
****БРОЈ 152 31.07.2015.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

НЕГОВАЊЕ 
СРПСКОГ
ЈЕзИКА СТРАНА  9

Јубиларни 10. Етно фестивал у Кладову надмашио претходне

БОГАТСТВО 
РАзЛИчИТОСТИ 
ПОРЕД ДУНАВА

СТРАНА 5

У Неготину реализован  пројекат “Архетип” за младе из дијаспоре

Радови на повезивању књажевачких
села Бучје и зубетинац СТРАНА 7

Анализе потврдиле - Бованско
језеро чисто као суза

СТРАНА 5

Саша мирковић, председник 

СГ зајечара

ГИТАРИЈАДА
ЈЕ СРПСКИ

БРЕНД
СТРАНА 2

У Бољевцу потписано 38  уговора

СУБВЕНЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИм 
ПРОИзВОђАчИмА

СТРАНА 7



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

ИНТЕРВЈУ2 БРОЈ 152

Фестивал је у својој ис-

торији имао успона и падова.

Једно време је био скоро мртав.

Да ли је томе кумовала маргина-

лизација рокенрола у Србији

или је у питању нешто друго? 

- Гитаријада као бренд

Зајечара је имала своје успоне и

падове, али никада није била по-

тпуно мртав фестивал. Сама орга-

низација фестивала се ослања на

Град Зајечар, а самим тим и на

људе који су у одређеном периоду

били на његовом челу. Један од

најтежих периода Гитаријада је

доживела за време претходне

градске власти која није схватала

значај самог фестивала па је тако

2007. године одржана на Поповој

плажи пред неколико стотина по-

сетилаца. Променом градске вла-

сти 2013. године када са својим

тимом преузимам одговорност за

град, Гитаријада враћа стари сјај

и постаје један од најбоље органи-

зованих и најпосећенијих фести-

вала у овом делу Европе. 

Било је говоркања да

Гитаријада ове године неће ни

бити одржана. Ко шири те при-

че?

- Нажалост, такве приче

долазе од оних којима је лични ин-

терес битнији од општег. Поменуо

сам да су људи који су водили овај

град до 2013. године довели Гита-

ријаду на најниже гране, а данас

због губитка функција и привиле-

гија покушавају да оспоре и ома-

ловаже све оно што вреди па ме

не чуди њихов покушај да шире

лажне гласине о фестивалу. Не

желим да демантујем оне који у

животу ништа нису урадили, њих

демантује сама Гитаријада са

бројем посетилаца, интересова-

њем бендова и медија.

Пандан Гитаријади су

Сабор трубача у Гучи и фести-

вал Еxit. Има ли сличности из-

међу ова три фестивала?

- Свакако су сва три фе-

стивала оно по чему је Србија

препознатљива, али се Гита-

ријада издваја по традицији од

скоро пола века. Гитаријада је

једини фестивал који као основу у

свом програму има промоцију

младих и неафирмисаних бен-

дова. Она је данас једина од-

скочна даска за те младе људе

који су себе пронашли у рокен-

ролу. Колико значи Гитаријада тим

младим људима најбоље показује

број пријављених демо бендова

из читавог региона, а само из су-

седне Хрватске пријавило се за

ове године преко сто бендова. Мо-

жемо данас поново да кажемо да

је Гитаријада вратила све људе из

рокенрола са простора бивше

Југославије.

Ваш фах као менаџеру

су пре свега поп и фолк му-

зичари. Јесу ли рокери лакши

за сарадњу имајући у виду да је

рокенрол овде одавно у другом

плану?

- Рокенрол је од настанка

био музички правац који пред-

ставља својеврсну врсту бунта.

Рокери нису ни лакши ни тежи за

сарадњу од музичара других жан-

рова, нарочито када се ради о рок

иконама какве ми доводимо на Ги-

таријаду. Узајамно поштовање и

уважавање је кључ добре са-

радње, наравно уз познавање ме-

наџерског посла. Када то посе-

дујете, онда нема музичара који је

тежак за сарадњу. Многи не знају

да су „4 аса“ мој пројекат. Састав

су чинили Ален Исламовић,

Владо Калембер, Јурица Пађен,

Рајко Дујмић и Славко Пинтарић

Пишта. Годинама сам успешно са-

рађивао и са Дивљим јагодама.

Када научите да будете менаџер,

онда упознате све тајне те профе-

сије. Једном речју, ако научите да

водите и управљате малим систе-

мима, неће вам бити тешко да се

уклопите и у велике. Фестивал је

фабрика која ради током целе го-

дине. То је тајна успеха. Ко зна

зна, а ко не зна да препозна тешко

да ће научити.

може ли Гитаријада вре-

меном да се интернационали-

зује, односно да постане фести-

вал где ће наступати и велике

светске звезде, као што је то

случај са Еxитом, чиме би при-

вукли и странце?

- Гитаријада може и треба

да се интернационализује. Ми смо

од 2013. године ставили акценат

на суседну Бугарску, где Гита-

ријада има активне промоције,

што је довело до тога да приличан

број наших суседа долази на Гита-

ријаду. Активни смо и у свим

државама бивше СФРЈ. У плану је

и укључивање осталих балкан-

ских земаља у промоцију Гита-

ријаде. Ово ће се нарочито одно-

сити на наредну, јубиларну педе-

сету. Ове године на Гитаријади ће

наступити и немачки бенд Гуано

Апес, што значи да су странци већ

на Гитаријади, наравно изузи-

мајући државе са еx-YУ простора,

јер сматрам да Гитаријада подјед-

нако припада свима.

На митинзима СНС чији

си ти члан наступају углавном

Аца Лукас, Амадеус бенд и

слични извођачи. Са друге стр-

ане политичари се утркују ко ће

отворити Сабор у Гучи, али их

много не занима “урбана” рок

публика. зашто?

- Многи политичари често

јуре за масом. Сматрају да ће им

бити плус у каријери ако се појаве

на неком фестивалу, без обзира

да ли ту врсту музике воле и слу-

шају. Убеђен сам да ће многи по-

желети да дођу и на Гитаријаду, с

обзиром да је број посетилаца

прошле године био скоро 300.000,

а ми планирамо да тај број надма-

шимо. Уосталом, Бајага наступа

на митинзима ДС, а Ана Бекута и

Маја Николић на окупљањима

СПС.

може ли држава да

утиче на промену свести, о којој

говори премијер, и када је у пи-

тању однос према рокенролу? 

- Држава може и треба да

промовише праве вредности, од

здраве телесне до здраве душевне

хране. Рокенрол је музика свих ге-

нерација, настала у време када су

наши очеви били млади, слушале

су је наше генерације, а сада је

слушају наша деца. Када нешто

опстаје толико дуго, онда је јасно

да постоји развијена свест о томе.

Дакле, није потребна промена све-

сти, већ да се праве вредности по-

ставе на право место.

Д.Л.Д.

