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Зајечар је 7. септембра

прославио Дан града, а про-

слава је од раних јутарњих сати

била више него величанствена.

Амбасадори Велике Британије

и Белорусије увеличали су

свечаност, а како је све текло

покушаћемо да вам дочарамо у

овом тексту.

Амбасадор Белорусије

Владимир Чушев је у јутарњим

сатима разговарао са председ-

ником скупштине Сашом Мир-

ковићем.

- Радићемо на побра-

тимљењу Града Зајечара и

неког града из Белорусије, јер

ћемо на тај начин побољшати

културни, економски и при-

вредни потенцијал. Први пут

сам овде, тако да честитам гра-

ђанима Зајечара и градском ру-

ководству Дан града. После-

дњих неколико година, са-

радња Србије и Белорусије је

побољшана, тако да ћемо са-

рађивати у будућности - рекао

је амбасадор Белорусије у

Србији.

- Град Зајечар је

пријатељ Белорусије и у наред-

ном временском периоду ра-

дићемо на унапређењу односа

наших народа, као и на раз-

вијању културног и привредног

потенцијала – узвратио је Мир-

ковић. - Град Зајечар је отворе-

ног срца и отворених врата и

захваљујем се амбасадору Чу-

шеву што је издвојио времена

да нас посети.

Са председником заје-

чарског парламента разоварао

је и његова екселенција Денис

Киф, амбасадор Велике Брита-

није у Србији.

- Град Зајечар је прави

пример сарадње Србије и Ве-

лике Британије. Разговарали

смо о културној сарадњи, али и

о проблемима са којим се

земље Европе сусрећу ових

дана са мигрантима. Велика

Британија наставља да под-

ржава Србију у процесу при-

друживања Европској унији.

Народи наше две земље сара-

ђују још од Првог светског рата,

тако да ће се наша сарадња и

пријатељство наставити и у бу-

дућности. Велика је част што се

Велика Британија својом кухи-

њом представила на манифе-

стацији "Food is great" пово-

дом Дана града Зајечара - ис-

такао је Киф.

- Поред многих зајед-

ничких тема, са амбасадором

Кифом причали смо и о промо-

цији Гитаријаде у Великој Бри-

танији – додао је Мирковић. -

Биће то прилика да се најста-

рија рок манифестација у

Србији и бренд Зајечара про-

мовише и у иностранству. За-

хваљујем се амбасадору Кифу

што је издвојио времена да по-

сети Зајечар и упозна се са по-

тенцијалима нашег града.

На локалитету Феликс

Ромулијана одржана је свечана

академија где су заслужним

мештанима, удружењима и

установама додељена при-

знања. Том приликом Саша

Мирковић је рекао:

- Част ми је што Дан

града Зајечара обележавамо

на овом историјском месту.

Зајечар иде крупним корацима,

бољим путем и протекле го-

дине се доста развијао,

највише у погледу инфраструк-

туре. У Зајечар је, претходне

две године уложено више од

две милијарде динара у инфра-

структуру, пре свега захва-

љујући Влади Републике Ср-

бије, министарки Зорани Ми-

хајловић, директору ЈП „Путева

Србије“ Зорану Дробњаку и

професору Милану Вујанићу. У

наредном временском периоду,

у град Зајечар морају да се сли-

вају инвестиције. Ових дана

нам је био партнер из Немачке,

који ће отворити фабрику био-

разградивих кеса, која ће за-

послити око 200 радника.

Зајечар је град будућности!

У вечерњим сатима

одржан је концерт „Пинкових

звездица“ на зајечарском Тргу

ослобођења, популарном „Ск-

веру“, који је окупио неколико

хиљада Зајечараца. Огроман

број деце, у пратњи својих ро-

дитеља, али и старијих љуби-

теља најмлађих звезда у

Србији, дошао је да прослави

градски рођендан и ужива у

виртуозним наступима финали-

ста и победника „Пинкових

звездица“. Концерт, који су

градски челници наменили по-

себно најмлађим зајечарцима,

отвориле су њихове суграђанке

Милица Илић и Лена Стамен-

ковић. Затим су се, на опште

одушевљење присутних ре-

ђале и остале „Звездице“: Иси-

дора, Марија, Матеја, Игор,

Павле, Валентина, Ирина и Ни-

кола.                                     С. Б.

