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Када говоримо о вестима

које долазе из Књажевца, највећу

пажњу јавности побудио је бес-

платни јавни превоз, који је почео

да функционише 25. августа. То је

јединствен пример у Србији. 

- Ми смо прва општина у

Србији у којој су бесплатним прево-

зом обухваћени сви житељи, све ка-

тегорије становника. Немогућност да

се превезу од села до града и об-

рнуто је проблем на који су нам ука-

зивали грађани и одлучили смо да га

решимо. Рачуница је показала да је

ово исплатива мера, јер ћемо за бес-

платан превоз до свих насељених

места потрошити свега 15 до 20

одсто више него да смо бесплатан

превоз организовали само за ђаке

основних школа, што је, иначе, закон-

ска обавеза сваке општине. Општина

Књажевац има 86 села. У њима живе

углавном старији људи, који су до

сада морали да се сналазе на раз-

личите начине да би дошли до града

јер јавни превоз није функционисао.

Организовањем аутобуског превоза,

значајно ћемо олакшати њихов

живот. Моћи ће лако и без икаквих

трошкова да оду до лекара, апотеке

и продавница.

Општина Књажевац опре-

делила се да у овој години уреди

саобраћајнице ка селима. Инве-

стираће се и у уређење атарских

путева. Асфалтирање је почело

средином јула, искључиво сред-

ствима из локалног буџета, како

сте и најавили. 

- Крајем прошле године од-

лучили смо да ову годину посветимо

и уређењу саобраћајница на тери-

торји општине. Књажевац је познат

као градска средина, без неасфалти-

раних улица. Међутим, путеви ка се-

лима нису у тако добром стању, па

смо се определили да издвојимо

средства из буџета како бисмо по-

правили стање на тим саобраћајни-

цама. Оне су нам итекако важне, ако

желимо да наша села опстану, остану

у животу и почну да оживљавају. Зато

смо у буџету издвојили 150 милиона

динара за те намене. Колико је то

важан посао, најбоље говори податак

да је наша саобраћајна мрежа дуга

300 километара! И то није све.

Најважније улице у селима пресвући

ћемо асфалтом. Нисмо заборавили

ни атарске путеве. За ту намену из-

двојено је 17 милиона динара. У сеп-

тембру почињемо са радовима. Ми-

слим да је то јако важно, да бисмо

обезбедли пољоприврендницима пр-

илазе до њива, плантажа...

Поменули сте пољопри-

вреднике. У општини Књажевац

највише је воћара, произвођача

вишања. Они су овог лета били за-

довољни и родом и ценом и отку-

пом. Осим тога, све је више људи

који егзистенцију траже у пољо-

привреди. Да ли је, једним делом,

то заслуга и подстицаја које оп-

штина обезбеђује из аграрног

фонда?

- Од 2012. године до сада

општина Књажевац издвојила је 110

милиона динара за подршку пољо-

привредницима. Та помоћ се огледа

у подели на хиљаде бесплатних сад-

ница воћака. Захваљујући томе,

данас имамо више од 600 хектара

нових засада вишања, више од 60

хектара под шљивама, 50 хектара

нових засада дуње, шест до седам

хектара јагодичастог воћа. Када уз-

мемо у обзир неколико стотина хек-

тара плантажа ''Џервина'', као и

површине које смо до пре неколико

година имали под вишњом – када све

то буде у пуном роду, ми ћемо као оп-

штина бити међу првих десет држава

произвођача вишања у Европи. То

ће, верујем, обезбедити присуство

откупљивача, створити сировинску

базу за отварање још неког прерад-

ног капацитета, осим ''Џервина''.

Свима њима биће у интересу да

вишњу која је најквалитетнија у Ев-

ропи, пласирају на даља тржишта.''

Интересантно је да се на

конкурс фондације ''Дивац'', са

којом је општина Књажевац потпи-

сала уговор о сарадњи, а намењен

је младим пољопривредницима,

јавило чак 500 младих Књажев-

чана.

- Наш програм за подршку

пољопривреди препознат је као један

од најбољих, да не будем нескроман,

можда и најбољи у земљи. Због тога

се свакодневно јављају људи који се

том тематиком баве на државном

нивоу. Једна од њих је и фондација

''Ана и Владе Дивац'', са којом смо

удружили средства, расписали кон-

курс на који се јавило више од 500

младих људи. То нас веома радује и

говори нам да смо на правом путу.

Наш пољопривредни програм препо-

знала је и швајцарска фондација

СДЦ и за неколико недеља очекујемо

и њихову финансијску подршку, која

ће бити усмерена на воћарство и на

подршку онима који желе да се баве

гајењем лековитог биља. 

Нове инвестиције, нове

фабрике, нова радна места, за-

пошљавање...То су теме које

највише интересују грађане. И то је

проблем који тишти не само Кња-

жевац, већ и читаву Србију. 

- Србија чезне за новим

фабрикама, инвеститорима, али гра-

ђани морају да знају да су данас ин-

веститори веома обазриви, да је

капитал плашљивији од зеца – на

сваку најаву промена, нестабилно-

сти, инвеститори се окрећу и одлазе.

Србија, на жалост, деценијама уна-

зад није позната по томе да пружа

стабилне законске, финансијске и по-

литичке услове. Још увек имамо

трому и спору администрацију. То су

разлози због којих имамо све мање

инвеститора у Србији. Али, ми не

одустајемо од тога да у Књажевцу

створимо услове за отварање фаб-

рике италијанског ''Проџетија'', погона

који ће на традицији производње

малих трактора некадашњег ИМТ, за-

послити, условно речено, мушку

радну снагу. Све чешће нам се јав-

љају они који желе да отворе фаб-

рике за производњу пелета, који ће,

директно, или индиректно, запослити

велики број Књажевчана. Међутим,

ми желимо да књажевачке њиве по-

стану књажевачке фабрике. Наш ка-

питал су хектари употребљивог,

родног, квалитетног земљишта. Уве-

рен сам да Књажевчани кроз бав-

љење пољопривредном произво-

дњом, а схватајући је као бизнис,

могу да зараде много више и да живе

боље, него радећи за минималну

плату у фабрикама текстила и обуће.