ГИТАРИЈАДА ЈЕ СРПСКИ БРЕНД
Саша мирковић, председник СГ зајечара

Трудим се да оно што радим доведем до тог нивоа и квалитета да траје годинама. Прошле године смо осно-

вали Јавну установу „Гитаријада“ и на тај начин омогућили да фестивал живи 365 дана у години. Тиме је Гитаријада

добила једну нову димензију и постављени су темељи за њено трајање у наредних пола века – каже Саша Мирковић,

председник Скупштине града Зајечара и први човек Организационог одбора Гитаријаде.

НЕзАДОВОЉСТВО

Да ли држава и министарство културе помажу организа-

цију Гитаријаде, пре свега финансијски?

- Нисам задовољан односом министарства културе

према Гитаријади. Сматрам да не знају да раде свој посао.

Новац се усмерава према Еxitu и Гучи, то су чисто комерцијални

фестивали који јуре за профитом. Гитаријада није комерцијали-

зована. Бесплатна је за посетиоце. ми не продајемо улазнице

јер нам је првенствени циљ подршка младим људима да

остваре себе кроз музику и тиме утичемо на њихово васпитање,

усмеравамо их да раде позитивне ствари. То нема цену. Су-

штина Гитаријаде лежи у томе и мени је жао што држава и ми-

нистарство културе нису препознали стварни значај Гитаријаде,

али се надам да ће се ствари променити за јубиларну педесету,

с обзиром да Гитаријада последњих година доживљава про-

цват и на делу доказује свој велики значај у урбаној култури на

Балкану. 
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КЊАЖЕВАЦ - Извештај

о извршењу буџета за првих

шест месеци ове године био је

главна тема 36. седнице Скуп-

штине општине Књажевац. Без

дискусија, усвојени су извештај

о раду Црвеног крста у прошлој

години, измене Статута оп-

штине, одлука о грађевинском

земљишту. За директора ЈП

Спортско – туристички ресурси

именован је досадашњи врши-

лац дужности Милан Живковић. 

Уводне напомене о из-

вршењу буџета за првих шест

месеци 2015. дала  је шеф Оде-

љења за буџет и финансије Ан-

кица Марковић: ''За првих шест

месеци ове године била су на

располагању средства која су

остварена од прихода од

јануара до 30. јуна, као и сред-

ства која су се налазила на

рачунима и пренета су из пре-

тходних година, у укупном из-

носу од 366.349,019 динара. Од

ових средстава, утрошено је

укупно 347.574,887 динара.''

Буџет је планиран не-

рално и на то је опозиција ука-

зала у децембру, приликом

његовог усвајања, казао је шеф

одборничке групе СПС – ПУПС

Дарко Живковић.

''Указивали смо на то да

је ово најгоре планирани буџет у

последњих 20 година у нашој

општини. Указивали смо да ће

нереално планирање омогућити

налогодавцима будежта да

средства троше код оних корис-

ника који су им ближи по стра-

начкој припадности, а да ће сви

остали бити ускраћени вољом

једног, или пар људи.''

Реплицирјући, председ-

ник Општине Милан Ђокић на-

гласио је да је Књажевац једна

од ретких локалних самоуправа

која своје обавезе према корис-

ницима измирује на време и

значајна средства инвестира у

инфраструктуру, пољопривреду,

а од августа и у превоз грађана. 

''Шта су чињенице? Оп-

штина Књажевац је без кредит-

ног задужења, једна од ретких

која не дугује добављачима, из-

вођачима, запосленима. Плате

се примају 5. и 20. у месецу.

Ниједно јавно предузеће није у

блокади. Ове године 150 ми-

лиона улажемо у путну инфра-

структуру, за асфалтирање

путева ка селима, у селима,

улица у граду. Нађите ми оп-

штину у Србији где се у тој мери

издвајају средства из општин-

ског буџета. За пољопривреду у

протекле три године издвојено

је 100 милиона динара. Набавка

за јавни превоз је коначно ус-

пела. Од средине августа сви

мештани општине Књажевац во-

зиће се од града до села и од

села до града бесплатно. То је

јединствен пример у Србији. То

је нешто чиме се поносимо, што

остаје иза нас, а не празне речи,

изговорене са ове говорнице''. 

На седници је при-

хваћена иницијатива о осни-

вању Савета скупштина градова

и општина југоисточне Србије.

За усвајање Европске повеље о

родној равноправности на лока-

ном нивоу гласали су владајућа

одборничка група ''Волим Кња-

жевац'', одборничка група СПС-

ПУПС, али не и сви одборници

Српске напредне странке. 

Љ. П.

СУФИЦИТ - 20 мИЛИОНА
СО Књажевац о извршењу буџета 

зАЈЕчАР - Град Зајечар

потписао је уговор са Министарст-

вом просвете о реконструкцији

школа на територији града

Зајечара. У првој фа- зи која креће

за недељу дана радиће се на уре-

ђењу школа "Ђура Јакшић", ОШ

"Хајдук Вељко" - одељење Звез-

дан и "Јован Јовановић Змај" у

Салашу. Износ инвестиција у ове

три школе је близу 10 милиона

динара а реализује се у сарадњи

Министарства просвете и Ев-

ропске развојне банке. Избор

школа у којима ће се радити као и

извођача радова био је на Мини-

старству просвете.

У другој фази у плану је

сређивање средњошколског це-

нтра, комплетне фасаде и рекон-

струкција крова и у плану је да

радови крену на пролеће следеће

године.

- Поводом шпекулација

које се појављују у медијима,

желим да саопштим да Град

Зајечар нема никакве везе са ис-

платама личних доходака про-

светним радницима већ је то у

надлежности Министарства про-

свете и тај један дан кашњења,

како смо успели да сазнамо, није

се десио само у Зајечару већ у

више градова у Србији. Блокаде

текућих рачуна школа је једно на-

слеђено стање на чијем реша-

вању се ради - истакао је Влади-

слав Милојевић, помоћник градо-

начелника.

У сарадњи са директо-

рима основних и средњих шко-ла

означили смо приоритете у наред-

ном периоду како би нову школску

годину започели без икаквих про-

блема. Тренутно смо у поступку

набавке 3 котла чиме ћемо оса-

временити грејање у 3 школе. У

току су редовна одржавања,

кречење и дезинфекција обје-ката

како би до 25. августа све било

спремно за пријем ђака.

- Град Зајечар је у са-

радњи са градом Видином у Бу-

гарској и њиховим основним и

средњим школама започео про-

грам прекограничне сарадње и

циљ нам је да кроз Европске ИПА

фондове радимо заједнички на

иновацији и да школе осавреме-

нимо. Та документација биће го-

това до септембра када су и

конкурси Европске уније - додао је

Милојевић.                                

С. Б.

УРЕђЕЊЕ ШКОЛА
зајечар потписао уговор са министарством просвете

Владислав Милојевић

Седница СО Књажевац

ТОПЛИФИКАЦИЈА
БЕз СТРУЈЕ

БОР - Због дуга за

струју према ЕПС снабдевању,

од око 165 милиона динара,

топлификација из састава бор-

ске „Топлане“ остала је, про-

текле недеље, без електричне

енергије. По речима в.д.дирек-

тора ЈКП „Топлана“, Дарка Ми-

лићевића, укупна дуговања овог

предузећа износе милијарду и

388 милиона динара, па се оз-

биљније кренуло и са наплатом

потраживања ове фирме.

