова чесма се налази на путу који спаја позната бањска изле-

тишта „Врело“ и „Борићи“. Посвећена је народном хероју Хајдук Вељку Петровићу,

који је у два наврата, 1808. и 1810. год., ослободио Бању од Турака.

У знак сећања на познате личности које су посећивале Сокобању постав-

љене су бисте: Стевана Сремца - у Драговићевој улици, преко пута куће у којој је бо-

равио, Бранислава Нушића - испред Организације за туризам, културу и спорт

Сокобања, Исидоре Секулић - испред Народне библиотеке "Стеван Сремац" и Иве

Андрића - испред хотела Моравица. У централном парку је биста локалног партизан-

ског хероја Алексе Маркишића.  

У центру Сокобање, поред фонтане, подигнут је споменик жртвама Балкан-

ских ратова и Првог Светског рата, а испред ОШ "Митрополит Михајло" налази се спо-

меник посвећен жртвама Другог Светског рата.                                                         С. Б.

РАЈ ПОД ОЗРЕНОМ
Богата туристичка понуда Сокобање 

Турско купатило
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БОР – Због сумње да је отео

своју девојку И.Н. (37), закључао је у

стан свог пријатеља у стану у Улици

Моше Пијаде и прислањао јој пиш-

тољ на чело, претивши да ће је

убити, полиција је, након једносатних

преговора, лишила слободе И.В. (29),

из Бора.

Све је, по сазнањима нашег

листа, почело  око девет часова, када

је И.В. позвао своју девојку И.Н. и

њену пријатељици С.Ј. (33) у стан

свог пријатеља В. С. (33). Ту је почео

да прети својој девојци, која је же-

лела да раскине са њим, јер ју је

често тукао и малтретирао, да ће је

убити уколико се одлучи на тај корак.

А, онда је са претњи прешао на дела.

Информације нашег листа

казују да је И.В. најпре брутално пре-

тукао своју девојку, након чега јој је

прислањао пиштољ ’’тетејац’’ на

чело, претивши да ће јој ’’просвирати

мозак’’. С.Ј. је покушала да га спречи,

али је И.В. и њу ударио, рекавши јој

да се смири иначе ће и она ’’лоше

проћи’’.

И.В. је своју девојку мучио

неколико сати. Нису помагала њена

преклињања да је остави, као ни

молбе С.Ј. и В.С. да пусти И.Н. На-

силник је наставио да малтретира и

туче девојку, повремено јој присла-

њајући пуштољ на чело.

У једном тренутку, другарица

несрећне девојке је искористила не-

пажњу насилника и побегла. Одмах је

о свему обавестила полицију, чије су

патроле у рекордном року стигле на

лице места. Органи реда су се по-

пели на спрат, до стана у коме је, уз

претњу оружјем, И.В. држао заточену

И.Н. У почетку насилник је одбијао

сваки раговор са полицијом, пре-

тивши да ће је убити ако полиција по-

куша да уђе у стан.

Међутим, након једночасов-

них преговора и убеђивања, И.В. је,

ипак, решио да се преда. Отворио је

врата стана и са рукама изнад главе

изашао напоље. Полицијци су га

одмах оборили на земљу и пре-

тресли га, али код њега нису про-

нашли пиштољ. ’’Тетејац’’ је, како се

испоставило, био сакривен у стану.

По информацијама до којих

смо дошли, И.В. је приведен у Поли-

цијску управу у Бору и брани се да су

С.Ј. и његова девојка све измсислиле

’’како би му напакостили’’. Хитна

помоћ је убрзо, након што је насил-

ник приведен, ушла у стан и у ту, у

шоку, пронашла И.Н. која је одмах

збринута у локалној болници и њено

се стање прати.

Незванично, И.В. је стари

знанац полиције. У свом досијеу има

разбојништва, насилничка пона-

шања, али и напад на овлашћена

службена лица уприликом обављања

службене дужности. Након саслу-

шања, биће познато да како ће бити

оквалификовано ово дело, као и да

ли ће против И.В. бити одрђен при-

твор.