Туризам је грана привреде

у експанзији и област на коју Кња-

жевац свакако највише рачуна. На-

града ЕДЕН за изузетну дестина-

цију Европе томе свакако иде у

прилог. Имамо Стару планину, тер-

малне воде, историјско наслеђе,

бројне манифестације, Фестивал

младих, најстарији на Балкану. 

- На хиљаде посетилаца које

смо овог лета сретали у Књажевцу

одавде је отишло са утиском да нису

боравили у једном малом месту на

истоку Србије, већ у много већем и

богатијем граду и у много већој и

срећнијој земљи. То је чињеница на

коју треба да буду поносни сви жи-

тељи наше општине. Ми чинимо све

како би грађани Књажевца били по-

носни на своју варош, а ако су по-

носни из ње неће отићи и радо ће је

представљати својим пријатељима,

родбини, пословним сарадницима.

Ове године, након три деценије, зна-

чајна средства уложили смо у рекон-

струкцију базена на Бањици. Тамо

већ имамо најлепши олимпијски

базен са термалном водом (током

зиме покривен), мали базен за

најмлађе, спа центар, спортска игра-

лишта, мини аква парк. Предстоји

нам изградња великог аква парка са

тобоганима и очекујемо инвеститоре

који ће градити смештајне капаците-

тете. За неколико дана почиње адап-

тација планинарског дома на Ба-

бином зубу, који је веома драг Кња-

жевчанима, јер су га многи од њих

градили својим рукама. Уложићемо

новац у термо изолацију, у нову ку-

хињу, у реновирање соба. То је,

уосталом објекат који по својим це-

нама, одговара књажевачком стан-

дарду. Туризам јесте наша значајна

шанса. Држава, на жалост, послед-

њих година не препознаје Стару пла-

нину као место где треба инве-

стирати. На нама је да поново пробу-

димо интересовање у инвестицио-

ним круговима. Сложићете се да

''кров Србије'' и становници Књаже-

вца и околине то заслужују.

Од почетка мандата ви и

ваши сарадници трудили сте се да

што више и на сваком месту про-

мовишете Књажевац као место за

здраве инвестиције, пријатељски

настројено, богатог наслеђа, кул-

туре... Да ли су таква настојања

уродила плодом?

- Књажевац је постао познат

не само међу грађанима Србије, већ

и међу дипломатама. Ми смо кренули

из, рекао бих, очајничке жеље и по-

требе да смањимо, или зауставимо

исељавање и одлазак из Књажевца.

Иако неки кажу супротно, добар глас

се, ипак, далеко чује, па смо имали

част да угостимо амбасадоре најве-

ћих и најмоћнијих земаља света (Ау-

стрије, Америке, Јапана). Њихове ре-

чи  подршке да радимо добро и ква-

литетно нам значе пуно, јер знамо да

смо на правом путу. Љ. П.

ДОМАЋИНСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ДО УСПЕХА

Милан Ђокић, председник општине Књажевац, за ''Тимочке”

Општина Књажевац не дугује никоме ништа, ниједно јавно предузеће нам није у блокади, плате се исплаћују

редовно и, упркос тешким временима, успевамо да инвестирамо у инфраструктуру, пољопривреду, културу... - казао

је у интервјуу за недељник ''Тимочке'' председник књажевачке општине, Милан Ђокић. 
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НЕГОТИН – Како би про-

нашли најбоље решење техничког

регулисања саобраћаја у Неготину,

локална самоуправа организовала

је састанак на којем су представ-

ници фирме „МХМ – Пројекат“

Д.О.О Нови Сад, изабрани посред-

ством јавних набавки за израду

пројекта техничког регулисања са-

обраћаја, упознали чланове Коми-

сије за координацију послова бе-

збедности саобраћаја на путевима

општине Неготин са својим доса-

дашњим активностима на реализа-

цији пројекта. Како су навели у

новосадском „МХМ – Пројекту“

Д.О.О до сада су предузели низ ак-

тивности на овом пројекту од сни-

мања фактичког стања улица и

путева до стаклних контаката са ЈП

„Путеви Србије“, надлежних за да-

вање сагласности потребних за ре-

гулисање саобраћаја на државним

путевима.

И чланови Комисије за

координацију послова безбедности

саобраћаја на путевима општине

Неготин имали су бројне предлоге

који ће, такође, бити имплементи-

рани у пројекат, а коначну саглас-

ност за то даће управо ЈП „Путеви

Србије“.

У раду састанка учество-

вали су и представници локалне са-

моуправе, саобраћајне полиције,

Јавног комуналног предузећа „Бад-

њево“, Завода за урбанистичко пла-

нирање и пројектовање, Јавног

предузећа за грађевинско зем-

љиште, Одељења за општу управу,

имовинске и стамбено-комуналне

послове, али и и саобраћајни ин-

спектор.

По речима надлежних по

добијању коначне сагласности на

пројекат техничког регулисања са-

обраћаја и прописа везаних за ову

област, на нивоу града биће уве-

дене и одређене новине, које би

требале да омогуће квалитетније и

безбедније одвијање саобраћаја у

Неготину. Израдом овог пројекта,

чији је рок 11. октобар, најављују

надлежни, Неготин ће бити један о

ретких градова у Србији у коме је

саобраћај у потпуности технички ре-

гулисан. 

С.М.Ј.

БЕЗБЕДНОСТ ПРЕ СВЕГА
Пројекат Техничке регулације саобраћаја за Неготин

ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ

КЊАЖЕВАЦ - На седници Комисије за пла-

нове општине Књажевац обрађивачи Нацрта

плана детаљне регулације II фазе туристичког ри-

зорта Јабучко равниште представили су одговоре

на примедбе достављене током јавне расправе.