- Из ЕПС снабдевања

су тражили да им од укупног

дуга одмах уплатимо 30 одсто,

што је неизводљиво, будући да

је то велика сума новца и да је

тај дуг стваран у протекле две,

три године. Предложили смо им

да плаћамо текући рачун који

износи око три милиона динара

и да се успостави репрограм на

око пет година, с тим што би по

њему плаћали још седам ми-

лиона месечно на основу  дуга,

али нису прихватили. Ускоро

нам предстоји разговор у Бео-

граду са надлежнима у ЕПС

снабдевањуу како би успоста-

вили репрограм и пронашли

најбоље решење – казао је Ми-

лићевић.

Д.К.
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НЕГОТИН – Мештани

Мокрања, у којем је прошле го-

дине у чак два наврата Си-

колска река плавила домаћи-

нства поред обале и нанела

им велику штету, након уре-

ђења корита ове реке, коначно

ће моћи да одахну. Радови на

уређењу корита Сиколске

реке, која пролази кроз Мок-

рање, започели су још прошле

године, захваљујући ангажо-

вању локалне самоуправе, а

садашњи се изводе у сарадњи

са “Србијаводама”.

- После мајских попла-

ва извршили смо један део ра-

дова, а као припрему, с обзи-

ром да смо имали најаву да

постоји могућност за нове по-

плаве, у августу смо организо-

вали и чишћење насипа. Уз

помоћ мештана очишћено је и

растиње дуж целог тока реке

низ село, и урађен бедем како

би се спречило евентуално за-

гађење изворишта са кога се

мештани снабдевају водом.

Тренутне радове изводимо у

сарадњи са “Србијаводама”.

Они су нам дали стручну под-

ршку, али и финансијску по-

моћ у висини од милион и по

динара. Тим средствима изво-

димо тренутне радове у ду-

жини од 600 метара – каже

Јован Миловановић, председ-

ник Општине Неготин.

Сва расположива меха-

низација Водопривредно- хид-

рограђевинског друштвеног

предузећа на акције ангажо-

вана је у Мокрању. Више од 70

одсто муља и наноса одводи

се на посебну локацију, одре-

ђену управо за ове намене.

Како истиче Данијела Сла-

дојевић, директорка овог пре-

дузећа очекује се да радови

буду завршени у року.

Општина Неготин, ис-

тиче председник општине, чи-

ни све да предупречи евенту-

алне штете од елементарних

непогода. Иако мештани од

надлежних очекују бржу реак-

цију, Миловановић наводи да

је ово максимум који у овом

тренутку може да се постигне,

јер локалну самоуправу оче-

кују и санације и у другим се-

лима у којима су елементарне

непогоде, такође, начиниле

велику штету. Зато је општина

за уређење водотокова другог

реда издвојила 10 милиона

динара. 

- Из Програма Уједиње-

них нација за развој добили

смо средства за извођење ра-

дова у Малој Каменици. Тре-

нутно се припрема пројектна

документација за извођење

тих радова, чији је рок 24.

фебруар 2016. По пројекту, на

Каменичкој реци требало би

да буде израђен бетонски та-

ложник, који ће спречити на-

носе у случају бујичних по-

плава, као што се десило про-

шле године. Покушавамо да у

обим тих послова уградимо и

такозвано измуљавање, одно-

сно изношење наноса, које је

том приликом река нанела у

само село. Припремали смо

обим радова пре него што смо

добили понуду УНДП-а и анга-

жовали смо геометре, ради

процене количине наноса и по-

требних радова. Намера нам је

да наставимо радове на уре-

ђењу речног корита и у Уро-

вицу, где смо у сарадњи са

мештанима, ЈКП „Бадњево“ и

Водопривредним предузећем,

уклонили растиње и дрвеће –

рекао је Миловановић.     С.М.Ј.

зАШТИТА ОД ПОПЛАВА
Уређење корита Сиколске реке у мокрању

Уређење корита Сиколске реке

СОКОБАЊА - Оп-

штине Сокобања и Алексинац,

у сарадњи са Универзитетом у

Београду – Институт са мулти-

дисциплинарно истраживање

уз подршку  EU COST  NETLA-

KE 2013-2016 акције и GLEON

(Global Lake Environmental Ob-

server Network – под окриљем

NSF – Националне научне фо-

ндације Сједињених Амери-

чких држава), у периоду од

2009. до 2015. реализовале су

пројекат Праћења квалитета

воде акумулације Бован. 

Укупна вредност проје-

кта износила је 1.35 милиона

РСД. Трошкове пројекта сно-

силе су општине Сокобања и

Алексинац.  Циљ пројекта je

праћење и анализа квалитета

воде акумулације Бован у

складу са Оквирнoм Директи-

вом воде ЕУ (Directive 2000/

60/EC), по којој квалитет свих

вода у Србији мора бити  пра-

ћен и анализиран у складу са

методологијом дефинисаном

Оквирном директивом. Та-

кође, коришћена је и методо-

логија Министарства про-

свете, науке и технолошког

развоја по пројекту  Ref.No.  III

43009  Нове технологије за мо-

ниторинг и заштиту животног

окружења од штетних хеми-

јских супстанци и радијацио-

ног оптерећења.

У току пројекта вршене

су физичко-хемијске, биоло-

шке и хидро-геолошке ана-

лизе воде и  у већини слу-

чајева коришћена су најса-

временија рашења у сензор-

ској и технологији система за

аквизицију података. Резул-

тати пројекта су формирање

одрживог и квалитетног си-

стема мониторинга Бованског

језера са управљачким систе-

мом (Water Management Sys-

tem). Праћењем квалитета

воде установљено је да квали-

тет воде Бованског језеро

спада у прописану II категорију

вода (могућност коришћења

воде за пиће уз додатну пре-

раду). Такође је утврђено да

квалитет воде опада у летњим

месецима и то највише због

антропогеног фактора.

Према речима научног

саветника на пројетку, проф.

др. Предрага Јованића, резул-

тати пројекта и усвојени сен-

зори  омогућиће формирање

истраживачког центра на Бо-

ванском језеру који се може

користити у едукативне сврхе

(студенти, израда магистрата

и доктората)  као и за развој

методологија напредног и одр-

живог мониторинга водних си-

стема. Такође, резултати про-

јекта имаће значаја за израду

будућих студија, пројекних до-

кумената и анализа утицаја,

као и система за рано упозо-

рење промена квалитета воде.                                 

С. Б.

ЈЕзЕРО чИСТО КАО СУзА
Пројекат мониторинга квалитета воде акумулације Бован

Предраг Јованић
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КЛАДОВО - Упркос тро-

пској температури, 10. Етно фе-

стивал, сабор народног ства-

ралаштва у граду на Дунаву, при-

вукао је пажњу готово 10.000 по-

сетилаца. Они су у "Улици старих

заната" видели многе готово за-

борављене производе домаће

радиности од дрвета и глине, ру-

котворине везиља и плетиља,

али и чувена крајинска и вина и

ракије са других поднебља. За-

хваљујући умећу и вештини руку

одвајкада се истиче богатство

традиције свих наших крајева.