В. Н.

УЗ ПРЕТЊУ ПИШТОЉЕМ
ОТЕО ДЕВОЈКУ

Драматична акција спасавања у Бору

Зграда у којој је И.В. држао И.Н.

БОР - Због сумње да је 13. јула у борској улици ’’ 3.октобар 35/35 убио

невенчане супружнике Љубишу Вељковића (54), ромске националности из Бора,

и његове невенчане супруге Лидије Ристик (46), држављанке Македоније, при-

падници борске полиције јуче су лишили слободе свог суграђанина Зорана Ми-

лојковића (51). 

Полиција је Милојковића открила тако јер се он, након што је на локал-

ним медијима објављено да су пронађена двалеша отишао - на место злочина!

Попео се на девети спрат и полицајцу који је ту обезбеђивао лице места казао да

је био пријатељ Вељковића и Ристикове. 

Полицајцу је то, међутим, било сумњиво, јер је човек одговарао опису

који су органима реда дали станари зграде у којој се десио злочин, због чега је

одмах позвао колеге. Упоређујући снимке са безбедоносне камере, које се налазе

око зграде, органи реда су посумњали да је управо Милојковић убица. Међутим,

он је то упорно негирао.

Органи реда су, потом, обавили полиграфско испитивање, на коме је,

како се испоставило, Милојковић ''пао''. Након тога, он је признао да је убио Вељ-

ковића и његову невенчану супругу, али је казао да не зна зашто је то урадио.

- Био је понедељак, 13. јул - испричао је Милојковић истражним орга-

нима. - Био сам код Љубе и његове невенчане супруге у стану. Они су се нешто

препирали, након чега је Лидија легла на кревет и заспала. У том тренутку, као да

ми је ролетна пала преко лица.

Милојковић јер с леђа пришао Вељковићу, који је седео за столом и

мотао цигарете. Без икаквог упозорења ударио га је неколико пута оштром стра-

ном чекића у главу. 

- Љуба ни глас није пустио, само је, обливен крвљу, као да је заспао, ''на-

слонио'' главу на сто - испричао је Милојковић. - Након тога сам пришао Лидији,

која је спавала. Ударио сам је неколико пута у главу. Након тога, покупио сам своје

ствари и чекић, којим сам извршио два убиства. 

Убица је закључао врата за собом и изашао из зграде. На путу до стана,

у борској улици Станоја Миљковића, бацио је, испричао је истражним органима,

чекић којим је извршио злочин у један контејнер. Међутим, иако је признао уби-

ство, он и даље тврди да не зна зашто се одлучио на тако монструозан чин.                                                                   

В. Н.

УБИЦА СЕ ВРАТИО НА
МЕСТО ЗЛОЧИНА

Ухавћен убица Љубише Вељковића и Лидије Ристик

Полиција односи лешеве

УКРАО ПИШТОЉ

Милојковић је до пре неколико година био запослен у ''Заштити'',

предузећу задуженом за обезбеђивање имовине РТБ ''Бор''. Међутим, из

сефа тог предузећа је украо пиштољ, али је откривен и добио је отказ.

Након тога, једно време се, по непотврђеним информацијама, лечио на

Одељењу неуропсихијатрије Здравственог центра у Бору.

Убицу спроводе на место злочина

Хитна помоћ одвози И.Н.
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ЗАЈЕЧАР - Зајечарска

Гитаријада полако поприма

облик онога што је одавно тре-

бала да буде – највећа рокенрол

фешта Балкана. Стварана и не-

гована првенствено ентузијаз-

мом оних који виде далеко у

будућност, зајечарска Гитаријада

је једина опстала међу стотинама

сличних манифестација, и то не

случајно. Ово је прича о само де-

лићу онога што Зајечар и Гита-

ријада имају, а други нису имали.

Да би се нешто „при-

мило“ и опстало у народу, на-

рочито ако је реч о култури и

музици као њеном веома битном

делу, потребно је задовољити не-

колико предуслова. Прво: мора

да постоји енергија, непресушан

исконски извор чисте енергије

која је у бити покретач свега.

