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ЗАЈЕЧАР - Челници Гр-

ада Зајечара обишли су насипе

на Белом Тимоку у зајечарском

насељу Вишњар и том прили-

ком су истакли да је безбедност

од поплава већа у односу на

прошлу годину.

- Обишли смо све на-

сипе који су урађени током

лета. Овде је "Србијаводе" ура-

дила бедеме и са једне и друге

стране обале по 400 метара.

Изузетно су добро урађени на-

сипи, тако да смо спремни за

јесен и зиму - истакао је градо-

начелник Зајечара Велимир Ог-

њеновић.

Огњеновић је додао да

су контроле насипа важне, јер

на тај начин се може видети да

ли је негде насип попустио,

тако да на време може да се

санира.

- Након прошлогодиш-

њих поплава донели смо од-

луку да на свим критичним

тачкама урадимо бедеме. Ура-

ђено је девет насипа, од тога су

осам на Белом Тимоку, а један

је на реци Тимок. Ситуација је

сада знатно безбеднија, а ри-

зици од поплава мањи - рекао

је Милан Благојевић, члан

Штаба за ванредне ситуације

Града Зајечара.

Према речима Благоје-

вића, остало је да се уради још

један насип на Тимоку током

септембра и тиме су радови на

одбрамбеним бедемима за-

вршени. Штаб за ванре дне си-

туације Града Зајечара у стал-

ној је приправности. 

С. Б.

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
Ојачани и обновљени насипи на Тимоку

Седница ОВ Бољевца

ИЗБОР ПОЧАСНОГ 
ГРАЂАНИНА

БОЉЕВАЦ - У малој сали Скупштине оп-

штине Бољевац одржана је 50. редовна седница

Општинског већа. Међу 14 тачака на дневном

реду, највише речи било је о додели признања и

награда за најбоље ученике средњих и основних

школа у овој општини, али и о именовању Почас-

ног грађанина општине Бољевац. Мању полемику

на овој седници изазвала је одлука о надокнади

штете грађанима, који су задобили повреде од

уједа паса луталица. Подсећања ради, Дан Оп-

штине Бољевац биће обележен 10. септембра бо-

гатим културно уметничким програм. 

С. Б.

Ослобођен бивши премијер

ШАИНОВИЋ У БОРУ
БОР - Никола Шаиновић, бивши премијер Србије и потпред-

седник Владе Југославије, стигао је у Србију после одслужења две

трећине затворске казне од 18 година, на коју га је осудио Хашки три-

бунал. Према речима борских социјалиста, Шаиновић ће ускоро по-

сетити и своје родно место, град Бор, и видно радостан што је поново

у Србији, искористио је прилику да поздрави своје пријатеље.

На београдском аеродрому „Никола Тесла“, Шаиновића су

поред чланова породице, дочекали функционери СПС Жарко Обра-

довић, Милутин Мркоњић, Славица Ђукић Дејановић, Иван Стојано-

вић, секретар СПС, Милан Јанић, некадашњи Савезни посланик, као

и борски социјалисти и чланови Главног одбора СПС Драган Жикић и

Наташа Јовановић.                                                                             Д.К.

ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДИ
МАЈДАНПЕК - Општи-

нско веће у Мајданпеку раз-

мотрило је Конкурс за доделу

средстава по Програму мера

подршке за спровођење по-

љопривредне политике и по-

литике руралног развоја опш-

тине за 2015. годину. Пољо-

привредници заинтересовани

за остваривање права на фи-

нансијску подршку из општин-

ског буџета ће моћи да се

пријаве Фондацији за ло-

кални економски развој, кан-

целаријама у Мајданпеку и

Доњем Милановцу, током

септембра. За развој пољо-

привреде у општини Мајдан-

пек Одлуком о буџету, пре-

двиђено је нешто више од

седам милиона динара. 

С.В.
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КЛАДОВО - На са-

станку са представницима ло-

калне самоуправе, ХЕ "Ђе-

рдап", ЈП "Јединство" и месних

заједница Мала и Велика

Врбица, Ртково и Корбово,

стручњаци Института за водо-

привреду "Јарослав Черни"

презентовали су оцену узрока

загађења система за водоснаб-

девање  у четири насеља са

предлогом решења. Експерти-

зом је утврђено да квалитет

воде за пиће није задовоља-

вајући због повећаног садржаја

концентрације нитрата. Уста-

новљено је да на загађеност

земљишта утичу геолошки ус-

лови, што је и кључ за решење

проблема.

- Први корак на терену

биће истражни радови који

садрже тестирање бушотина и

микоробиолошке анализе под-

земних вода, бушење новог бу-

нара на дубини од 20 метара у

Корбову, док је предвиђено да

дубина бунара у Малој Врбици

буде 15 метара. Обе бушотине

биће близу Дунава, јер су ана-

лизе потврдиле да у тој води

није регистрована појава нит-

рата. Експертизом је утврђено

да и мештани насеља на по-

средан начин доприносе еми-

товању одређене количине

загађења воде за пиће у буна-

рима - казао је Милан Радова-

новић, директор Института ''Ја-

рослав Черни'' .

Идејна решења у ново-

насталој ситуацији  су најра-

ционалнија и  најефикаснија, а

то је изузетно важно када је реч

о снабдевању мештана водом

за пиће.

- Наша обавеза је да ре-

шимо проблем са којим се су-

очава више од 4.000 мештана.

Када добијемо коначне извеш-

таје морамо убрзати процес из-

градње нових бунара. Зашто то

до сада нисмо урадили? Спр-

ечиле су нас објективне, али и

субјективне околности. Битно је

да су нам стручњаци из Инсти-

тута за водопривреду урадили

потребне експертизе и про-

нашли модел за елиминацију

проблема. То подразумева да

би до зиме могло да се норма-

лизује водоснабдевање у чети-

ри насеља у којима мештани

воду пију из наменских резер-

воара - истакао је др Драган Бу-

дујкић, председник општине

Кладово. 

М. Р.