На простору будућег туристичког ризорта Јабучког

равништа већ су изграђени поједини објекти, уре-

ђај за пречишћавање отпадних вода, као и инфра-

структура која до њега стиже, постоје и приватне

викендице, започет је и паркинг простор, речено је

на седници Комисије за планове општине Књаже-

вац. Постоји заинтересованост приватних инве-

ститора да граде веће, хотелске објекте за

смештај, а с друге стране мастер планом је и овај

простор предвиђен за развој туризма и скијашких

терена.                                                            Љ. П.

Кладовски ЦК помаже најугроженијима

ДРВА ЗА СИРОМАШНЕ
КЛАДОВО - Од 1. септембра, кладовски Црвени крст почеће упис гра-

ђана за бесплатна дрва за огрев. Реч је о традиционалној акцији која се реализује

у сарадњи са хидроелектраном "Ђердап 1", у којој ће породице слабог материјал-

ног стања добити по 10 кубика огревног дрвета. Очекује се да ће, на тај начин,

близу 200 домаћинстава решити велики проблем, јер ће захваљујући подршци

хуманих људи зиму провести у топлим домовима. 

Дунав свакодневно доноси дрвеће које се зауставља на решеткама хид-

роцентрале код Кладова. Оно се вади и складишти на депонију код Новог Сипа.

Право на огрев имају социјално угрожене породице, под условом да испуњавају

критеријуме које је прописао Црвени крст. Приликом уписа грађани морају имати

личну карту.

- Обавеза корисника је да обезбеде гориво за рад моторних тестера и

да организују утовар и транпорт по 10 кубика дрва. Право на огрев имају со-

цијално угрожене породице, под условом да испуњавају критеријуме које је про-

писао Црвени крст. После евидентирање породица лошег материјалног стања

сачинићемо спискове, а  расподела огрева почеће 1. октобра - казала је др Сне-

жана Мирчетић, секретар кладовског Црвеног крста.                                         М.Р.

СТОЧНА ХРАНА
БОЉЕВАЦ - Општина Бо-

љевац је у сарадњи са

државним органима и

Светском организацијом за

контролу хране - ФАО,

обезбедила 78 тона кон-

центроване сточне хране

за пољопривреднике који

су током прошлогодишњих

поплава претрпели штету

на својим имањима. Ову

помоћ су добила 243 ре-

гистрована газдинства, чи-

је се оранице налазе у

долини Црног Тимока, а

које су више месеци биле

под водом и нису могле

бити обрађене.             С. Б.

Депонија код Новог Сипа
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НЕГОТИН – Основна

школа „Павле Илић Вељко“ у

Прахову, захваљујући више

него доброј сарадњи Савета

месне заједнице, општине Не-

готин и компаније “Еликсир”,

спремно дочекује почетак

нове школске године. Ова

компанија, која је делом при-

ватизовала Индустрију хе-

мијских производа Прахово,

финансирала је праховској

основној школи замену ком-

плетне столарије у висини од

1,3 милиона динара.

- “Еликсир” је пример

друштвено одговорне фирме,

која улаже труд да створи

боље услове за рад учени-

цима и наставницима у

школи. Столарија која је заме-

њена стара је преко 40 го-

дина, била је у јако лошем

стању и сваку зиму смо че-

кали са стрепњом. Учионице

су биле хладне, а ученици су

слушали наставу у јакнама.

Захваљујући донацији компа-

није “Еликсир” стара и до-

трајала столарија је проме-

њена. Замењено је 35 прозо-

ра, димензија 2,4 са 1,4 ме-

тра, па сада безбрижно че-

камо зиму са надом да ће

учионице бити топле. Захва-

љујући овој компанији рекон-

струисана је и ограда око

школе и дворишна чесма, по-

стављен је ламинат у неко-

лико учионица и купљен

пројектор – истиче Иванка

Војиновић, директорка ОШ

„Павле Илић Вељко’’.

У школи коју похађа

130 ученика, а која ускоро

прославља 140-у годишњицу

постојања, планирају да у на-

редном периоду асфалтирају

и спортске терене у дворишту,

али и да изграде у западној

згради – мокри чвор. Кажу да

су зграде, саграђене још 1930.

у добром стању, а прошле

јесени су, захваљујући 2,15

милиона вредном пројекту ло-

калне самоуправе решили

проблем темеља који је почео

да тоне и пуцања зидова.

И у Савету МЗ Пра-

хово задовољни су сарадњом

са компанијом “Еликсир” која

је, показало се, велики прија-

тељ села.

- Компанија Еликсир

издваја одређена средства за

саму месну заједницу, која се

троше према потребама. Про-

шле године су та средства

утрошена за уређење центра

села и простора око Дома кул-

туре, а ове године је издвојено

450.000 динара за изградњу

парка са игралиштем за децу

– каже Богдан Гугић, председ-

ник Савета месне заједнице

Прахово.                         С.М.Ј.

‘’ЕЛИКСИР’’ ПОМОГАО ШКОЛИ
Власник ‘’Прахова’’ финансирао замену столарије 

ИНФО ТАЧКА 

КЊАЖЕВАЦ - Центар локалне демократије

ЛДА у Књажевцу, у сарадњи са младима окупљеним

у Омладинском ћошету, званично је отворио Инфо

тачку, саставни део пројекта "Регионална плат-

форма за учешће и дијалог младих Балкана". Циљ

Инфо тачке је да младим људима пружи информа-

ције о локалним и регионалним догађајима и актив-

ностима које се тичу образовања, стипендија,

волонтирања. Тимови младих Инфо тачке Књаже-

вац и Омладинског ћошета дружиће се са својим

вршњацима понедељком од 18 до 20 часова у Ом-

ладинском ћошету, а средом од 12 до 14 часова у

ЛДА канцеларији, у Кући партнерства.              Љ. П.