Значајно место у ручном раду за-

узима и грнчарија, која се у по-

следње време на велика врата

враћа у домове српских до-

маћина.

- Продаја грнчарског по-

суђа све је боља, јер су сви са-

гласни да је храна припремљена

у судовима од глине квалитет-

нија. Ово је породична традиција

коју је наследила четврта генера-

ција. Осим грнчарског точка и

креативности, треба нагласити да

се глина пече на температури од

500 степени Целзијуса и то је

преднст српског "ватросталног"

посуђа - говори Милош Радић, из

Смедеревске Паланке, који је

четврти пут стигао на кладовски

Етно фестивал.

Најбољи чувари фолкол-

рне традиције у крајевима из

којих долазе су чланови културно-

уметничких друштава Разиграни

и распевани, у ношњама својих

предака, коло воде њихови по-

томци.

- То је наша обавеза, јер

се богатство различитости у ко-

реографијама преноси са колена

на колено Етно фестивали су

најбоље место на коме се пре-

зентују фолклорни садржаји из

наше далеке прошлости - казује

Живојин Миљковић Пашков,

уметнички руководилац КУД "Аб-

рашевић", из Крагујевца.

Топле јулске ноћи у Кла-

дову биле су испуњене песмом и

игром. Преплитали су се шумови

таласа велике реке и акорди му-

зике, која је додатно оплеменила

десето издање приредбе по-

свећене етно традицији. Локална

самоуправа и Туристичка органи-

зација, уз подршку овдашњих

привреднка, обезбедили су све

услове да овогодишње издање

етно манифестације  буде боље

организовано од свих претходних.

- Поново смо успели да

на једном месту окупимо чуваре

народне баштине из свих крајева

Србије.Овог јула имали смо сто-

тину излагача од којих су већина

постали стални учесници при-

редбе. Тиме је испуњена мисија

да од заборава отргнемо старе

занате који нас оплемењују и јед-

ном годишње окупљају, а у наш

град привлаће излагаче и посе-

тиоце - истакао је др Драган Бу-

дујкић, председник општине

Кладово.

То потврђује исправност

опредељења за одржавање ма-

нифестације која је организована

уз подршку локалне самоуправе.

- Похвале пријају, али и

обавезују да у наредном издању

будемо још бољи. Етно фестивал

је празник свих наших мештана и

они заслужују да се два дана у го-

дини друже са традицијом, култу-

ром и заоставштином наших

предака. Зато већ наредне го-

дине макар за нијансу морамо

бити бољи - поручио је Радисав

Чучулановић, менаџер општине

Кладово. 

М. Р.

БОГАТСТВО РАзЛИчИТОСТИ ПОРЕД ДУНАВА
Јубиларни 10. Етно фестивал у Кладову надмашио претходне

Етно фестивал у Кладову
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БОР – Да би се колико-

толико ублажиле последице

сунца које немилице пржи и

тропских температура, 22. јула и

запосленима у свим погонима

Топионице и рафинације бакра

подељено је 1.500 литара мине-

ралне воде. Не само да се утоли

жеђ, како нам је рекао мр Бра-

нислав Живановић, координа-

тор за безбедност и здравље на

раду у ТИР, већ и да се надо-

кнаде разни олигоелементи не-

опходни за нормално функцио-

нисање организма.

- Услед претераног

знојења на овако високим тем-

пературама, губи се електролит,

па смо се определили за мине-

ралну а не обичну воду. Захва-

љујући иницијативи генералног

директора РТБ, то смо и учи-

нили, а надам се да ће се де-

лити и наредних дана све док

траје ова жега. Иначе, још про-

шле недеље, када је РХМЗ

Србије прогласио црвени метео-

аларм, послали смо допис

управницима свих погона и ли-

цима задуженим за безбедност

да у предстојећим данима пред-

узму одговарајуће мере – када

је реч о раду на отвореном да

склањају запослене са високих

температура и  избегавају рад

где год је то могуће у периоду од

11 до 16 часова, а по потреби и

дуже, као и да се послови који

нису хитни обављају у јутарњим

и вечерњим часовима. Такође

смо им саветовали да запосле-

нима омогуће одговарајуће

паузе, да се међусобно пазе и

више пажње обраћају једни на

друге. Треба бити врло обазрив,

свестан ризика и редовно ин-

формисан о детаљима очекива-

них метеоролошких услова, као

и пратити савете које дају над-

лежне службе  - истиче Живано-

вић.

Скоро 500 литара мине-

ралне воде отишло је у руке,

тачније у уста топионичара. Пи-

тамо их колико све то помаже

када они,  с обзиром на темпе-

ратуре у топионици, скоро и не

примећују да ли је напољу лето

или зима. Одговорио нам је

Зоран Спасојевић, ливац анод-

ног бакра, који овде ради већ 32

године.  Признаје да је лети,

ипак, много топлије и теже. -

Бакар је у течном стању (темпе-

ратуре 1.000-1.200 степени Цел-

зијусових). Поред агрегата је

сигурно 60-70 степени. У ливној

кабини неподношљиво и загуш-

љиво. Али, мора да се издржи,

нема где. Време чини своје, на-

викли смо. Када бисмо имали

климе, било би још горе. То би

негативно утицало на органи-

зам. Овако, повремено "укљу-

чимо" природну климу - промају.

А, ова минерална вода нам је

свакако добродошла.

У Електролизи, односно

РЈ за производњу катодног

бакра, кажу да температура

поред каца достиже 40, па и 50

степени Целзијусових. Млађа-

ном Милану Првановићу који

ради на производњи полазних

катода, ово је тек друго радно

лето. Каже да му је прво било

лакше, будући да није било то-

лико топло, а сада је и про-

изводња већа, па има више

посла. - Како се боримо са

врућинама – покушавамо на све

начине, уносимо доста течности,

квасимо се. Много нам значи све

што неко учини да их лакше под-

несемо. Једино нас спасава

промаја у погону. Његовој ста-

ријој колегиници Исмији Имери

ово је већ лето тридесето прове-

дено у Електролизи и признаје

да их, како време пролази, све

теже и теже подноси. Уз шерет-

ски осмех додаје да је мушкар-

цима мало лакше, јер и по

неколико пута у току смене пре-

обуку мајице мокре од зноја, док

оне то не могу.

Зоран Траиловић, пуни-

лац вагон-цистерни у Фабрици

сумпорне киселине, после две и

по деценије рада у машинској

служби одржавања, пре 12 го-

дина почео је да ради  на скла-

дишту. Зими, лети он је стално

напољу. - Моје радно место је

такво - на платформи, без ика-

кве покривке. Нема спаса од

сунца које пржи или снега који

веје. Цистерне мора да се пуне,

отпрема да иде редовно сваког

дана. Сналазимо се, када за-

вршимо посао склањамо се

мало унутра, мада је и у просто-

ријама топло. Човек мора да се

прилагођава условима и потре-

бама.

Његов колега Ивица Иг-

њатовић који ради на неутрали-

зацији отпадних вода у

Сумпорној је тек годину и месец

дана. Дотад је скоро 25 година

радио у Златари. - Тренутно нам

најтеже пада ова спарина,

остало ништа није тешко. Посао

је добар, услови су сада од-

лични, много бољи од оних у

старој фабрици - контејнер са

клима-уређајем, све је дигита-

лизовано. Тамо је било и много

више гасова, сада их нема. Све

је боље него раније, па се на

добро  човек брзо и лако на-

викне.                                      Ј. С.