Друго: морају да постоје енту-

зијасти, па чак и фанатици, који

ће ношени том енергијом ство-

рити легенду. У случају Гита-

ријаде реч је о урбаној легенди

која ове године доживљава своје

49. издање. И коначно: мора да

постоји плодно тло, окружење

које је у стању примити пелцер

нечега новог и великог, да га не-

гује и надограђује до момента

док из њега не изникне легенда,

већа од својих твораца, која ће

превазићи оквире локалног.

Зајечар је све ово имао и има.

Зато Гитаријада живи.

Зашто баш Зајечар, како

се легенда стварала, ко су људи

који су калемили пелцер незабо-

рава, забележио је један од њих

– Зоран Алексић Алекса у књизи

„Зајечарска рапсодија“, која пре-

вазилази границе Зајечара, Ср-

бије и Балкана.

„...Ја могу да кажем да је

ова књига савршена. Не постоји

боља историја рокенрола и попу-

ларне културе код нас написана

о једној урбаној целини, не само

када је реч о Србији, већ и на

простору бивше Југославије...“,

рекао је др Александар Раковић,

доктор историјских наука и аутор

књиге „Рокенрол у Југославији

1956-1968. изазов социјалистич-

ком друштву“ на промоцији Алек-

сићеве књиге у Зајечару 3.

октобра 2013.

„Недавно је у Зајечару

изашла књига о урбаној музици у

овом граду, прави примјер како

треба да изгледа издање те

врсте. Своје књиге о генези му-

зичког живота имају само већи

центри у земљама бивше Југо-

славије: Београд, Загреб, Нови

Сад, Ријека, Љубљана, Кра-

гујевац... А однедавно и центар

окупљања рокера већ деце-

нијама уназад – Зајечар... На го-

тово 400 страница великог

монографског формата и луксуз-

ном папиру, публиковано је дјело

којег се не би постидио ни било

који већи европски центар...“,

освануло је том приликом у црно-

горском недељнику „Монитор“

као доказ да се у земљама

бивше Југославије помно прате

дешавања у Зајечару, као центру

урбане културе региона.

„ Шест година рада, одри-

цања и трошкова било ми је по-

требно да испричам причу о

урбаној култури у Зајечару у пе-

риоду од 70 година. Када сам на

крају подвукао црту, бројке су

биле импозантне: у књизи је ис-

причана прича 42 соло музичара,

138 џез и рок бендова, шест

диско клубова, три плесна клуба

и шест специјалних емисија

Радио Зајечара за поп, рок и џез

музику. Поменуто је 2.067 имена

која су систематизована у

одељку „Индекс имена“. Сви из-

вори информација означени су

са 1.765 фуснота. Књига је илуст-

рована са 930 фотографија. У

току рада на књизи обавио сам

преко 200 интервјуа који су сним-

љени на 90 аудио касета од 90

минута, што представља 135

сати материјала; прегледао сам

3.182 броја локалног недељног

листа „Тимок“, сумира Зоран

Алексић свој шестогодишњи рад

на књизи.

Алексић је овом књигом

још једном показао како се

ствара легенда за незаборав.

Зајечар је добио књигу која пре-

вазилази границе региона, књигу

коју ће читати све генерације, од

оних најстаријих – до оних који ће

тет доћи, књигу која је саму себе

већ уградила у темеље историје

културе Србије и читавог Бал-

кана.

Веома ретко, нарочито у

последње време, настају дела за

које се одмах зна да су наме-

њена да оставе траг у будућно-

сти. „Зајечарска рапсодија“ је

једно од тих дела. Зајечар је још

једном показао да је центар ур-

бане културе Србије и Балкана и

да његови житељи стварају дела

којима постављају темеље и по-

мерају границе културне егзи-

стенције људи овог дела Европе. 

С. Б.

ГИТАРИЈАДА - ХРОНИЧАР ВРЕМЕНА

Рок манифестација у Зајечару није само спектакл

ВЕРНИ ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ
СОКОБАЊА - Тачно

105 учесника такмичило се на

овогодишњој манифестацији

„Златне“ руке, Сокобања 2015.