Успех зајечарског тенисера

ЈОВАНОВИЋ НА СП
ЗАЈЕЧАР - Данило Јовановић, тенисер зајечарског тениског

клуба "АС Тимок", учествоваће на квалификацијама за Светско

првенство у тенису од 24. августа 2015. године у Београду. Јовано-

вић је ову специјалну понуду добио од Тениског савеза Србије, на

основу ранг листе за такмичаре до девет година. Иначе, победник

овог великог турнира, како је најављено, пласираће се на Светско

првенство у тенису које се одржава у Анталији, у Турској.           С. Б.

БИНА ЗА ДЕЦУ
ЗАЈЕЧАР - Зајечарски Дечији центар ускоро добија бину која ће

бити на располагању током целе године свим образовним установама, умет-

ницима, али и удружењима која раде са децом и младима. "Ресурс центар

Јазас" Пожаревац препознао је у оквиру конкурса „Млади су закон“ три

пројекта из Зајечара, међу којима је и пројекат неформалне групе АРТ

ЗОНА 019.

Министарство омладине и спорта у партнерству са Ресурс цент-

рима по окрузима Србије и ове године у оквиру програма "Млади су закон"

пружило је подршку удружењима младих и неформалним омладинским гру-

пама, да кроз обуку и реализацију волонтерских пројеката подстичу акти-

визам у својим локалним заједницама.                                                    С. Б.

Данило Јовановић
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МАЈДАНПЕК – На сајту

Републичке агенције за прива-

тизацију објављена је инфор-

мација да је поступак јавног

прикупљања понуда са јавним

надметањем ради продаје имо-

вине субјекта приватизације

ИПМ д.о.о. Мајданпек прогла-

шен неуспешним јер у предви-

ђеном року, до 10. августа, није

достављен ниједан захтев за

откуп продајне документације.

Самим тим није било ни при-

јава за учешће у поступку јав-

ног прикупљања понуда са

јавним надметањем које је, са

почетном ценом од 2.991.354,75

евра, било заказано за 17. ав-

густ.

Очекује се да Агенција

за приватизацију, на основу

предлога Комисије, упути пред-

лог ресорном министарству за

објављивање новог јавног по-

зива, а оно донесе одгова-

рајућу одлуку након чега би

Агенција за приватизацију мо-

гла да распише нови јавни

позив са, вероватно у одређе-

ном проценту, умањеном по-

четном ценом.

У саставу ИПМ д.о.о.

Мајданпек, после приватиза-

ције ФЕП Доњи Милановац

2008.године, послују „Златара

Мајданпек“ и „Мегапласт“ Доњи

Милановац. Запошљава 319

радника, од којих је 48 заинте-

ресовано за напуштање радног

места ако се одобри нови,

после низа већ спроведених,

социјални програм. Заинтере-

сована домаћа и страна правна

и физичка лица за куповину

имовинске целине овог су-

бјекта имаће обавезу да пре-

узму све запослене. Предмет

приватизације је имовина која

подразумева фабрике “Златару

Мајданпек” и “Мегапласт”, од-

носно грађевинске објекте у

Мајданпеку, Дебелом Лугу,

Бору, Књажевцу, Ваљеву, По-

жаревцу и Мосни и у ванкњиж-

ном власништву на три лока-

ције у Београду и једној у Нишу,

те земљиште у својини субјекта

уписано у Мајданпеку, Дебелом

Лугу, Мосни и Рудној Глави, али

и опрема и залихе материјала,

недовршена производња, го-

тови производи од злата и ср-

ебра, као и остале залихе ма-

теријала, ситног инвентара, не-

довршене производње и гото-

вих производа.

У структури капитала

Индустрије за прераду Мајдан-

пек, подсећамо, 40 одсто при-

пада РТБ Бор Групи, а 60

процената „ИПМ Мајданпек“.

С. В.

ОЧЕКУЈЕ СЕ НОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ 
Неуспела приватизација “ИПМ Мајданпек”

На продају се нуди и “Златара”

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним над-

метањем ради продаје имовине субјекта приватизације

ИПМ доо Мајданпек проглашен је неуспешним јер у пред-

виђеном року, до 10. августа, није достављен ниједан за-

хтев за откуп продајне документације.
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СОКОБАЊА - Село Вр-

мџа, које је 12 километара уда-

љено од Сокобање, последњих

неколико година привукло је

бројне породице које су, после

прве посете, одлучиле да се

тамо и трајно настане. Цене

кућа и имања повећала је по-

тражња не само наших људи,

углавном из Београда и Војво-

дине, већ и странаца који, кажу,

испод Ртња проналазе мир.

Горан Орлић је са супру-

гом из Швајцарске, после 26 го-

дина проведених у иностанству,

купио у Врмџи имање преко

огласа.

- То је тишина, мир, нема

саобраћаја, нема гужве, нема

журбе, све је овде полако - каже

Орлић.

Старе куће се рекон-

струишу, некадашњи амбари

постају гостинске собе. Они који

су рођени у селу, не размиш-

љају да иду. Александар Цакић

каже да су кренули са четири

овце расе "il de frans", да сада

имају 42 и да много боље живе

него друга села.

Од 2007. године када је

у Врмџи продато прво имање,

нове власнике добиле су 32

куће. И свима је овде, кажу,

добро. Занатлије из села имају

добре дневнице када нове ком-

шије реконструишу куће. У селу

се сада, кажу, брже и лакше

продају намирнице, а странци

мештанима свакодневно држе

часове страних језика.

- Изузетан је осећај када

одете код комшије на славу, а с

леве стране вам седи Италијан,

са десне Американац, преко

пута су староседеоци и ту се

води занимљив разговор - каже

председник МЗ Врмџа, Сла-

виша Крстић.

Има и оних који се овде

враћају. Бојан Милосављевић је

на дедином имању засадио ку-

пину, а Голубовићи су обновили

породичну воденицу.

- С обзиром на то да има

свакодневног стреса, овде је

права терапија, физички се за-

мориш, али се психички одмо-

риш - каже Милосављевић.