ПРИРОДНОм КЛИмОм ПРОТИВ
ТРОПСКЕ КЛИмЕ

Радницима ТИР подељено 1.500 литара минералне воде

Исмија Имери

З. Спасојевић: Повремено "укључимо" природну

климу – промају и тако се расхладимо. - Б. Живановић: Још

када је РХМЗ Србије прогласио црвени метео-аларм, послали

смо допис управницима погона и лицима задуженим за без-

бедност да у предстојећим данима предузму одговарајуће

мере – када је реч о раду на отвореном да склањају запос-

лене са високих температура и  избегавају рад где год је то

могуће од 11 до 16 часова, као и да се послови који нису

хитни обављају у јутарњим и вечерњим часовима. – З. Траи-

ловић: Човек мора да се прилагођава условима и потребама
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НЕГОТИН – И поред

тропских температура, радници

Јавног предузећа за грађевин-

ско земљиште неуморно раде

на решевању дугогодишњих

инфраструктурних проблема,

али и на санацији новонаста-

лих оштећења на каналима,

улицама и путевима. Екипе

нишког предузећа “Магистрала

сигнал” приводе крају обележа-

вање хоризонталне саобра-

ћајне сигнализације у граду, а

наручилац послова, ЈП за гра-

ђевинско земљиште очекује да

ускоро почну и радови на по-

стављању вертикалне сигнали-

зације. Вредност послова на

обележавању хоризонталне

си-гнализације је 1,731 ми-

лона динара, док је вредност

угово- рених радова на по-

стављању вертикалне сигна-

лизације два милиона и 22.000

динара, а процењена два и по

милиона.

- Тренутно Предузеће

за путеве из Зајечара изводи

радове на крпљењу ударних

рупа на локалним путевима на

територији општине Неготин,

вредне 25,9 милиона динара.

Екипе ПЗП Зајечар тренутно

раде у месној заједници Јабу-

ковац, а радови ће бити настав-

љени и у наредном периоду,

пошто има још месних зајед-

ница у којима је потребно

крпљење ударних рупа – каже

Драган Мијуцић, директор ЈП за

грађевинско земљиште у Него-

тину, и подсећа да су недавно

завршени и радови на рекон-

струкцији улице Стојанке Радо-

сављевић у Неготину, које су

финансирали Министарство

привреде и Општина Неготин. 

У току су и радови на

реконструкцији кишног канала

код хотела, који имају за циљ

решавање дугогодишњем про-

блема заложења велике ко-

личине воде у Церкој улици,

посебно у време кишних пада-

вина.

- Овај канал је годинама

био запушен и правио је велике

проблеме приликом обилних

падавина. Његовом рекон-

струкцијом и уградњом цеви ве-

ликог пречника у дужини од 240

метара, биће омогућено нор-

мално отицање воде. Радове

вредне три милиона и 961.000

динара изводи “Цветкова гр-

адња” из Неготина. Процењена

вредност је, иначе, износила

пет милиона динара. У плану је

и реконкструкција канала у на-

сељу “Борска”, такође пробле-

матичног приликом ве- ћих

падавина. И за ове радове је

спроведен поступак јавне на-

бавке. Вредност радова је 7,45

милиона динара, а процењена

10 милиона. Планирамо рекон-

струкцију канала у дужини од

380 метара, уградњу бетонских

плоча, које је извођач радова

припремио, тако да очекујемо и

почетак радова на том каналу,

у најскорије време – истакао је

Мијуцић.

У ЈП за грађевинско

земљиште очекују и скори за-

вршетак радова на Зеленој

пијаци, као и у насељу Растока,

где су радови продужени јер се

јавила и потреба да буде изгра-

жена кишна канализација. У

плану је и реконструкција моста

у Чубри, затвореног за саобра-

ћај због оштећења, као и из-

градња канализационе мреже у

насељу “Милошевски пут” у Не-

готину. У току су и припреме до-

кументације за спровођење

процедуре за избор извођача

радова на санацији атарских

путева у Браћевцу, Вратни,

Чубри и Дупљану, за које је део

средстава обезбедило Мини-

старство пољопривреде. 

С.М.Ј.

РЕШАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕмА
Неготински путари активни и на +40

КЊАЖЕВАЦ - Да се договором и слогом може много урадити, овог јула

показују становници Зубетинца, једног од села књажевачке општине. 

Мештани су покренули иницијативу, сами се организовали, сакупили

новац и већ више од месец дана раде на уређењу пута Бучје – Зубетинац. По-

зиву месне заједнице одазвало се цело село.

- Направили смо добру комуникацију са локалном самоуправом, а онда

и са мештанима. Сви радно способни су се одазвали и радили колико је тре-

бало. Вредност инвестиције је преко два и по милиона динара. То је пут Бучје –

Збубетинац, дуг око четири километра - каже један од мештана Русомир Свето-

заревић.

Радове у Зубетинцу обишли су председник општине Милан Ђокић и

директор Дирекције за развој, урбанизам и изградњу Младен Радосављевић и

вредним и сложним становницима овог села обећали подршку локалне само-

управе, како би започети послови што квалитетније и брже били завршени.

Љ. П.

БУчЈЕ-зУБЕТИНАЦ

У зубетинцу сложно до новог пута 

Асфалтирање пута у Видровцу

Радови на повезивању Бучја и Зубетинца

СУБВЕНЦИЈЕ
БОЉЕВАЦ - У Бољевцу су потписани уговори са 38 по-

љопривредних произвођача, који су остварили право на подсти-

цајна средства из општинског фонда за пољопривреду. Ове

године, са пет милиона динара, субвенционишу се куповина

опреме и механизације, система за наводњавање и засада воћа,

као и јачање капацитета пољопривредних задруга и удружења. 

С. Б.
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СОКОБАЊА - Црква Све-

тог Преображења Господњег, у

центру Сокобање, изграђена је

1892. године, у српско-византијском

стилу. Градили су је италијански

мајстори, а покретач радова и ве-

лики донатор био је српски митро-

полит господин Михаило, који је по

рођењу Сокобањчанин. Митропо-

лит Михајло је рођен 19. августа

1826. год. на дан Св. Преображења

Господњег па је по томе црква и до-

била име. Црква је освећена

априла 1892. године, на Ускрс. Том

свечаном чину присуствовао је и

руски гроф Тодор Котов, који је

цркви даривао путир и два јеванђ-

еља. У порти цркве налази се биста

митрополита Михајла.

Црква посвећена Рођењу

Пресвете Богородице на Лептерији

(1,5 км од центра Сокобање), изгра-

ђена је 2001. г. на месту средњове-

ковне цркве, коју је у борби за

Сокоград порушио султан Муса.