БУНАРИ РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМЕ
Ускоро нормализација водоснабдевања у делу Кладова

Сарадња ПУ Зајечар и СПЦ

ПОМОЋ МИГРАНТИМА

ЗАЈЕЧАР - Полицијска управа Зајечар у сарадњи са

добротворном Фондацијом “Човекољубље” Српске право-

славне цркве обезбедили су пакете помоћи мигрантима са

Блиског истока.

Приоритет у подели пакета имали су жене и деца,

особе са инвалидитетом, као и вишечлане породице. Фон-

дација СПЦ “Човекољубље” укључена је у акцију пружања

помоћи мигрантима од почетка њиховог преласка преко те-

риторије Србије, тако да се пакети усмеравају на најургент-

нијим местима.

На територији Полицијске управе Зајечар током авгу-

ста регистровано је око две хиљаде миграната. Пакети по-

моћи овим људима који беже од ужаса рата пуно значе.

Највише је жена и деце којима је у овом тренутку помоћ

најпотребнија.                                                                    С.Б.

Реконструисане Нушићева и Пионирска улица

НОВО РУХО УЛИЦА
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку су готово завршени радови на реконструк-

цији Нушићеве улице и Пионирске у доњем делу града. Након спроведене јавне

набавке посао је поверен предузећу “Неимар пут”, из Салаковца. Они су имали

рок од 15 дана да обаве све предвиђене комплетне радове, а све у оквиру пла-

нираног инфраструктурног уређења за ову годину које је предвиђено и финансира

се средствима општинског буџета.

- Једна од старијих градских улица у Мајданпеку, Нушићева, добила је

ново рухо. Скинути су стари, дотрајали ивичњаци, урађен тротоар целом дужином

са једне стране и постављен завршни слој асфалта комплетном дужином - појас-

нио нам је Иван Николић, в.д. директора ЈП за грађевинско земљиште и путеве

‘’Мајданпек’’, и додао да је кроз поступак јавне набавке прецизирано да вредност

радова у Нушићевој износи 1,35 милиона динара, а у Пионирској улици 1,45 ми-

лиона динара.

Нушићева улица није једина која ће ове године бити реконструисана у

самом граду.

- Ми смо пре пар дана расписали још једну набавку за завршни слој ас-

фалта од 150 тона, вредности око 1,3 милиона динара, што ће омогућити да још

једну улицу у граду пресвучемо новим слојем асфалта -  каже Николић и објаш-

њава да су за овај посао обезбеђена средства из општинског буџета.

Ови инфраструктурни радови у самом граду су били раније планирани и по-

требни, а реално је очекивати да се наставе активностима на другим градским

саобраћајницама. 

С.В.

Иван Николић

Додела помоћи мигрантима

Презентација пројекта у Кладову
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НЕГОТИН – Локална

самоуправа, уз помоћ ФАО –

Организације Уједињених на-

ција за храну и пољопривреду,

сточарима који су прошле го-

дине у поплавама претрпели

штету, донирала је сточну

храну. Помоћ је добило 120 по-

љопривредна газдинства у 25

села, према раније утврђеном

редоследу и списку. Тако су у

првој транши помоћ у храни за

стоку добили пољопривред-

ници у Александровцу, Бра-

ћевцу, Црномасници, Ковилову,

Рајцу, Рогљеву и Вељкову, а

затим и сточари из Чубре, Мок-

рања, Речке, Плавне, Србова,

Буковча, Неготина и Штубика,

као и произвођачи у селима Ду-

шановац, Карбулово, Михајло-

вац, Радујевац, Сиколе, Трња-

не, Уровица, Прахово, Самари-

новац и Слатина.  

- Донација се састоји од

38,4 тоне сточне хране. Од те

количине 30.4 тоне је концент-

рат за свиње, а осам тона за

краве. Иако је у општини Него-

тин штету од прошлогодишњих

поплава претрпео далеко већи

број пољопривредних газдин-

става донацијом ове међуна-

родне организације били су

обухваћени пољопривредници

који се баве и сточарском про-

изводњом - каже Дејан Стефа-

новић, члан Општинског већа

задужен за пољопривреду и са-

радњу са месним заједницама. 

Сваком од домаћинства

са списка припало је по 320 ки-

лограма сточне хране, односно

по осам џакова. Пољопривред-

ници наводе да им је свака

помоћ добродошла јер су већ

две године суочени са бројним

елементарним непогодама, и

поплавом и сушом.

- Мислим да је донација

добродошла нашим сточарима

који већ две године имају про-

блем са храном за стоку. Про-

шле године је то било због

поплава, а ове ће хране бити

мање због дуготрајне суше-

каже Стефановић. 

Иначе, Организација за

храну и пољопривреду Уједи-

њених нација – ФАО, дистри-

буирала је сточну храну и

пољопривредницима у сусед-

ном општинама, Зајечару и Бо-

љевцу.                                С.М.Ј.

ПОДЕЉЕНО 38,4 ТОНЕ
Поплављеним газдинствима Неготин донирао сточну храну

Обновљено око 300 метара пута

АСФАЛТИРАНА
РАСКРСНИЦА

ЗАЈЕЧАР - Асфалтирана је деоница државног

пута код раскрснице улица Николе Пашића и 7. септем-

бра у Зајечару у дужини од око 300 метара. Финансијер

радова је Јавно предузеће „Путеви Србије“. Овим је ре-

шено и раскршће улица 7.септембра и Светозара Мар-

ковића.

Као што је председник Скупштине града Зајечара

Саша Мирковић раније најавио, у току је јавна набавка

за реконструкцију улице Светозара Марковића. Ова

улица једна је од највећих и веома је важна за повези-

вање неколико делова града. Рок за подношење понуда

је 17. септембар 2015. године, а одлука о најповољнијој

понуди биће донета у року од 20 дана од дана отварања

понуда. 

С. Б.