- Природа је лепа, чист

ваздух, мир, тишина, звук воде-

нице који се чује и сви који овде

дођу одушевљени су - наводи

Марко Голубовић.

Иако у селу живи око

570 становника, Врмџа више

није стара. Млади, породични и

школовани људи сада су њени

житељи, који су израчунали да

је за осам година, купопродајом

имања и разним улагањима

кроз њихово сликовито село

прошло пола милиона евра. 

С. Б.

ВРМЏА ВИШЕ НИЈЕ СТАРА
Оживело живописно сокобањско село

КЛАДОВО - После дона-

ције дечије Фондације ”Свети

Сава”, из Хелсинборга, у Швед-

ској, која је прикупила новац за

адаптацију оронуле куће у којој у

планинском делу села Река, надо-

мак Брзе Паланке у немаштини

живи четворочлана породица Би-

буловић, код Комерцијалне банке

отворен је жиро рачун број 205-

9011006134216-39, са назанком

“Помоћ породици Бибуловић“. 

- Након прилога и текс-

това у медијима, јавио се велики

број људи добре воље који су

спремни да помогну Бибулови-

ћима. То је био разлог да отво-

римо наменски жиро рачун на који

могу да уплате новчана средства.

С обзиром на тешку ситуацију, мо-

рамо хитно да реагујемо и будемо

бржи од зиме како би породици из

села Река обезбедили топао дом

- каже Горица Гроздановић, се-

оска учитељица .

Она подсећа да у брвнари

од блата, површине 56 квадрата,

на земљаном поду, без елемен-

тарних услова за живот одрастају

две девојчице Анастазија и Љи-

љана, старе осам, односно 10  го-

дина. Добри људи из далеке

Скандинавије и из свих крајева

Србије препознали су њихову не-

вољу и одлучили да им олакшају

живот.

Анастазија и Љиљана,

ученице другог и четвртог разреда

издвојеног одељења ОШ "Стефа-

нија Михајловић", из Брзе Па-

ланке, које до школе кроз беспуће

пешаче километар и по у једном

правцу, летњи распуст проводе

чувајући десетак коза. До оронуле

куће и у летњим условима тешко

се стиже и теренским возилом.

Беда и немаштина притисли су са

свих страна, а девојчице одра-

стају у кући без паркета, дечије

собе и играчака, воде и купатила,

без мобилног телефона, интер-

нета, телевизора... 

Оне проводе летњи рас-

пуст у беспућу, помажући родите-

љима који се баве пољопривре-

дом и од тога живе јер, немају дру-

гих прихода. Њихове муке препо-

знала је дечија Фондација  "Свети

Сава", из Хелсинборга, у Швед-

ској, а глава породице - домаћин

Драгиша - дочекао нас је изнена-

ђен жељом људи добре воље да

му помогну. Јер, како рече, одувек

тешко живи. 

- Није лако. Од детињства

се мучим бавећи се пољопривре-

дом. Борим се колико могу. Го-

дине притисле, али преживља-

вамо. Донацију људи из белог

света утрошићу за изградњу купа-

тила и малтерисање спољних зи-

дова јер долази зима, а кроз труле

греде брвнаре ветар хлади про-

сторије. Сада ми је лакше, јер

ипак неко мисли на нас. Коначно

ће девојчице имати мало боље

услове - испрекиданим гласом го-

вори Драгиша, и стеже жуљевите

тежачке руке погледа усмереног

негде у даљину.

За тежак живот Бибуло-

вића чула је Милица Јовановић,

из Грабовице, и о томе известила

чланове хуманитарне Фондације

из далеке Скандинавије .

- Када смо сагледали

околности у којима живи ова поро-

дица, кренули смо у акцију прику-

пљања помоћи. Нажалост, сре-

дства нису велика јер Фондација

помаже деци на просторима нека-

дашње Југославије. Потреба је

много, могућности мало, али не

одустајемо - казала је Милица

Јовановић, и позвала људе добре

воље да помогну Бибуловићима

којима је потребно готово све.

М.Р.

БИБУЛОВИЋИМА СТИЖЕ ПОМОЋ
Отворен рачун за помоћ породици из кладовске Реке

Породица Бибуловић испред своје трошне куће
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КЛАДОВО - У 32. из-

дању спортско-риболовне и ту-

ристичке манифестације "Зла-

тна бућка Ђердапа", одржаној

на Ђердапском језеру, код Те-

кије, од потопљеног острва Ада

Кале до Хајдучке Воденице, у

30 чамаца надметало се 60

аласа из свих крајева Србије,

али и из Бугарске. Они су,

после два такмичарска дана и

12 сати на води, уловили 21

сома укупне тежине 89 кило-

грама. Титулу најбољих, на не-

званичном Светском првенству

у лову на неман из дубина Ду-

нава, понели су Предраг Јова-

новић (Гроцка) и Богомир

Кубињец (Београд), јер су на

мерењу имали шест сомова,

укупне тежине 27,5  килограма.

Победничи пар надмудрио је и

једног капиталца, дужине 113

сантиметара и тешког 13,7 ки-

лограма .

- Првог дана са воде

смо се вратили без улова. Сут-

радан смо променили мамац и

то нам се посрећило. Када смо

извукли првог сома, тежине

13,7 килограма, понадали смо

се да смо на добром месту.

"Преварили" смо још пет со-

мова и то је било довољно да

понесемо титулу најбољег па-

ра. Имали смо и три рибе ис-

под стандарда, тако да је уку-

пан улов могао бити и бери-

ћетнији - није крио задовољ-

ство Предраг Јовановић.

Друго место са уловом

од 18 килограма сомовине при-

пало је пару Стеван Кезија

(Бачка Паланка) - Василије Ра-

дуловић (Голубиње), док су

треће место освојили Бугари

Ивајло и Бисер Борисов, из Ви-

дина, јер су уловили пет со-

мова укупне тежине 14,3

килограма. Међу врсним бућка-

рошима, који на прастари

начин лупањем о површину

воде бућком, дрвеном напра-

вом, сомове из дунаваских ду-

бина маме на удицу није било

разочарење јер су, упркос непо-

вољним временским условима,

киши и хладном времену за ово

доба године, надмудрили бр-

кате цареве речних дубина са

којима се сваког августа ''јуре''

на Ђердапском језеру.