Црква Успења Пресвете

Богородице у селу Јошаница (15 км

од Сокобање у правцу Алексинца),

најстарија је црква у Општини и из-

грађена је у XИВ веку, мада према

неким изворима датира још из XИ

века, јер има слична архитектонска

обележја као Петрова црква из

Новог Пазара. Зидана је од камена,

без куполе, са прозорима у виду

пушкарница, распоређеним на раз-

личитим висинама. Поред ове

цркве налази се црква посвећена

Св. Димитрију која је саграђена

1899. г.

Музеј у Јошаници је смеш-

тен у згради некадашњег црквеног

конака, који датира из XИ века. На-

лази се поред цркве Успења Св. Бо-

городице са којом чини целину

стављену под заштитом државе.

Црква Св. Архангела Гав-

рила и Михајла налази се на

Озрену (8км од Сокобање) и изгра-

ђена је на црквишту некадашњег

манастира Јерменчић. Манастир су

1392 год, саградили калуђери Јер-

мени. У време велике сеобе Срба

калуђери су пребегли на Фрушку

Гору, а Турци су опљачкали и запа-

лили манастир. Црквиште је откри-

вено у XИX веку. Последњих година

црква се отвара само на дан славе

26. јула, када се окупља велики број

верника и излетника.

Црква посвећена Св. Вели-

комученици Марини у насељу Гра-

дашница, изграђена је 1928. год., на

рушевинама некадашње средњо-

вековне цркве, чији су темељи от-

кривени 1913. год. У време турске

владавине овде се налазио један

од ретких православних храмова на

територији Сокобање. О томе све-

дочи сачувани надгробни споменик

попадији Петкани из 1648. год.

Црква посвећена Св. Илији,

налази се у селу Врело, које је уда-

љено 12 км од Сокобање у правцу

Књажевца. Изграђена је на ини-

цијативу кнегиње Персиде Кара-

ђорђевић средином XИX века.

Боравећи у Сокобањи кнегиња је на

дан Св. Илије отишла на извор реке

Моравице, где се силан свет окупио

око једног каменог крста. Видевши

то, кнегиња је дала повећи прилог,

тачније 18 дуката, како би се на том

месту изградила црква.

Црква Св. Тројице налази

се у Врмџи на брду Црковцу. Изгра-

ђена је почетком 19 века, а у непо-

средној близини налази се и

црквени конак. Поред западног

зида цркве налази се гроб монаха

Самуила, па се претпоставља да је

овде постојао манастир у време

турске владавине. То потврђује и

црквиште Калуђер које се налази 2-

3 км северно од данашње цркве,

као и натпис на звону из 1854. год.

који гласи: „Сије звоно манастиру

Црковцу поклони Станко Петровић,

трговац из Шарбановца, године

1854.“ У цркви се налазе вредне

иконе рађене на платну као и већи

број диптиха, мањег формата, сли-

каних на дрвету.

С. Б.

СВЕТИТЕЉИ ПОД ОзРЕНОм
У околини Сокобање налазе се бројне цркве и манастири

Црква преображења господњег
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зАЈЕчАР – Упркос

најавама опозиције да

Зајечар нема пара за Гита-

ријаду, загревање се захук-

тало, почев од отварања Рок

академије за демо бендове,

почетка 3 Д Арт феста, па до

WARM UP у оквиру којег на

градском тргу од понедељка

до среде наступају демо бен-

дови до иза поноћи. 

Саша Мирковић,

председник Организационог

одбора Гитаријаде и пред-

седник зајечарске скупштине

очекује више од пола ми-

лиона посетилаца у дане ове

манифестације.

- Жалосно је што су

неки ''политичари'' искори-

стили баш ову манифеста-

цију у за своју пропаганду,

али то је сада небитно.

Најпре, иако су прозивали

град да нема пара, сви трош-

кови су исплаћени у петак,

што подразумева да су сви

најављени учесници ис-

плаћени. Такође, жалосно је

што се Егзит плаши Гита-

ријаде па се због тога поту-

рају разни текстови у

медијима. Има места за обе

манифестације, Гитаријада

ће увек поштовати Егзит, али

нећемо дозволити неко-

ректно понашање. Гита-

ријада има највећу рок

традицију у свету и мораће

тако да се опходе према њој.

Ове недеље Зајечар је цен-

тар региона и европске кул-

туре. Свим посетиоцима

обећавамо незабораван про-

вод и бићемо добри домаћи-

ни свима – казао нам је Мир-

ковић.

Он каже да није зане-

марљив приход који ће град

имати од Гитаријаде, јер

пола милиона људи оста-

виће доста пара у овдашње

хотеле, кафиће, продавнице,

ресторане, такси-службе...

Иако је Гитаријада већ

почела, свечано ће бити

отворена у среду, 29.07, на

касноантичком локалитету

Феликс Ромулијана. Тада ће

се доделити кључеви града

овогодишњем Роконачелнику

Ненаду Милосављевићу, по-

знатијем као Неша Галија.

Добитник меморијалне на-

граде ''Костадин Костадино-

вић Чауш'', која се додељује

за изузетан допринос афир-

мацији музичког стварала-

штва младих, према одлуци

Организационог одбора до-

делиће се Владимиру Јанко-

вићу Џету.

Од 29. јула до 1. авгу-

ста на бини на Краљевици

наступиће: Гибонни и Влатко

Стефановски, Рундек Царго

трио, Никола Врањковић,

Van Gogh, Дубиоза колектив,

Guano Apes, Кербер, Laibach,

Галија, Therapy?, Генерација

5, Електрични оргазам, Док7

и многи други. Упоредо ће се

одржати и 19. Мото скуп, а

очекују се бајкери из целог

региона.

Улаз је током целе Ги-

таријаде свуда бесплатан.

С.Б.

зАХУКТАВА СЕ ГИТАРИЈАДА
зајечар у знаку предстојећег рок фестивала

Наступ демо бендова у центру у оквиру WARM UP-a

НЕГОТИН – Деца из

дијаспоре и завичаја, њих 20, са

успехом су савладали програм

пројекта “Архетип”  које неготин-

ско Креативно удружење "НЕГО"

реализује у сарадњи са Управом

за сарадњу са дијаспором и

Србима у региону Министарства

спољних послова Републике

Србије и уз подршку општине

Неготин, коју је представљала

Даниела Пејчић, члан Општин-

ског већа за сарадњу са дијаспо-

ром.

Циљ овог пројекта, пр-

венствено намењеног младима

из дијаспоре, је учење и него-

вање ћириличног писма, српског

језика, чување етничког и вер-

ског идентитета и љубави према

свом културно-историјском и

традиционалном наслеђу. Про-

јекат се реализује кроз пролећне

и летње радионице у којима уче-

ствују деца која живе у западно-

европским државама. Бесплатна

креативна радионица за младе

из дијаспоре до 15 година реа-

лизована је у Тодорчетовом ко-

наку уз подршку Музеја Крајине.

По речима Душанке Бо-

туњац, Весне Станковић, Дра-

гане Јаћимовић и Данијеле Мар-

ковић, идејних твораца “Архе-

типа” и оснивача Креативног

удружења  "НЕГО"   сви  учесни-

ци пројекта “Архетип” су упо-

знали културно-историјски и вер-

ски архетип свога краја кроз

обиласке Музеја Крајине, Мок-

рањчеве куће и Цркве Рожде-

ства Пресвете Богородице у Не-

готину.