ФАО помогао кључким пољопривредницима

ДОНИРАНА СТОЧНА ХРАНА 
КЛАДОВО - На пунктовима у Брзој Паланци и у Кладову обав-

љена је расподела сточне хране коју је локална самоуправа, у сарадњи

са Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО),

обезбедила  за домаћинства погођена прошлогодишњим бујичним попла-

вама. Донација садржи укупно 72,9 тона  хране за краве и свиње, као

помоћ угроженим газдинствима и распоређена је у 253 домаћинства која

су претрпела штету.

- Помоћ је дистрибуирана у 13 општина источне Србије, а реали-

зује се у сарадњи са Министарством пољопривреде Републике Србије.

Са руководством локалне заједнице договорен је начин прикупљања

пријава и дистрибуције сточне хране која је стигла на крајње одредиште,

односно у домове пољопривредника који су због поплава претрпели

штету - казао је Сенад Хопић, саветник за пољопривреду.

Кључким домаћинима који се баве сточарством, а чија су се газ-

динства нашла на удару подивљале природе, испоручено је по 320 кило-

грама сточне хране.

- То је изузетно важна подршка кључким ратарима са угрожених

подручја. Испоручено је укупно 20 тона сточне хране за краве и 52 тоне

за свиње. Желим да се захвалим организацији ФАО која је препознала

тешкоће наших мештана и делимично их је ублажила конкретном дона-

цијом - истакао  је др Драган Будујкић, председник општине Кладово.                                                                

М. Р.

Допремање сточне хране у Кладову

Асфалтирање улице 7.септембар

Дистрибуција сточне хране у Неготину
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БОР – Сваког јутра сат

времена пре но што рудничка

сирена означи почетак прве

смене Добривоје Тодосијевић

Добри  је на свом радном месту

у Фабрици сумпорне киселине.

Са посла одлази исто толико

касније по истеку шихте јер, "то

му налаже једно од његових не-

писаних правила". И тако сва-

ког дана, као и претходних 45

лета. Не би то било толико

чудно да Добри од 28. децем-

бра минуле године није – пен-

зионер! Он очигледно не при-

хвата мировину као друго име

за пензију. Каже да се сећа свог

првог радног дана као да је био

јуче, а да му је најтежи дан у

животу био када је отишао у

пензију. Све што је било пре и

после та два дана је бледа

слика и нема исту емотивну те-

жину као оно што се дешавало

између њих.

Добри је рођен 1949. го-

дине у селу Топличка Велика

Плана, код Прокупља, у коме је

завршио основну школу. Жи-

вотни пут одвео га је у Тре-

биње, где му је брат службо-

вао, и ту је завршио први, а у

Прокупљу и остала три раз-

реда Машинско-техничке шко-

ле. Желео је да студира, али

није се могло јер су  родитељи

били сиромашни. Трбухом за

крухом, јавио се на конкурс и

1967. године обрео у Бору. По-

сле одслужења војног рока,

1969. почео је да ради у Фаб-

рици сумпорне киселине. До-

бија решење техничар за одр-

жавање ротирајућих агрегата.

И, са тим решењем завршава

радни век! 

- За мене су везана три

куриозитета – први сам радник

ФСК који је отишао у пензију,  и

то са пуним радним стажом без

бенефиција. Други је да сам се

пензионисао са првим реше-

њем које сам добио о приправ-

ничком стажу. Тачно је да су се

решења мењала, као и печати,

али је назив радног места

остао исти. Многи претпостав-

љени су говорили да сам њи-

хова десна рука, али нико није

валоризовао мој рад. Неки су

причали да то није било мо-

гуће. Једно од мојих правила је

било – моје је да радим, а

ваше, као мојих руководилаца,

да пратите мој рад. Све док се

радно место не буде одржа-

вало захваљујући труду човека

који је ту и његовој борби да се

докаже, неће ваљати. И трећи

је да у претходних 16 година

нисам користио ни један дан го-

дишњег одмора – скромно

објашњава Добривоје необич-

ности из своје радне биогра-

фије.

А, толико тога је остало

иза њега у Сумпорној, као што

је фабрика, по његовим

речима, остала у њему и по-

стала део њега. Када је почео

да ради затекао је само фаб-

рику по Турм-систему и одмах

се укључио у монтажу кон-

тактне један. Потом је прешао

на контактну два (завршена

1970. године), и контактну три

са пржионицом пирита (из-

градња је почела 4. маја 1979.).

Учествовати у свему томе исто

је као када гледате дете како

расте од тренутка рађања, ни-

цања зуба, проходавања –

сетно се присећа Добривоје.

Зато и не чуди што у било које

доба дана или ноћи може да

вам каже колико је цигли утро-

шено, где и колико је шрафова

и завртња монтирано. После

изградње, уследили су послови

у одржавању. Памти не само го-

дине, већ и датуме из историје

Сумпорне која му је, признаје,

велика љубав. А, заузврат, за

45 година од ње је добио само

једно признање - плакету за не-

себично залагање и прено-

шење искуства на млађе ко-

леге. 

- Ако волиш, а ја ства-

рно волим ову фабрику, препо-

ручио бих младима – најваж-

није је да волите оно што

радите. Уколико тога нема,

џаба ти све остало. Велика

жеља и неостварен сан су ми

били да будем члан екипе за

нову фабрику сумпорне кисе-

лине. Нажалост, нисам био,

укључили су ме тек јуна про-

шле године пред крај њеног за-

вршетка. То ми је заиста жао,

јер сам живео за то да будем

део тима који ће да гради још

једну фабрику. И даље сваког

дана одлазим у фабрику као да

радим, и то без икакве накнаде.

Први сам видео пожар у новој

Сумпорној, позвао полицију и

ватрогасце. Чак су ми, захва-

љујући генералном директору

Басена, дали и пропусницу са

којом могу несметано да ула-

зим. Било би ми драго када бих

својим искуством и знањем

могао да помогнем, и спреман

сам да поново радим. То би ми

чинило велико задовољство.

Још једна моја велика жеља је

да РТБ постане уистину свет-

ска фирма – каже Добри, и по-

ручује да ће једног дана за

успомену урамити ову нову

пропусницу пошто је ону стару

45 година, са сузама у очима,

морао да врати оног дана када

је отишао у пензију.             Ј. С.