- Упркос лошем вре-

мену, приредба је испунила

своју мисију која траје више од

три деценије. После зла које

нас је снашло септембра пре-

тходне године, када су ката-

строфалне поплаве за собом

оставиле пустош, смогли смо

снаге да организујемо сомо-

вијаду на Дунаву. То је за све

Текијанце веома битно - каже

Ненад Лукић, председник ОО

32. ''Златне бућке Ђердапа''.

Климатски услови су,

можда, и били савезник сомова

који се нису често обазирали на

тонове бућке који их нервирају,

али то није обесхрабрило учес-

нике манифестације која је

одавно постала бренд општине

Кладово. Јер, како нам рекоше,

то је ипак страст и љубав

према риболову на реци. Са

њима се три дана дружио и др

Драган Будујкић, председник

општине Кладово.

- ''Златна бућка Ђер-

дапа'' је симбол општине Кла-

дово и зато имамо обавезу да

негујемо манифестацију која

промовише туристичке поте-

цијале нашег краја. На риболо-

вачку светковину стигли су нам

такмичари, гости из свих

крајева Србије, али и из Бугар-

ске. Општи је утисак да смо

били одлични домаћини, и то

нас радује - истакао је др Бу-

дујкић. 

М. Р.

АЛАСИ НАДМУДРИЛИ СОМОВЕ
На 32. ''Златној бућки Ђердапа'' у Текији 

Победници 32. Бућке

БОЉЕВАЦ - У Подгорцу, код Бољевца, готово да нема куће која се не

бави производњом ћумура намењеном за роштиље. У селу има око стотинак ћу-

мурана, а ћумур из овог села извози се чак у Немачку. Ово је тежак и мукотрпан

посао, али за многе је то једини извор прихода.

- Ово је заиста тежак посао. Њиме се бавим више од 30 година. Некада

сам имао девет ћумурана, а сада две. Да би се добио ћумур, најпре треба при-

премити дрва. У једној пећи стане 35 до 40 метара. То подразумева коришћење

механизаије за тешке услове рада у шуми, почев од трактора, дизалице, добре

моторне тестере, па до људи који ће радити сечу шуме - каже Бранислав Пелић,

из Подгорца.

Осим његове две, у Подгорцу има још стотинак ћумурана. Многи меш-

тани су, након што су остали без посла, почели да раде у ћумуранама. У овом

селу је производња ћумура значајан извор прихода, иако се, како кажу, сада једва

преживљава. Ћумур из Подгорца продаје се широм Србије, али највећи део се

извози у Немачку. Цена једне тоне је око 250 евра.                                            С. Б.

ЋУМУР ЗА НЕМАЧКУ
У Подгорцу има стотинак ћумурана
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БОР – До касно у ноћ огле-

далом уснулог Борског језера кли-

зила је песма са терасе управо

отвореног етно-ресторана „Језерце“

изнад главне плаже. Пријатној атмо-

сфери и шареној, а укусној, понуди са

етно-трпезе није одолела ни позната

поп певачица Ана Станић, која овде

летује, па је са домаћином Благојем

Спасковским и бројним званицама из

пословних кругова, овдашњег јавног

и културног живота, са задовољством

поделила неколико својих хитова.

Етно-ресторан „Језерце“ от-

ворен је „на врху“ главне плаже Бор-

ског језера у локалу који је дуго зврјао

празан. Менаџмент РТБ и Хотела

дошао је на идеју да га уреди у етно-

стилу и тако употпуни понуду хотела

„Језеро“. Уз финансијску подршку

РТБ и бројне донације то је учињено

и првим посетиоцима је синоћ пред-

стављен – како га описа управница

хотела „Језеро“ Милица Миловано-

вић – пријатан, баш домаћински

кутак. Биће ту, каже, још неких мањих

измена, али главно је завршено. 

- Ресторан ће пословати у

саставу хотела „Језеро“ и отуда назив

„Језерце“ – рече нам задовољна

управница. – По ценама које ће бити

ниже него у хотелу моћи ће да угости

не само туристе који су тамо одсели,

већ и све који дођу на Борско језеро.

Овде могу да пробају националне

специјалитете овога краја, али ту је и

роштиљ, пица-пећ, па ко шта воли

нек изволи. Радићемо мало дуже

него у хотелу тако да ће они који воле

да се друже мало дуже имати за то и

прилику и одличан амбијент јер пла-

нирамо музичке вечери.

Управница се нада доброј

посети и туриста и Борана од које ће

зависити да ли ће ресторан радити

током целе године или само током

летње сезоне.

– Ми смо, наравно, све при-

премили да ресторан ради целе го-

дине и надам се да ће тако бити –

каже она. – Јер, цене ће бити ниже

него што су у хотелу, а као што мо-

жете да видите на нашем етно-столу

су незаобилазни влашки специјали-

тети: качамак са сиром, паприке са

сиром, влашке палачинке, уштипци,

разни сиреви, јагњеће печење… Све

су то домаћи специјалитети за које

намирнице или саме производе ку-

пујемо од мештана околних села.

Они у нашој прелепој околини узгајају

здраву стоку, поврће, воће, тако да ће

храна бити одлична.

Већ прво вече показало је да

је овакав ресторан недостајао Бор-

ском језеру и да ће свакако допринети

да туристи потпуније доживе овај део

Србије чијим се природним лепотама

готово нема шта додати. Ту је бисерно

Борско језеро и диван хотел на њего-

вој обали, жичаром „оседлан“ Црни

врх, шумовита Дубашница, атрак-

тивне Злотске пећине, лековита Бре-

стовачка бања (и још неколико оближ-

њих), горњанска висораван коју

одавно зову „малом Швајцарском“,

планина Стол са авионским погледом

на читаву Тимочку Крајину, кафић на

400 метара под земљом у борској

Јами, грандиозни индустријски обје-

кти РТБ Бор у којима се производи

бакар, сребро и злато – о чему деца

уче у школи. 