- Двадесеторо младих

носе прелепе утиске на зајед-

ничке дане учења и дружења.

Упознавали су историју ћирилич-

ног писма, учили су ћирилицу и

исписивање свог имена и прези-

мена, као и својих иницијала

кроз лепо, калиграфско исписи-

вање и израду монограма кроз

сликарску технику или у везу.

Учили су текст и музику „Боже

правде“, химну Републике Ср-

бије, затим “Востани Сербио” и

Шесту Мокрањчеву руковет– ис-

тичу организатори радионица.

На крају програма у дво-

ришту Тодорчетовог конака при-

ређена је и изложба радова

учесника „Архетипа“, који на

најлепши начин илуструју на-

учено о културно-историјском и

традиционалном наслеђу.

С.М.Ј.

НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕзИКА
У Неготину реализован  пројекат “Архетип” за младе из дијаспоре

Идејни творци пројекта и Удружења “НЕГО”

ОБЕзБЕђЕЊЕ НА НАЈВИШЕм НИВОУ

Горан Томић, начелник ПУ зајечар, казао нам је да

ће обезбеђење на Гитаријади бити на највишем нивоу.

- Гарантујемо безбедност свих учесника, посети-

лаца и грађана јер смо максимално спремни и људством

и техником. Полиција зајечара, Бора и Јагодине је ангажо-

вана за Гитаријаду, а обезбеђењем ће 24 сата руководити

Штаб који смо оформили у ову сврху. Бићемо у сталном

контакту и координацији са мУП Србије – каже Томић.
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мАЈДАНПЕК - Удружење за

уметност, културу и туризам “Мајда-

нАрт”, као организатор овогодишње

ВИ Међународне изложбе “Уметност

у минијатури” која ће бити организо-

вана у Мајданпеку, Петровцу на

Млави и Београду од 12. септембра

до 21. новембра, саопштио је резул-

тате конкурса на који се пријавило

417 аутора са 565 уметничких радова

из 32 земље света, од Јапана, Ауст-

ралије, Мексика, Америке до готово

свих у окружењу.

Уз суорганизацију Завича-

јног музеја и Галерије “Круг” из Пет-

ровца на Млави, Матице исељеника

и Срба у региону - Београд, Удру-

жење за уметност, културу и туризам

МајданАрт, организује VI Међуна-

родну изложбу “Уметност у ми-

нијатури”. Она ће бити приређена у

Мајданпеку, Петровцу на Млави и

Београду од 12. септембра до 21. но-

вембра, а у складу са најавама у

самом конкурсу, жири на чијем је челу

био Љубомир Филиповић, академски

сликар из Мајданпека, саопштио је

резултате конкурса на који се

пријавило 417 аутора са 566 уметнич-

ких радова из 32 земље света, од

Јапана, Кореје, Аустралије, Мексика,

Америке до готово свих земаља у

окружењу. Одлучио је о наградама

које су установљене са циљем да се

препозна важност доприноса умет-

ника и промовише разумевање и ува-

жавање квалитета и разноврсности.

Овогодишњу велику награду изложбе

Гранд Приx, доделио је мр Мирјани

Томашевић, графичарки из Београда

за рад “Рука која даје увек је изнад

оне која прима”, линорез на по-

вршини  7,5x10 цм. Доделио је и че-

тири прве, равноправне награде, у

категорији  Сликарство, цртеж, гра-

фика, миx медија / комбинована тех-

ника Момиру Кнежевићу, акаде-

мском сликару из Крагујевца, за рад

“Без назива 1”, у категорији - Скулп-

тура, рељеф, мозаик, керамика,

стакло, порцелан Славиши Михајло-

вићу, са Мастер студија примењеног

вајарства из  Косовска Каменица за

Кидање форме. Када је у питању  Ди-

зајн накита, награда је припала Би-

љани Новоградић, дизајнеру накита

из Београда за дело “Изненађени

мушкарац”, док је у категорији Диги-

тал арт и фотографија прва награда

припала Драгану Тодоровићу, умет-

ничком фотографу, инжењеру гра-

фике из Ниша, за рад “Чељусти”.

Додељене су и две Изузетне награде

за 2015 – и то у категорији  Керамика,

стакло, порцелан -  Лани Тиквеша,

магистру уметности из Београда и за

Дизајн накита – Радиши Минићу, уме-

тничком граверу из Крагујевца.     С.В.

ВЕЛИКА НАГРАДА - мИРЈАНИ ТОмАШЕВИЋ

Познати резултати изложбе “Уметност у минијатури”

УГИНУЛА РИБА

КЊАЖЕВАЦ - Од 18. до 20. јула, у рејону села Нишевац, ри-

бочувари и волонтери сакупили су преко 20 килограма угинуле рибе. 

Према информацијама из Заједнице риболоваца "Тимочка

крајина", на Сврљишком Тимоку, у рејону Нишевца, дошло је до угинућа

рибе. Рибочувар Игор Костадиновић је 18. јула, у касним вечерњим ча-

совима, обавештен од стране председника Организације спортских ри-

боловаца "Тимок" у Сврљигу, да је дошло до промене изгледа воде у

Сврљишком Тимоку, да се приобаљем шири непријатан мирис, а да

једна количина рибе на површини воде "хвата ваздух". Исте вечери при-

мећено је и незнатно угинуће рибе. 

Контрола подручја настављена је и наредног дана и сакупљено

је око шест килограма угинуле рибе. Због високих дневних температура

и замуљености корита Сврљишког Тимока претпоставило се да ће се

угинуће риба наставити, што се и догодило.

Истог дана (у недељу, 19. јула), обавештене су надлежне

службе о овом догађају, а грађани су упозорени да угинулу рибу не ко-

ристе за људску или исхрану животиња.

Сакупљање угинуле рибе настављено је и у понедељак, 20.

јула, када је сакупљено 17,5 килограма, што даје укупну количину од

23,5 килограма угинуле рибе. У понедељак је на подручју где је забе-

лежено угинуће била и инспекторка Даница Ђекић која је обишла под-

ручје, прегледала угинулу рибу, сачинила записник и наложила да се

риба нешкодљиво уклони.

Угинула риба прописно је уништена уз сагласност Јавног комуналног

предузећа "Комуналац" из Сврљига, на депонији у близини Сврљига. 

Љ. П.

У Сврљишком Тимоку Донација румунског радија ''Решица''

1.000 КЊИГА зА КЛАДОВО
КЛАДОВО - Румунски радио ''Решица'' поклонио је 1.000 књига

библиотеци кладовског Центра за културу. Реч је о акцији која је спро-

ведена у оквиру Дана књиге у Румунији, у којој су учествовали слуша-

оци тог радија и својом донацијом увећали су књижни фонд кладовске

библиотеке.

- Када смо сазнали да су књиге у библиотеци у Кладову ош-

тећене током прошлогодишњих поплава на нашем радију смо покре-

нули акцију у коју се укључио велики број слушалаца и за кратко време

смо сакупили 1.000 књига. Наша је намера да штиво за читање буде

доступно и члановима библиотеке који желе да читају на румунском

језику. То је још једна потврда да књига не познаје границе - рекла је

Лаура Сгавердеа, менаџер радио Решица.