"СУМПОРНА ЈЕ МОЈА ВЕЛИКА ЉУБАВ"
Иако пензионер, Добривоје Тодосијевић и даље свакодневно одлази на посао

Добривоје Тодосијевић

За мене су везана три куриозитета – први сам рад-

ник ФСК који је отишао у пензију, и то са пуним радним

стажом без бенефиција. Други је да сам се пензионисао

са првим решењем које сам добио о приправничком

стажу. И трећи је да у претходних 16 година нисам кори-

стио ни један дан годишњег одмора - објашњава Добри

необичности из своје радне биографије. - Велика жеља и

неостварен сан су ми били да будем члан екипе за нову

фабрику сумпорне киселине. 

КОЛЕГЕ О ДОБРИЈУ
Након објављивања текста о свечаном испраћају

басенских пензионера на web-site "Колектива", почели су
да стижу коментари који се углавном односе на Добрија.
Dr Iggy: "Добривоје Тодосијевић, који је 45 година непре-
кидно радио у ФСК, није користио годишњи одмор, пре
свих, заслужио је Шистекову награду. Толике жртве, а нису
поштено примећене". Јован Анђелковић (Енергопројект
Београд): "Са Добријем сам провео непуне две године ра-
дећи на изградњи нове фабрике сумпорне киселине у
Бору. Машински техничар старе Југославије, са искуством
и знањем које ми је помогло у обављању мог посла као
грађевинца. Несебичан, отворен, 24 сата дневно спреман
да ради и помаже преносећи своја искуства и контакте не
само из своје струке већ и из грађевинарства, комер-
цијале, здравства". Зоран Тодоровски ("Ватростална"
Скопље): "Добривоје је човек са знањем  које је стекао још
од Немаца и надоградио од Јапанаца, драг колега и услу-
жан човек". Драган Јовановић ("Монт-р" Београд): "Толику
предусретљивост и добронамерност нисам имао прилике
да осетим пуно пута у животу. Хвала ти много на посвеће-
ном времену, саветима и пренесеном знању. Желим ти да
се што пре навикнеш на пензионерске дане и да уживаш у
њима"...
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СОКОБАЊА - Једна од

најпопуларнијих традиционал-

них манифестација у Сокобањи

је “Маратон жеља“, која пружа

туристима добру забаву, рек-

реацију и уживање у природним

лепотама Сокобање, а одржаће

се осми пут заредом, у суботу 5.

септембра.

Програм манифестације

предвиђа да учесници обиђу ло-

калитете који су у народу везани

за испуњење жеља и сакупе ку-

поне чиме стичу право на

учешће у наградној игри. Од

тога неки локалитети су изу-

зетно значајни српски културно-

историјски и споменици прир-

оде, као што су Сокоград, Бого-

родица у стени и Грудоњске во-

денице. 

Обилазе се локације пр-

ема следећем редоследу: „Дрво

жеља“, у парку Бањица, где

учесници треба да додирну

дрво и замисле жељу, „Богоро-

дица у стени“, где записују жи-

вотне жеље и убацују папирић у

кутију, Извор Рујник у подножју

Сокограда, где учесници бацају

новчић и замишљају жељу. Ин-

структори на поменутим лока-

цијама упућују учеснике у дета-

ље и дају им смернице на путу

до остварења њихових жеља.

Свако добија купон који носи са

собом, и оверава на одређеном

локалитету одговарајућим печа-

том,  као потврду да је посетио

означено место и замислио

жељу. 

Време обиласка је по

жељи учесника од 10:00 до

17:00 часова. Учесник који са-

купи све печате учествује у на-

градној игри. Задња дестина-

ција су Грудоњске воденице где

учесници треба да окрену воде-

нични точак за срећу и попуне

оверене купоне неопходним по-

дацима како би учествовали у

главној наградној игри, а поред

тога имају могућност да уче-

ствују у игри изненађења и ос-

воје занимљиве награде.

Сваке године ова мани-

фестација бележи одличну по-

сећеност, јер поред дружења,

обиласка природних лепота и

добре забаве учесници имају

прилику да освоје и неку од

вредних награда. У суботу, 05.

септембра од 20:00 часова, у

амфитеатру Завичајног музеја

одржаће се извлачење награда,

а наког тога концерт популарног

певача Оливера Катића.

С. Б.

МАРАТОН ЖЕЉА
Традиционална манифестација у Сокобањи одржаће се осми пут

OBAVEŠTENJE
Info centar kompanije „Rakita Exploration“

doo Bor preseljen je u objekat u 
ulici Moše Pijade br. 46/6;

Radno vreme Info centra je 
radnim danima od 8 do 21 h 

i subotom od 9 do 13 i od 17 do 21 h;
Telefon: 030/ 21-500-67

Са прошлогодишње манифестације у Сокобањи
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КЊАЖЕВАЦ – Из Го-

рње Каменице, села у кња-

жевачкој општини, у мини-

бус, који вози до града, ушао

је старина Вукадин Стојано-

вић (80). Жени, која је седела

за воланом, пружио је 300

динара, колико, уобичајено,

кошта карта у једном правцу.

Међутим, остао је, благо ре-

чено, запањен када му је од-

говорено да је убудуће пре-

воз – бесплатан.

- Пошао сам код ле-

кара, у град – говори Вука-

дин. – Треба да примим шест

инфузија. Болестан сам и

стар. Преживљавам од мале

пензије, тако да су ми ових

600 динара, које ћу уште-

дети, велики као кућа.

Славејка Крстић, је-

дан од возача аутобуса који

бесплатно саобраћају од књ-

ажевачких села до града,

каже да су људи одушев-

љени одлуком локалне са-

моуправе да уведе овакав

вид превоза.