Љ. А.

„ЈЕЗЕРЦЕ“ ДОМАЋЕ ХРАНЕ
Отворен етно-ресторан на Борском језеру

Детаљ из “Језерцета”

Ресторан ће радити у саставу хотела „Језеро“ и

на великој тераси изнад главне плаже, по приступачним

ценама, током целе године, гостима нудити националне

специјалитете овога краја, роштиљ и пице, уз добру му-

зику до „ситних сати“.
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БОР - Од свих недаћа и

проблема, једино је обилна летња

киша успела да умањи сјај, лепоту и

разноврсност програма овогоди-

шње манифестације ''Дани Бресто-

вачке бање''. Све је било спремно ко

''запета пушка'', домаћини и гости

спремни за саборовање, али киша

није престала да обилато умива

''Краљевску бању''. Но, упорни орга-

низатори и њихови суорганизатори

успели су да успркосе природи и

значајан део програма реализују на

задовољство запаженог броја посе-

тилаца. 

- И поред многих препрека

које су нас омеле, ми смо са пуно

оптимизма и позитивне енергије

ипак организовали ову традицио-

налну манифестацију. Уз помоћ

наших суорганизатора, дошли су

учесници из целе Србије, Румуније,

Бугарске. Одржано је такмичење у

спремању традиционалних јела и

већи део планираног програма при-

лагођеног временским условима -

каже  Дејана Туфегџић, директор

предузећа Брестовачка бања ''Ср-

пска круна''.

Први дан манифестације

започео је трубачима, а завршен је

целовечерњим концертом  Ката-

рине Живковић и Игора Гмитровића,

младим ''звездама Гранда''. Летње

падавине нису омеле ни веште на-

родне кулинаре, ни излагаче руко-

творина, који су своје производе по-

нудили многобројним гостима ма-

нифестације, које ни киша није

могла да спречи да дођу на мани-

фестацију.

Манифестација ''Дани Бре-

стовачке бање'' настављена је по

устаљеном програму и другог дана,

а завршила се избором лепотицом

бање и паљењем преображењске

ватре у вечерњим часовима.     Б. П.

''КРУНА'' УМИВЕНА ЛЕТЊОМ КИШОМ

''Дани Брестовачке бање'' одолели лошем времену

Завршен други Камп класичне музике

БРУШЕЊЕ МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА

ЗАЈЕЧАР - Поделом диплома полазницима и захвалница

професорима и пријатељима манифестације, у Зајечару је завршен

други Камп класичне музике.

Претходних седам дана ђаци нижих и средњих музичких

школа, као и студенти музике из Србије и Републике Српске усавр-

шавали су умеће свирања на клавиру, хармоници, виоли, гитари и

флаути, као и соло певање, учећи од врхунских педагога: Јокута Ми-

хаиловића, Зорана Ракића, Љубише Јовановића, Љубише Милоше-

вића, Анете Илић, Вере Огризовић.

- Имали смо изузетне услове за рад, цела школа је била на распо-

лагању. Ово је добар вид предавања за све полазнике Кампа - рекао

је професор хармонике Зоран Ракић.

Стечено знање полазници кампа представили су публици у

Музичкој школи "Стеван Мокрањац" у Зајечару.

- Планови су да остане иста концепција Кампа, да се настава

изводи са више инструмената. Ове године смо имали много више

учесника и циљ Кампа класичне музике је постигнут, тако да верујем

да ће ово постати традиција - истакао је Станоје Јовановић, дирек-

тор ОМШ "Стеван Мокрањац" у Зајечару.

Организатори Кампа класичне музике, представници ОМШ

„Стеван Мокрањац“ у Зајечару и Српског музичког центра у Београду,

Станоје Јовановић и Милан Дујмовић изразили су велику захвалност

Градској управи Зајечар која је имала слуха и ове године поново

била покровитељ ове музичке манифестације.                            С. Б.

Изложба у Радул беговом конаку

УЉА МАГДАЛЕНЕ МАТИЋ
ЗАЈЕЧАР - У галерији Радул беговог конака у

Зајечару отворена је изложба слика "Give me a hug" Маг-

далене Матић. Изложено је 26 пажљиво бираних слика,

рађених уљаном техником. 

Слике Магдалене Матић у неким тренуцима ожив-

љавају кроз праве и ефектне ликовне акценте. Магда-

лена Матић, како каже, инспирацију за своје слике

проналазила је у људима.

Магдалена Матић се сликарством бави дуги низ го-

дина, иако то није њено примарно занимање. Она је

здравствени радник који у друштву воли и да запева. Ово

је њена прва самостална изложба за коју тврди да је

смела и није била случајна.                                         С. Б.

Такмичење у припремању старих јела

Матићева је представила 26 дела

Са завршног концерта
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НЕГОТИН – Десеторо их је.

Иако различитих годишта, углавном

студенти и средњошколци, спојила их

је „Црвена звезда“ и љубав према ис-

торији. Заједно сваког лета осликавају

фасаде у центру Неготина, на најпро-

метнијим локацијама, а најновије им је

дело на западној страни стамбене

зграде у Церској 2 коју красе портрети

Гаврила Принципа и ђенерала Драже.

- Жеља нам је да улепшамо

град, али и да муралима које сликамо

пошаљемо младима универзалну по-

руку да воле и уче српску историју.

Осим што утичемо на подизање свести

о личностима које су обогатиле и обе-

лежиле нашу историју, настојимо и да

пружимо подршку клубу за кога на-

вијамо – каже Владимир Ђорђевић,

један од главних муралиста у групи,

иначе студент Машинског факултета у

Нишу.