До реализације донације дошло је уз подршку Иулијана Ницуа,

конзула Румуније у Зајечару, и представља први корак у побољшању

добросуседске сарадње.

- Ово је почетак, јер ми морамо да искористимо све потен-

цијале које Румунија поседује као чланица ЕУ. То подразумева при-

вредну, спортску и културну сарадњу. У остварењу наших жеља веома

нам је важна подршка румунског конзула - наглашава Радисав Чучу-

лановић, менаџер општине Кладово.

Са 1.000 нових, библитека Центра за културу има више од

45.000 књига, публикација и стручне литературе. Са књигом се ре-

довно дружи око 1.600 Кладовљана, колико их има чланску карту биб-

лиотеке. 

М. Р.

Мирјана Томашевић

Уручење донације
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КЛАДОВО - У тропско

јулско предвечерије Кладово се

придружило великој спортској по-

родици градова који подржавају

хуманитарни пројекат "Тројка из

блока". Реч је о акцији која се

спроводи шутирањем тројки у

којој познате личности из света

спорта апелују на суграђане да

се укључе у програм који има за

циљ да се помогне вишечланим

породицама које оскудевају у

најосновнијим хигијенским потре-

бама.

На премијери у граду на

Дунаву "Тројка из блока" је одр-

жана у предивном амбијенту на

терену градске основне школе.

На спортско-хуманитарни догађај

одазвао се велики број младих

људи који су узели учешће у так-

мичењу, а одлична атмосфера и

сјајна организација привукла је и

више од 1.000 посетилаца. Тур-

нир је подржао некадашњи ре-

презентативац Србије Немања

Крстић, данас првотимац ''Меге'',

који је манифестацију симбо-

лично отворио првим шутевима

ван линије 6,75 метара.

- Пуно ми је срце јер су

моји суграђани препознали на-

меру хуманитарне акције и дали

су максималан допринос да она

испуни своју мисију. Увек сам ту

да подржим хуманитарне акције

и да у њима учествујем. Турнир је

одлично организован и позивам

све који воле кошарку да се при-

кључе наредним акцијама. Поно-

сан сам на моје Кладовљане -

казао је Крстић

“Тројка из блока” је идејни

хуманитарни пројекат организа-

ције ''Срби за Србе'', покренут

2012. године уз подршку Кошар-

кашког савеза Србије и њеног по-

тпредседника Дејана Томашеви-

ћа. У акцију се укључио и КК

"Ђердап", са намером да по-

могне вишечланој породици Ни-

колић, из кладовског Новог Сипа,

у којој одраста седам девојчица.

- Реч је о деветочланој

породици без сталних прихода,

коју смо одабрали у сарадњи са

Центром за социјални рад, у којој

очекују и осму принову и која

живи у тешким условима. У ак-

цију су се укључили власници

малих и средњих предузећа, при-

вредници, људи добре воље који

су препознали невољу која при-

тиска Николиће. С обзиром да је

циљ програма да се помогне ви-

шечланим породицама које оску-

девају у најосновнијим хигије-

нским потребама решили смо да

породици Николић саградимо ку-

патило, али то неће бити једина

донација с обзиром да је финан-

сијски ефекат кампање превази-

шао наша очекивања - нагласио

је професор Бојан Божановић,

председник КК "Ђердап". 

М. Р.

"ТРОЈКА Из БЛОКА" 
Кладовљани положили испит из хуманости

ОБЕЛЕЖЕНА ПчЕЛАРСКА СЛАВА 
КЊАЖЕВАЦ - Књажевачки пчелари, окупљени у Удружењу ''Липа''

обележили су Светог Прокопија, пчеларску славу. Резање славског колача

обављено је у присуству свештника Перице Божуновића и Спасе Павло-

вића. 

Удружење постоји 40 година и окупља преко стотину врхунских

пчелара, каже председник Мирослав Милошевић: ''Трудимо се да држимо

на окупу те пчеларе, активни смо на многим пољима. Организујемо пре-

давања, посету сајмовима, помоћ око лечења пчела. Последњих година

повећао се број младих пчелара, највише кроз акцију коју смо водили у са-

радњи са општинским фондом за развој пољопривреде.''

На територији општине Књажевац тренутно има 11 хиљада кош-

ница, а годишње се тржишту испоручи око 100 тона меда. Поводом пче-

ларске славбе, у рад пуштена линија за производњу сатних основа,

односно плоча од воска, које се у пчеларству користе да би се пчелама

дала дала основа на којој ће изградити саће. Власник ове мале фабрике

је пчелар Бојан Радивојевић. 

У удружењу ''Липа'' очекују да ће из општинског Фонда за развој

пољопривреде, осим субвенција за  опрему, добити и подршку за набавку

лекова за лечење варое. 

Своју славу, по традицији, обележили су и стручним предавањем.

О употреби биолошких агенаса заштиту гајених опрашивача и побољшању

биљне производње говорио је гост из Америке Петер Кеван, а о заштити

пчела професор Мића Младеновић.                                                     Љ. П.

мАЈДАНПЕК - Чишћење корита реке Пек у Мајданпеку је један од

најважнијих послова за успешно одржавање града. Посао који се раније заврша-

вао мање или више детаљним пролећним уређењем и чишћењем, постао је

много значајнији ове године. Прво, зато што се  коначно морају санирати и после-

дице прошлогодишњих временских неприлика и наноса, а онда и зато што је

чисто корито реке која добрим делом тока пролази кроз стари део града, потреба

свих његових становника.

Запослени у Јавном предузећу за грађевинско земљиште и путеве

Мајданпек, систематичније него што смо могли да забележимо током читавог низа

последњих, ове година раде на чишћењу, одржавању и уређењу градских целина,

а посебно корита реке Пек. Река која дужином од неколико стотина метара про-

лази кроз град и чије обале на том простору спаја десетина мостова и мостића,

поново је чистија и лепша.

Предузеће за путеве Мајданпек је уз сарадњу Рудника бакра Мајданпек

још пролетос очистило део корита реке до аутобуске станице. Сада настављамо

етапни рад, а намера нам је да уклонимо све последице и наносе прошлогодиш-

њег невремена, па и санирамо део обалоутврде.- каже Иван Николић, вд дирек-

тора ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, наглашавајући да за тај

део послова, иако се очекивало није добијена одговарајућа помоћ и подршка

“Србијавода”: - Кажу, да је то у надлежности локалне самоуправе, па смо сада

обезбедили средства за трошкове материјала, а и људе чијим ћемо ангажовањем

успети да решимо и то питање.

Активности на плану одржавања и уређења града се ту, међутим, не за-

устављају. У Мајданпеку, а током недеље и у Доњем Милановцу, али и у више

села, завршено је крпљење ударних рупа на улицама. Нове акције се увелико

припремају и за њих тражи само и одговарајућа подршка других субјеката. А да

се ради доста и некако другачије, мора да се примети. С.В.

чИШЋЕЊЕ ПЕКА

Акције не заустављају ни тропске врелине

Река се чисти уз помоћ механизације

У акцију се укључило цело Кладово
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