ЗАЈЕЧАР ЈЕ ГРАД БУДУЋНОСТИ

У граду на Тимоку свечано обележен јубилеј

КОНЦЕРТ

Поред протоколарног обележавања Дана града,

челни људи Зајечара су својим суграђанима приредили и

културне догађаје за памћење. Врхунац културно-умет-

ничког програма на централном градском тргу свакако је

наступ Аце Лукаса, једне од највећих певачких звезда на

Балкану. Лукаса је у Зајечару дочекало више десетина хи-

љада грађана овог, али и суседних градова и оближње Бу-

гарске.

КАРНЕВАЛ

У оквиру обележавања Дана града Зајечара, мали-

шани из Предшколске установе "Ђулићи", организовали

су традиционални Дечији карневал. Принцезе, спајдар-

мени, духови и остали јунаци из цртаних филмова проде-

филовали су улицама града Зајечара. Након карневала на

зајечарском Тргу ослобођења, у организацији Дечијег

центра за најмлађе, приређен је и културно уметнички

програм "Волим свој град".

Денис Киф у средини, са зајечарским челницима

Чаушев и Мирковић
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КЛАДОВО, КЊАЖЕ-

ВАЦ - У присуству учитеља и

родитеља у кладовској Ос-

новној школи "Вук Караџић"

обављена је прозивка нове ге-

нерације ђака првака. За децу

је почетак школовања права

радост, али и брига за роди-

теље јер је опремање мали-

шана за школу постало прави

луксуз. У сусрет новом раздо-

бљу живота, градска школа

деци је донирала традицио-

налне и за њих важне поклоне

који ће их подсећати на први

долазак у учионицу. У градској

школи у четири одељења у

клупе су села 102 првака и

још 12 у издвојеним одеље-

њима у сеоским срединама.

Клинци срећни, помало збу-

њени, али истовремено и

важни јер су били у центру

пажње и као да нам поручише

- знање нас чини великим.

- Уз подршку родитеља

и учитеља малишани су пре-

бродили трему и били су

срећни због првог сусрета са

учитељима. Ми смо пред-

узели све да им почетак шко-

ловања остане у трајном и

лепом сећању, а то је за децу

најважније. На први долазак у

школу подсећаће их и школ-

ски прибор, који су добили као

традиционални поклон - ка-

зала је Гордана Јовановић ди-

ректорка ОШ " Вук Караџић".

Школски прибор није

био једини поклон, јер је ло-

кални Савет за безбедност

саобраћаја општине Кладово

малишанима даривао флу-

росцентне прслуке, траке и

налепнице за бољу заштиту

деце на путу од куће до школе

и назад. Миле Јонашковић,

помоћник председника оп-

штине задужен за образо-

вање, првацима је пожелео

пријатан боравак у новом

окружењу и да у школу долазе

са осмехом, а из ње да одлазе

са новим знањима и новим

другарима.

Свечаним приредба-

ма, којима су ученици других

разреда пожелели добро- до-

шлицу новим другарима, који

крећу у први разред, у све три

основне школе у Књажевцу

означен је почетак нове шко-

лске године. 

У Основној школи ''Ди-

митрије Тодоровић Каплар'' у

школске клупе села је 181. ге-

нерација првака. Најстарија

образовна установа у Кња-

жевцу једна је од ретких у ре-

гиону која, из године у годину,

уписује све већи број ученика,

казао је директор ''Каплара''

Перица Пејчић.

- У  школској 2015/

2016.  формирано је четири

одељења, а у школске клупе

по први пут је село укупно 97

ученика. Са њима, ове године

у школи ће знање стицати 800

ђака. Поред тога, наша школа

је најбоља по званичним ре-

зултатима спољашњег вред-

новања од стране Министа-

рства просвете – истакао је

Пејчић.  