- Пружају људи новац

за карту, али сви остају за-

течени када им кажем да је

превоз бесплатан – смеје се

Славејка. – Још увек вест о

бесплатном превозу није

стигла до књажевачких села,

али ће се то наредних дана

ускладити. Тада ће, верујем,

и престати да ме гледају за-

пањено када им кажем да не

треба да плате карту.

На аутобуском стаја-

лишту у Минићеву Власти-

нка Првановић и Славица

Василијевић чекају аутобус.

Коментаришу да је неверо-

ватно да сада имају беспла-

тан превоз.

- До сада сам плаћала

такси до осам километара

удаљеног Књажевца – гово-

ри нам Василијевићева. –

Коштао ме је 400 динара у

једном правцу. Нисам могла,

стварно, да поверујем да

имамо бесплатан превоз. Та-

ман идем да подигнем пен-

зију, па да частим!

- Једног старијег чо-

века, који на штакама једва

иде, су мердевинама уба-

цили у тракторску приколицу

да оде до Књажевца да по-

дигне пензију. Каже он да је

знао да је бесплатан превоз,

чекао би аутобус – надове-

зује се Властинка.

В. Н.

АУТОБУСИ ''ОЖИВЉАВАЈУ'' СЕЛА
Заживео бесплатан превоз у Књажевцу

Славица Василијевић и Властинка Првановић

КЛАДОВО -Традицио-

нални Великогоспојински ва-

шар у граду на Дунаву је и овог

лета окупио излагаче из свих

крајева Србије. На вашару

свега - од игле до локомотиве -

роба се разгледала, било је и

цењкања, јер је продавцима

стало да привуку пажњу посе-

тилаца, с обзиром да ''свака

роба има свог купца''.

Иако је упекла звезда, а

од врелине низ лица се зној

сливао, на вашару се мерило,

кибицовало и куповало, пре-

мда се осећала беспарица. То

је цена опште кризе, сагласни

су и купци и продавци, иако су

им мишљења различита.

- Више од 15 година до-

лазим на кладовски вашар, који

се може убројити међу пет

најбољих у Србији. Овде је оду-

век било купаца широке руке и

пуних новчаника, тако да ни

криза не умањује могућност за-

раде каже – Горан, из Ниша, и

додаје да је то разлог због којег

се увек радо враћа у град на

Дунаву.

На тезги до његове, Ма-

ријана, млада девојка из Јаго-

дине, у својој првој вашарској

години продаје спортску опре-

му и, осмехујући се, у шали

каже да ''купци нити гледају ни-

ти робу купују''. Онда се уозби-

љила и подсетила да је криза

свуда и да се општа беспарица

осећа и на вашарима.

На вашару се препли-

тала бука забавних паркова, око

којих је било највише деце, и

жагор продаваца и купаца. На

све стране ширио се дим и

мирис роштиља и печења - пра-

сећег и јагњећег - али се није

могло без мекика. Под вашар-

ским шатрама чули су се звуци

музике, оркестри су свирали без

престанка, јело се и пило од

јутра до мрака, па и до свитања.

И, тако је у Србији од памтивека.

Јер, уз вашаре се расло и стаса-

вало. Времена се мењају, а ва-

шари опстају. М.Р.

ДРУЖЕЊЕ УПРКОС БЕСПАРИЦИ
Великогоспојински вашар у Кладову

Маријана из Јагодине

Славејка Крстић
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ЗАЈЕЧАР - На касно-

античком локалитету Феликс

Ромулијани, код Зајечара,

одржан је концерт црквеног

појања "Химне Богородици",

у извођењу Хора источног

црквеног појања при цркве-

ној општини Зајечар "Свети

Никодим Тисмански" и Ви-

зантијског хора Православ-

ног богословског факултета

Универзитета у Београду.

Овај касноантички ло-

калитет богат је налазима

црквеног инвентара из ви-

зантијског периода, а по не-

кима је, можда, и био неко

време епископско седиште.

Зато је овај концерт уприли-

чен управо на овом месту.

- На општу радост

свих нас, на овај велики

празник, захваљујући нашој

црквеној општини Зајечар и

Епископу тимочком госпо-

дину Илариону, организо-

вали смо овај концерт с

надом да ће постати тради-

ција - рекао је Бора Димит-

ријевић, директор Народног

музеја у Зајечару.

Концерт под називом

"Химне Богородици" одржан

је на дан празника Успенија

Пресвете Богородице.

- Ми на овом простору

можемо са пуно права, али и

са пуно радости да се оку-

пимо у славу Божју, као

Хришћани 21. века, и да уз-

носимо химне у славу Пре-

свете Богородице - поручио

је епископ тимочки г. Ила-

рион.

- Царска палата Фе-

ликс Ромулијана је позор-

ница културних манифеста-

ција овог лета у Зајечару. То-

лико значајних догађаја је

овде у неколико дана - Ан-

тика фест, Филозофска шко-

ла, као и концерт црквеног

појања. Оваква дешавања су

од великог значаја за кул-

турни и туристички потен-

цијал Зајечара - истакао је

др Мирко Николић, заменик

градоначелника Зајечара.

Организатор Антика

феста је зајечарски Народни

музеј у сарадњи са Удруже-

њем “Дунав Фест”, издавач-

ком кућом "Клио" и Мини-

старством за културу и ин-

формисање. 

С. Б.

ХИМНЕ БОГОРОДИЦИ
Концерт на Феликс Ромулијани

КЊАЖЕВАЦ - На Старој

планини, у селу Јаловик Извор

одржан је двадесети Сабор на

Панаџур, фестивал народног

стваралаштва. Далеке 1996. го-

дине Панаџур на Велику Гос-

појину осмислио је идејни

творац ове манифестације, по-

знати народни уметник Жика Ра-

денковић.

- Тих година, у Јаловик

Извору Велика Госпојина обеле-

жена је уз трпезу, великим руч-

ком за око 500 гостију. Ја сам

предложио да овај дан не буде

обична “теревенка”, већ да на-

правимо народни сабор, так-

мичење певача и свирача.