Стручни жири у саставу: Саша

Мишић, професионални кувар,

др Олгица Миљковић, Тури-

стичка организација Србије, и

Данијелка Радовановић, кон-

зерватор саветник, Етнограф-

ски музеј у Београду, оцењи-

вао је изложене експонате у

следећим категоријама: при-

према старих јела и домаће

радиности и старих заната.

У оквиру старих заната

посебно се оцењивао најочу-

ванији и најоригиналнији екс-

понат, коришћење етно мотива

на савременим употребним

предметима, најбољи вез, ру-

чни рад рађен у току манифе-

стације и очување традиције

старих заната.

У категорији старих

јела, прво место освојило је

Удружење жена „Хомољке“, из

Жагубице, друго место Удру-

жење жена „Левчанке“, из Ве-

лике Крушевице, код Рековца,

а треће Удружење жена „Зла-

тне руке Левча“, из Сибнице,

код Драгова.

Прво место за најочу-

ванији експонат, освојила је

Етнолошка радионица „Етнос“,

из Сокобање. Награду за ко-

ришћење етно мотива на са-

временим употребним предме-

тима добило је Удружење

„Извор“ Књажeвац, за ручни

рад рађен у току манифеста-

ције награђено је Удружење

жена „Хестиа“, из Фекетића,

док је за најбољи вез при-

знање добила Дафинка Нико-

лић, из Сокобање. У категорији

очување традиције старих за-

ната награђен је Небојша Ми-

лошевић, из Књажевца.     С. Б.

Одржана манифестација ''Златне руке'' Сокобање



БРОЈ 151 11КУЛТУРА

НЕГОТИН – Америчка

илустраторка Ема Фик (24) чији

је пројекат “Исечци из Србије”

напросто одушевио Србе, зби-

рку илустрација својих путо-

вања по нашој земљи предста-

вила је и Неготинцима. Свој до-

живљај земље шљива, ћилима,

кајмака и осталих за Ему Фик,

“фантастичних чудеса”, неготин-

ска публика имала је прилику да

види у аутентичном амбијенту

Тодорчетовог конака, Музеја

Хајдук Вељка Петровића, уз

предивну музику борског џез

пијанисте Бојана Чукића. Зајед-

ничко за све присутне је оду-

шевљење Еминим илустра-

цијама, насталих уз помоћ пера,

оловке и водених боја, готово

исто као и њено одушевљење

Србијом.

- Илустрације су тек део

онога што сам видела и дожи-

вела у вашој земљи, са вашим

дивним људима – каже Ема

Фик, која тренутно живи Србији

и предаје енглески језик у ок-

виру Фулбрајтовог програма.

На посебном месту орга-

низатори ове изложбе, Музеј

Крајине и Туристичка организа-

ција општине Неготин, изло-

жили су Емине импресије из

општине Неготин: Мокрањца,

споменике у порти Цркве рож-

дества пресвете Богородице,

рукотворине чланица Умет-

ничко-занатске задруге “За-

нАрт”, али и Рајачке и Рогље-

вачке пивнице, старо рајачко

гробље, као и манифестацију

“Сусрети села”, коју је ауторка

ове несвакидашње изложбе и

књиге гледала у Сиколу. Међу

њеним импресијама су и чувена

јабуковачка врачара Јованка

Житеа, позната и као Додоња,

али и гурмански специјалитети

овог краја, мамаљига (качамак),

чорба од коприва, влашка мућ-

калица...

- Имате невероватну

храну. Не знам шта ми се више

свиђа, земља, људи, храна –

додаје ауторка која је у Србију

дошла из родне Луизијане,

након што је на Универзитету у

Алабами дипломирала на од-

секу за енглеску књижевност и

историју уметности, да истражи

како је један Србин спасао њену

породицу, помогавши им да за

време Другог светског рата из

Беча пребегну у Америку. 