Свечано је било и у

Основној школи ''Дубрава'',

где су прваци дочекани мо-

дернизованом верзијом бајке

''Црвенкапа''. Осим у Кња-

жевцу, ова школа организује

наставу и у издвојеним оде-

љењима у Минићеву, Доњем

и Горњем Зуничу, Кални и

Доњој Каменици. Школски пр-

ибор, довољан за целу шко-

лску годину и ранчеве за

прваке обезбедила је оп-

штина Књажевац. 

М.Р.-Љ.П.

ПРВАЦИ У КЛУПАМА

У Улици Светозара Марковића

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА

ЗАЈЕЧАР – У зајечарској Улици Светозара Марковића почела је за-

мена дотрајале водоводне инсталације, која је постављена још пре 40 го-

дина. Од тада се радило само на њеној преправци и санацији, па је замена

цеви била је више него неопходна. 

Радови ће се изводити у етапама у дужини око 900 метара, а новим

водоводним цевима допремаће се квалитетнија вода грађанима овог дела

града. У току је и јавна набавка за реконструкцију комплетне улице Свето-

зара Марковића. Рок за подношење понуда је 17. септембар, а одлука о

најповољнијој понуди биће донета у року од 20 дана од отварања понуда. 

С. Б.

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА
НЕГОТИН – У Кобиш-

ници, код Неготина, недавно

су асфалтиране две улице у

укупној дужни од 300 ме-

тара, заједнички пројекат

локалне самоуправе и меш-

тана овог села. Радови су

били вредни 1,4 милиона

динара.

- Пола средстава са-

купили су сами мештани, а

друга половина је обезбе-

ђена из буџета општине Не-

готин. Након спроведене

јавне набавке за извођача

радова изабрано је Пред-

узеће за путеве из Зајечара

- каже Драган Мијуцић, ди-

ректор ЈП за грађевинско

земљиште.

У Кобишници су не-

давно санирани атарски пу-

теви, реконструисана је тра-

фо-станица, завршен плато

испред Дома културе, а из-

вршено је и испирање водо-

водне мреже и чишћење ре-

зервоара. Мештани овог

крајинског села планирају да

наредне године санирају

кров Дома културе, али и да

наставе са асфалтирањем

улица.

- Мештани Кобиш-

нице, који живе у овом делу

села, прихватили су ини-

цијативу Месне заједнице и,

као резултат обостране са-

радње, добили смо асфал-

тирану улицу, која ће пуно

значити свим мештанима.

Жеља нам је да у наредном

периоду све улице у Кобиш-

ници буду асфалтиране –

истиче Љиљана Фируловић,

председница Савета месне

заједнице Кобишница.

С.М.Ј.

У току је замена дотрајалих цеви

Прваци у Кладову
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БОЉЕВАЦ - Општина

Бољевац, уз све амбиције да

буде индустријска и тури-

стичка општина, по свим про-

ценама ипак ће, на првом

месту, остати аграрна оп-

штина.

Пољопривреда ће би-

ти основна грана привреде и

основни извор за егзистен-

цију највећег дела станов-

ништва на овом простору.

Због тога, Општина Бољевац

жели да пољопривреду афи-

рмише колико год може сред-

ствима из буџета општине

али и средствима из Репуб-

лике.

- Велики новац се ула-

же на израду и одржавње

атарских путева, око 10 одсто

средства из буџета Општине,

који воде до пољопривред-

них поседа – казао је др Не-

бојша Марјановић, председ-

ник општине Бољевац. - По-

ред тога, средства се по-

следњих година улажу у Фо-

нд за пољопривреду, ове го-

дине скромних пет милиона

динара, која се дају путем

конкурса пољопривредним

газдинствима и физичким ли-

цима која желе да унапреде

своју пољопривредну про-

изводњу. Ове године ће се

део ових средстава трошити

и на формирање Земљорад-

ничке задруге. 