Присутни су се сложили, али у

некакву дуговечност манифеста-

ције нико није веровао. Међу-

тим,  догодине,  ја сам плакати-

ма за II Сабор излепио сва места

од Неготина до Београда и овде

се, за други по реду Панаџур,

окупио велики број људи. Тако је

у ствари све и почело - каже

Жика Раденковић, који и поред

нарушеног здравља не про-

пушта да дође у родни Јаловик

Извор.

Јубиларни сабор отво-

рио је председник општине Кња-

жевац Милан Ђокић, поручивши

да је задатак локалне само-

управе да свакодневно ради на

стварању услова како би се у се-

лима на Старој планини живело

боље.

- Наш задатак је да обез-

бедимо да сутра буде боље него

данас. Бесплатни аутобуски пре-

воз, асфалтирање путева, суб-

венције за пољопривреднике -

нешто је што ће, надам се, учи-

нити живот на селу лепшим, лак-

шим и комфорнијим. Овакве

манифестације служе да покажу

како овај крај није заборављен,

како је остао у сећању нас који

смо одавде родом и док год се

ми будемо овамо враћали, овај

крај остаће да живи - поручио је

Ђокић.

Сабор у Јаловик Извору

организовала је, као и претход-

них година, Туристичка органи-

зација општине Књажевац. 

- Чињеница да нешто по-

стоји 20 година најбољи је доказ

да вреди и Туристичка организа-

ција и локална самоуправа под-

ржавају ову манифестацију -

рекао је Бобан Марковић, дирек-

тор Туристичке организације.

По устаљеној традицији,

на бини у центру села наступили

су певачи, инструменталисти,

трубачи, фолклор. Организован

је и избор лепотице Сабора, а

јубиларна манифестација била

је прилика за уручење пригодних

захвалница појединцима који су

допринели афирмацији Пана-

џура на Велику Госпојину. Поред

Жике Раденковића, признања су

добили познати уметници Мића

Стојановић, Андрија Бајић и

многи други. 

Љ. П.

САБОР НА ПАНАЏУР
Двадесет година Сабора у селу Јаловик Извор 

Сабор се одржава 20. пут
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НЕГОТИН – И овог септем-

бра археолошка екипа Музеја Кр-

ајине и Археолошког института у

Београду боравиће на касноантич-

ком локалитету „Врело“ код Шарка-

мена и истраживати југоисточни део

утврђене палате, која је датирана с

краја трећег и почетком четвртог

века нове ере. Овај меморијални

комплекс на левој обали Врелске

реке, шест километара западно од

села Шаркамен, а тридесетак кило-

метара удаљен од Неготина поново

је у жижи јавности, управо захва-

љујући пројекту Музеја Крајне из

области заштите, очувања и презен-

тације археолошког наслеђа, чији је

Музеј Крајине и учесник и суфинан-

сијер, а који је одобрило Мини-

старство културе и информисања.

Иако је ово налазиште било

познато још од 1889. када га је први

пут забележио Феликс Каниц, а први

скицирао архитекта Ђурђе Бошко-

вић је 1947. године, “Врело” се први

пут истраживало 1975. а интензив-

није тек од 1994. под управом ака-

демика Драгослава Срејовића. На

светску археолошку мапу “Врело” се

уписало 1996. када је откривен сет

златног накита.

- У периоду од 1994. до

2003. године САНУ, Археолошки ин-

ститут у Београду и Музеј Крајине у

Неготину вршили су систематска

археолошка истраживања овог на-

лазишта. Под управом академика

Драгослава Срејовића, археолош-

ким истраживањима руководио је др

Миодраг Томовић, виши научни са-

радник Археолошког института, а у

ископавањима су учествовали Ђоко

Јовановић и Гордан Јањић, кустоси

археолошке збирке Музеја Крајине

и др Чедомир Васић, архитекта За-

вода за заштиту споменика културе

у Нишу – истичу у Музеју Крајине.

Колико је ово здање, задуж-

бина императора Максимина Даје,

једног од тетрарха и Галеријевог се-

стрића, по чијој је Феликс Рому-

лиани градио свој резиденција-

лно-меморијални комплекс на “Вр-

елу” монументално, говори и пода-

так да је основа шаркаменског

комплекса 100 пута 100 метара,

облика неправилног трапеза са по

десет кула на сваком од десет бе-

дема. Претпоставља се да су куле

биле високе преко десет метара. 

Музеј Крајине, иначе, по-

тписао је 2011. са Археолошким ин-

ститутом уговор о заједничкој

реализацији пројекта  “Врело” Шар-

камен, који је фокусиран управо на

археолошка истраживања, презен-

тацију и промоцију овог меморијал-

ног компекса. Истраживања су,

након дугогодишње паузе, настав-

љена 2013. и поново су интензиви-

рана сада, када ће, под руко-

водством др Софије Петковић,

више научне сараднице Археолош-

ког института, бити реализована све

до 29. септембра.

Осим овог, Музеј Крајине ће

до 30. новембра реализовати и про-

јекат јавних радова који су ове го-

дине намењени радовима на одр-

жавању Мокрањчеве куће и архео-

лошког налазишта “Врело”. Музеј

ће, посредством Националне слу-

жбе за запошљавање у Бору, која је

одобрила овај пројекат, упослити на

три месеца три особе са првим и

другим степеном стручне спреме. 

- Спровођењем пројекта,

Музеј Крајине у Неготину ће у потпу-

ности средити двориште Мокрањ-

чеве куће, а конкретним пословима

на рашчишћавању растиња на ар-

хеолошком локалитету допринеће

одржавању и заштити животне сре-

дине и природе у свом окружењу.

Реализација овог јавног рада умно-

гоме ће допринети афирмацији

наше установе, што ће сигурно по-

већати посете објектима Музеја

Крајине, а поред зараде приликом

побољшања посете, значај за ло-

калну средину одражава се и сма-

њењем броја незапослених, макар

и на период од три месеца – истичу

у неготинском Музеју.               С.М.Ј.