Остало је, вели она, ис-

торија. Заљубила се у Србију

толико да је овде спојила своје

две највеће љубави: путовања и

цртање и направила ову заним-

љиву књигу скица и белешки о

људима, местима и детаљима о

обичним људима и животу, који

нама, навиклим на то, једно-

ставно промичу.

С.М.Ј.

ИСЕЧЦИ ИЗ СРБИЈЕ
Ема Фик и пред неготинском публиком

СТЕПЕНИШТЕ - ДВОПРЕЂНА ЧАРАПА
КЊАЖЕВАЦ - Удружење грађана Тимочки клуб спроводи у Књажевцу

пројекат “Сваким кораком ближе традицији”, у оквиру којег је, мотивима са дво-

пређних чарапа,  осликано степениште које води до Гургусовачке куле.

Ово је један од начина се се, како туристима, тако и Књажевчанима

представи локална традиција и бога то културно наслеђе нашег краја, казала је

директорка Тимочког клуба Снежана Павковић: 

- Хтели смо да материјалну баштину коју наш град поседује извучемо

из музеја и мало приближимо широј публици и туристима којих је у последње

време све више у Књажевцу. Наредних дана, до ових степеница, које су мало

сакривене од погледа, поставићемо путоказе, тако што ћемо офарбати одређени

број шахти опет мотивима са чарапа. Направићемо и публикацију са објашње-

њима који мотив шта значи - додаје Снежана Павковић.

На температурама преко 35 степени степениште су осликале профе-

сорке ликовне културе Ана Јовановић и Тањица Видојковић Копривица, трудећи

се да што верније пренесу мотиве са двопређних чарапа. Оне кажу да посао

није једноставан, али да је рад на њима својеврсан изазов.

Чарапа ће се простирати целом дужином степеница, а када се за не-

колико дана радови заврше, Књажевац ће бити једни град у Србији који ће имати

мотив из своје културне баштине осликан на овако великој површини.

Јединствена у свету збирка двопређних чарапа Тимока, чува се у За-

вичајном музеју у Књажевцу. У њој се налази преко 600 уникатних пари чарапа

Ова збирка проглашена је 1965. године спомеником културе Србије.           Љ. П.

МАЈДАНПЕК - У Мајдан-

пеку је током прошле недеље одр-

жан Трећи међународни фестивал

фолклора “Орфео” Мајданпек 2015.

на којем су, уз 10-так фолклорних

ансамбала са подручја општине,

учествовале и фолклорне групе из

Сједињених америчких држава, Ко-

лумбије, Мексика, Румуније и Бугар-

ске. Они су одушевили публику, а

више стотина грађана је на платоу у

центру града било у сваком тренутку

тродневног целовечерњег фести-

валског програма. Свако фести-

валско вече, почињало је дефилеом

учесника градом, од 17 часова, а на-

стављало се програмом од 19 сати.

Био је прави празник аутентичних

фолклорних креација, подстрек кре-

ативности, промоције младих, чу-

вања традиције, унапређења са-

радње и ширења пријатељстава. 

Наступом на овогодишњем

фестивалу публику су одушевили

ансамбли из Сједињених америчких

држава, из Чикага,  из Мексика, из

државе: Цхихуахуа, затим, из Колум-

бије, из града Кали, из суседне Ру-

муније два ансамбла, из Темишва-

ра, и Бугарске из Асеновграда. Пуб-

лици су се на најбољи начин пред-

ставили  и  КУД Мајданпек,  као до-

маћин и оснивач интернационалног

фестивала фолклора “ОРФЕО”, за-

тим КУД “Хомољац” Јасиково, “Дели

Јован” Црнајка, “Аматер” Тополница,

“Ђердап” Мосна,  “Лепенски Вир”

Доњи Милановац и Културно умет-

ничко друштво Рудна Глава.

С.В.

ОРФЕО ПОД СТАРИЦОМ
Међународни фестивал фолклора 

Степениште у знаку књажевачке домаће радиности

Са међународног фестивала фолклора

Ема Фик

Невероватан, нестваран призор у Књажевцу



ОГЛАС12 БРОЈ 151