Млади Неготинци већ су у

аманет суграђанима оставили импо-

зантан мурал „Смрт Хајдук Вељка“,

затим мурал посвећен годишњици

Звездиног освајања светског првенства

у фудбалу, неколико дела везаних за

клуб за који навијају, али и легендарни

портрет Вељка Петровића, који је на-

жалост прекречен због – рекламе.

- Пре израде сваког од мурала

тражимо дозволу од станара и углав-

ном сви позитивно реагују на оно што

радимо. Има наравно и оних који то не

одобравају, али су такви ретки. Жао

нам је прекреченог мурала. Могли су да

прекрече само натпис “Он је тук’о тур-

ске чете”, а да мурал оставе, али, шта

је ту је – каже Владимир.

Ови млади људи не истичу у

први план себе, већ оно што раде, го-

ворећи да је важно сликати њихово

дело, а не њих. Кажу да су ослика-

вајући мурал у Церској настојали да

одају почаст херојској жртви Гаврила

Принципа, али и недавној рехабилита-

цији Драгослава Драже Михаиловића.

- Осим што су савременици,

њих двојица су и симбол решености

српског човека да за отаџбину и идеале

положе и властити живот. Већина забо-

равља да је ђенерал Дража имао чак

19 медаља за храброст, да се борио у

балканским ратовима, у Албанској по-

буни, да је из Првог светског рата иза-

шао са чином потпоручника, са

сребрном медаљом за храброст, злат-

ном медаљом за храброст, Енглеским

војним крстом и орденом Белог орла са

мачевима четвртог реда – подсећа

Владимир.

Занимљиво је да ова група

сама финансира све своје мурале, а

последњи, висок чак седам метара ра-

дили су без скеле, “висећи” на мерде-

винама. Помоћ им је очекивано

стизала од самих грађана, који су да-

вали прилоге за боје, доносили сокове

и освежење. Млади уметници кажу да

им је највећа похвала кад им станари

зграде коју су осликали кажу да им се

свиђа то што раде. Планирају да и на-

редног лета, током распуста, осликају

још коју фасаду као подсетник наред-

ним генерацијама ко су, одакле су им и

какви корени. То ће им, веле, бити и

највећа награда.                            С.М.Ј.

ПРИНЦИП И ДРАЖА НА ИСТОМ ЗИДУ

Неготински навијачи „Звезде“ спојили љубав према клубу и историји у хоби осликавања фасада

Отворена 22. Међународна ликовна колонија

''ГАМЗИГРАД 2015.''

ЗАЈЕЧАР - У Гамзиградској бањи, код Зајечара, отворена је 22. Ме-

ђународна ликовна колонија "Гамзиград 2015", која је окупила ствараоце и

акадамске сликаре из Србије и иностранства. Оваква окупљања уметника

добре су прилике да се сликари сретну са старим познаницима и упознају

нове младе колеге.

- Град Зајечар заједно са установама културе слика један културни

пејзаж нашег града. Користимо различите боје и технике, а у томе нам по-

мажу уметници различитих сензибилитета и вокација. Имали смо манифе-

стације као што су Гитаријада и фестивали изворног народног

стваралаштва, Камп класичне музике, а сада отварамо и 22. Ликовну коло-

нију. Верујем да ће лепота и богатство овог краја инспирисати ове сликаре

да стварају дивна уметничка дела - рекла је Сузана Стаменковић, помоћник

градоначелника Зајечара.

Организатори 22. Ликовне колоније су: Центар за културу и туризам

ЦЕКИТ и Народни музеј из Зајечара, а покровитељ је Град Зајечар. Ова Ме-

ђународна ликовна колонија трајаће до 30. августа.

- Припреме за ову Ликовну колонију трајале су неколико месеци и

већина уметника је из наше земље, али и из суседних земаља. Имамо 10

сликара, једног књижевника и једног уметничког фотографа. У раду ових ли-

ковних колонија до сада је учествовало више од стотину уметника, а Граду

Зајечару је, у аманет, остављено више од 300 уметничких дела који красе

зидове установа и предузећа у граду - каже Зоран Стаменковић, директор

Установе Центар за културу и туризам Града Зајечара.

Међународна ликовна колонија „Гамзиград“ основана је 1994. го-

дине. Спада у културне манифестације од посебног значаја за Град Зајечар

и одржава се сваке године крајем августа у Гамзиградској бањи, недалеко

од касноантичког локалитета Феликс Ромулијана.                                    С. Б.

Чување традиције у бољевачком селу

''СРЦЕ ПОДГОРЦА''
БОЉЕВАЦ - Десетак жена из Подгорца, код Бољевца, од-

лучиле су да се удруже и да заједничким снагама очувају традицију

и оживе своје село које полако изумире. Тако је настало „Срце Под-

горца”. Оне се свакодневно окупљају, друже, размењу рецепте, али

и организују многобројне активности за мештане Подгорца. Помоћ у

писању пројеката пружиће им канцеларија за ЛЕР општине Боље-

вац.

- Желимо да сачувамо од заборава нашу традиционалну ку-

хињу. Иако се и даље у многим кућама кувају стара јела, све је ређе

да домаћице спремају по старинским рецептима. Рецимо, у кући

једне од нас направиле смо кутак где се окупљамо, али и кувамо

заједно оно што су некада спремали наши преци. Примера ради -

чорбица од перца лука. То је здрава храна, а спрема се једноставно.

Узму се перца, оперу и продинстају. Онда се додају два чешња белог

лука, црни лук, со и мало алкохолног сирћа. Налије се водом и про-

крчка и чорбица је спремна за послужење - кажу чланице овог Удру-

жења.

Ове жене различитог годишта заједно негују и ручни

рад.Једна од њих чак прави украсне корпице и ковчежиће од папира.

Целу технику рада научила је преко интернета, а од осталих чланица

има огромну подршку. Судећи по досадашњем раду, Удружење

''Срце Подгорца'' тек ће имати успеха у сваком погледу.              С. Б.

Чланице удружења из Подгорца

Отварање ликовне колоније у Гамзиграду
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