АРХЕОЛОЗИ НА „ВРЕЛУ“
Музеј Крајине реализује бројне пројекте од истраживања до јавних радова

Завршен други Камп класичне музике

УМЕТНИЦИ У ГАМЗИГРАДУ

ЗАЈЕЧАР - Представници

Града Зајечара посетили су умет-

нике, који учествују на 22. Међуна-

родној ликовној колонији "Гамзиград

2015". Градоначелник Велимир Ог-

њеновић задовољан је организа-

цијом ове ликовне колоније.

- На овој ликовној колонији

има доста младих уметника и ства-

раоца како из Србије, тако и из ино-

странства. Драго ми је што, осим

сликара, имамо и књижевника и фо-

тографа. Одушевљен сам делима

која су настала на 22. Међународној

ликовној колонији "Гамзиград 2015" и

драго ми је што ће те слике бити

украс на зидовима многих установа

у граду. Организација овакве коло-

није биће добра и за промоцију

Града Зајечара - истакао је Огњено-

вић.

Организатори 22. Ликовне

колоније су Центар за културу и ту-

ризам ЦЕКИТ и Народни музеј из

Зајечара, а покровитељ је Град

Зајечар. 

- Успешно смо организовали

и ову ликовну колонију. Иако има

много ликовних колонија у Србији,

ова је специфична, јер поред сли-

карства, пласира и друге врсте умет-

ности. Нашим гостима смо омогући-

ли да обиђу и знаменитости Града

Зајечара и околине, тако да су имали

излет на Феликс Ромулијани, обишли

су и Рајачке пивнице, а организовали

смо и књижевно вече - рекао је

Зоран Стаменковић, директор ЦЕ-

КИТ.

У раду ових ликовних коло-

нија до сада је учествовало више од

стотину уметника, а Зајечару је, у

аманет, остављено више од 300

уметничких дела који красе зидове

установа и предузећа у граду. 

С. Б.

Истраживања у Шаркамену

Уметници су Зајечару поклонили више од 300 дела

Пројекат “Лабин-арт”

РУДНИЦИ КУЛТУРЕ
БОЉЕВАЦ - Општина Бољевац се укључила у међународни

пројекат под називом "Рудници културе", који реализује удружење "Лабин-

арт", из хрватског града Лабина. Платформа "Рудници културе" подразумева

ревитализацију индустријског наслеђа, посебно напуштених рудника и њи-

хову пренамену у културне, уметничке или туристичке објекте. Представ-

ници овог удружења на Ртњу су означили симболичан почетак оживљавања

рудничке баштине некадашњег угљенокопа.                                             С. Б.
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БОР - Свечаном архијере-

јском литургијом поводом црквеног

празника упокојења Богородице Ма-

рије или Успење Пресвете Богоро-

дице, у народу познатијем као Велика

Госпојина, у приградском борском

селу Слатина обележена је сеоска за-

ветина и одржана манифестација

''Сабор игре- Слатина 2015''. Литургију

у слатинској православној цркви слу-

жио је епископ тимочки Иларион.

Учешће на овогодишњем са-

бору узело је пет  гостујућих културно-

уметничких друштава: ''Бранко Ради-

чевић''- Земун, ''Боговина''- Боговина

,општина Бољевац,''Преконога''- Пре-

конога, општина Сврљиг,''Алекса Ни-

колић''- Оснић, општина Бољевац,

''Петар  Јенић''- Оштрељ и домаћин

КУД ''Бранко Олар''. 

- Организациони одбор је

припрему ове манифестације започео

на време, тако да су само лоши вре-

менски услови могли да нас изненаде.

Захваљујући великом ентузијазму

свих који су укључени у организацију

сабора, разумевању Општине и РТБ

Бор, многим спонзорима, активном

учешћу борских јавних предузећа и

установа све функционише по плану.

Сама манифестација не кошта више

од 200 хиљаде динара - каже Бранко

Перић, потпредседник Организацио-

ног одбора и председник Савета МЗ

Слатина.

Више од 200 учесника так-

мичило се за победника у категори-

јама: најбољи вокални солиста, инстр-

ументалиста, изворни фолклор, најбо-

љу кореографију, најбољег здрави-

чара, лепотицу сабора и свеукупног

победника ове манифестације.

- И статистички гледано,

Власи имају највећи број манифеста-

ција. На тај начин они настоје да очу-

вају своје обичаје, традицију, културу

и своју музику, која је посебно атрак-

тивна и привлачна у целом свету. Пу-

тујем са многим КУД-овима из овог

краја на гостовања у другим држа-

вама и сведок сам да сваки њихов на-

ступ измами овације и аплаузе.

Национални савет Влаха максимално

помаже све манифестације и, у ок-

виру својих надлежности, спроводи

своју стратегију у очувању влашког

идентитета, али велика одговорност је

и на држави, а посебно на локалним

самоуправама у чијој надлежности је

и да конкретно раде на стварању

бољих услова за рад, образовање и

социјалну заштиту како би млади

људи остајали на својим вековним ог-

њиштима и били чувари своје културе

и традиције-сматра Снежана Гржобић

Павловић, главна координаторка за

манифестације у Националном са-

вету Влаха.

Организатори сабора били

су МЗ Слатина, КУД ''Бранко Олар'' и

Центар за културу оптине Бор, уз фи-

нансијуску подршку Општине Бор, Ру-

дарско-топионичарског басена ''Бор''

и многобројних спонзора.              Б.П.

ПЕСМА НАС ЈЕ ОДРЖАЛА...
Одржан ''Сабор игара - Слатина 2015.''

У Кладову одржан четврти ’’Казан култ’’

КИКЛОП НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ

КЛАДОВО - Љубитељи позоришта у Кладову, њих сто-

тинак, имали су привилегију да у оквиру програма четвртог

"Казан култа" виде позоришну представа "Киклоп", по тексту

Еурипида, у преводу Гордана Маричића и адаптацији Небојше

Брадића. Реч је о античкој драми написаној пре две и по хи-

љаде година, чија је радња и данас актуелна.

- Представа опстаје, јер и данас смо сведоци неправди,

избеглица, ратова и патњи бројних народа.Киклоп је једина са-

тирска игра коју поседујемо у целости, као остатак драмске

форме која је замишљена као допунска у односу на трагедију,

с обзиром да се давала као последња у тетралогији после три

трагедије.То је, уствари, алтернатива придружена хору весе-

лих дружбеника Дионоисових.Публика нас је добро прихва-

тила и то оправдава оно што радимо у оквиру пројекта "Казан

култ 2015"- каже Милош Милић, један од глумаца у представи.

Осим њега, на отвореној сцени амфитеатра Дома кул-

туре на Дунавском кеју у античкој драми су играли Андрија

Кузмановић, Сандра Бугарски и Милош Перовић.Иако им је

била "тешка" за гледање, публика је актере представе награ-

дила аплаузом.Организатор"Казан култа" је Центар за културу,

а програм је суфинансирало ресорно министарство.

М. Р.

На седници ГВ у Зајечару

ПРИЗНАЊЕ МУЗЕЈУ
ЗАЈЕЧАР - Разматрајући финансијски и извештај о

раду Народног музеја у Зајечару за прошлу годину и планове

активности ове установе до краја 2015.године, чланови Град-

ског већа изразили су задовољство радом запослених у музеју

и начином на који, пре свега захављујући Феликс Ромулијани,

промовишу град.

Како је истакнуто, ова установа је прошле године оства-

рила шест милиона динара сопствених прихода, по чему се

издваја од других институција културе.

На седници је дата сагласност на Програм мера за

спровођење пољопривредне и политике руралног развоја у

2015.години, као и на измене Одлуке о мрежи предшколских

установа на територији града, јер је недавном променом на-

зива Улице „4.јули“ у Улицу „Костадина Костадиновића Чауша“

промењено седиште вртића „Здравац“.

Чланови Градског већа града Зајечара прихватили су

иницијативу да и у септембру буде организована еколошка ак-

ција „Месец чистоће“, као и да комунална инспекција појача

контролу поштовања прописа, пре свега о коришћењу корпе

и поводца за псе и чишћењу отпада за њима.                    С. Б.

Седница ГВ у Зајечару

Античка представа и данас је актуелна

Са Сабора у Слатини
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КЊАЖЕВАЦ - Влада

Републике Србије донела је

уредбу о проглашењу Спо-

меника природе ''Долина по-

тока Бигар''. Тако је Бигар

проглашен заштићеним под-

ручјем друге категорије ре-

гионалног, односно великог

значаја. 

Бигар се, стоји у уре-

дби, ставља под заштиту

ради очувања геоморфо-

лошких и хидролошких вред-

ности снажног крашког врела

са слаповима и језерцима, у

чијој долини се налази  на-

јвећа акумулација бигра у

Србији и 35 метара висок во-

допад, једна од туристичких

атракција Старе планине.

Споменик природе ''Долина

потока Бигар'' припада две-

ма општинама – Књажевцу и

Пироту и укупне је површине

веће од 28 хектара.

Водопад Бигар, који

се налази на магистралном

путу Књажевац-Пирот, неда-

леко од Калне, деценијама

уназад рај је за туристе, фо-

тографе и љубитеље нетак-

нуте природе. Моћна вода,

која се уз хук стропоштава са

планинске литице, мало кога

оставља равнодушним. Али,

ово подручје крије још један

бисер – каскадна кречњачка

језерца, на само неколико

стотина метара од изнад во-

допада. Ангажовањем Тури-

стичке организације општине

Књажевац, ово подручје је

уређено за излетнике, бицик-

листе и љубитеље пеша-

чења.                            

Љ. П.

БИГАР - СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
Одлуком Владе Србије

БОР – Милан Остојић,

из Неготина, победник је

првог отвореног такмичења у

уличној гимнастици, које је

одржано у борском парку

''Лавиринт''. Он је био на-

јбољи у конкуренцији 40 так-

мичара из Бора, Кладова,

Неготина, Књажевца, Ко-

совске Митровице и Новог

Сада, као и из земаља у

окружењу. Такмичари су се

надметали у пет дисцип-

лина: склекови, згибови, про-

падање, апсолутни згибови и

слободном стилу.           Е. Т. 

ПОБЕДНИК МИЛАН ОСТОЈИЋ
Такмичење у уличној гимнастици у Бору

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -
Међународни, 40. по реду Куп

Ђердапа у једрењу, одржан је

код Доњег Милановца у орга-

низацији АЈК “Београд” и оку-

пио је више од 100 такмичара.

Добар ветар, одлични услови,

добра организација и интерна-

ционални жири омогућили су

одлично једрење и добре ре-

зултате. Првог дана вожене су

три трке по лаганој кошави од

4м/с. Другог дана није било

ветра, а тако ни услова за јед-

рење. Трећег дана  одржане су

три трке по лаганој кошави

јачине 4м/с. Ова регата је

уједно била и последња про-

вера пред Балканско првен-

ство прве седмице септембра

у Голупцу.                           С. В.

КУП ЂЕРДАПА

БОЉЕВАЦ - Маја Костандиновић, из Бољевца, тек

шест година другује са фрулом, а већ је двоструки победник

Сабора фрулаша у Прислоници и добитник бројних награда

на фестивалима у Србији.

- Свирам фрулу од своје пете године, а прву награду

сам добила на такмичењу са шест година. Нисам тада

имала трему, јер сам била мала - каже ова талентована де-

војчица, која је ''занат'' учила од самоуких мајстора фруле

Миливоја Стојковића и његовог сина Никице, који кажу да је

ова девојчица неоспорни таленат.

Маја иде у пети разред Основне школе, одличан је

ученик, а упоредо похађа и основну Музичку школу у Бору

где учи да свира флауту. Планира да касније упише и

средњу музичку школу. Родитељи је у свему подржавају,

возе на саборе и такмичења одакле се увек враћа са награ-

дама и признањима.                                                         С. Б.

МАЈА - МАЈСТОР ФРУЛЕ

Маја Костандиновић