Када је у питању еко-

номски развој Бољевца, ва-

жно је истаћи да Ртањ буди

интересовање потенцијалних

привредника који би да за-

почну озбиљне инвестиције

на тој планини.

- Општина Бољевац

свој развој усмерава и ка об-

новљивим изворима енер-

гије, а шансу видимо на при-

родним претпоставкама, а то

су: ветрови који дувају на по-

тезу Честобродице, где се

планира изградња ветро-

парка – додаје др Марјано-

вић. - Општина Бољевац већ

има добијену енергетску доз-

волу за изградњу ветропарка

снаге 100 мегавата. Такоде је

започета изградња термо

електране на био масу и за-

вршена је изградња прве

мини хидро-електране.

С. Б.

АГРАР, ПРЕ СВЕГА
Правци развоја општине Бољевац

NOVE NVESTICIJE ZA CEO REGION
Konstrukcijom Messerovog novog postrojenja za

razlaganje vazduha u Boru, investicije vredne 20 miliona

evra, Rudarsko - topioničarski basen Bor će dobijati 3

puta više kiseonika nego ranije. Messer Tehnogas, koji

je deo Messer grupacije, pokrenuo je novo postrojenje.

Ernst Bode, izvršni direktor Messer Tehnogasa, je

rekao da je RTB Bor  izgradnjom nove kisikane dobijati

tri puta više kiseonika nego do sada i da je srećan  što je

posao priveden kraju ne krijući pri tom činjenicu da su

postojala određena kašnjenja u realizaciji tog projekta,

zbog birokratskih prepreka u našoj zemlji.

"U izgradnju novog postrojenja mi smo uložili 20

miliona evra i u njemu ćemo proizvoditi 10.000 kubika

kiseonika, kao i 7.000 kubika azota na sat, a nova

Kisikana uspešno parira zahtevima nove tehnologije u

metalurgiji i moći će da zadovolji i potrebe bugarskog i

rumunskog tržišta – izjavio je Bode. On je posebno pod-

vukao da se kompanija Meser vrlo brzo sinhronizovala

sa RTB-om Bor i da bez problema već četiri godine poš-

tuje ugovor o snabdevanju Basena tehničkim gasovima,

potpisan prilikom kupovine stare Kisikane 2009. godine

za 2,7 miliona dolara.

Naša kompanija je u Srbiji  prisutna od 1997. go-

dine i do sada smo investirali više od 100 miliona evra. U

fabrikama u Boru, Nišu, Smederevu, Pančevu, Novom

Sadu, Beogradu, Požegi i Kraljevu zapošljavamo više od

344 radnika, a svoje proizvodne kapacitete imamo i u

Crnoj Gori", rekao je Bode.

Saradnja RTB Bor-a sa Meserom je odlična i

ovakva tehnologija kombinatu obezbeđuje jeftiniju

proizvodnju, jer se umesto uglja koji je izuzetno skup od

sada koristi tečni kiseonik koji  omogućiava jeftiniju

proizvodnju bakra, veći prihod i veću dobit i samim time

više sredstava na raspolaganju za dalji razvoj.

"Ova investicija ne bi bila moguća bez investicije

u novu Topionicu RTB Bor. Ja sam veoma srećan što će

se na ovaj način spasiti Bor, jer će sada imati dobru

budućnost, dok pre pet-šest godina to nije bio slučaj i

moglo je, nažalost, sve da završi poptuno drugačije.

Međutim, ovo je dobra priča, zahvaljujući dobrim i pamet-

nim ljudima i odličan primer kako se treba stvarati us-

pešno poslovno okruženje",  rekao je Ernst Bode.

Na osnovu potreba u zemlji i regionu, kao i projek-

tovanog kapaciteta, planirano je da se oko 80 odsto

proizvodnje izvozi u: Tursku, Bugarsku, Rumuniju,

Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Republiku Srp-

sku i Federaciju.

Treba istaknuti da nova kisikana nema nikakav

negativan uticaj na životnu sredinu i da je savremena

tehnologija odlično kontrolisana, pa na taj način nema

bojazni za građane Bora po pitanju bezbednosti. 

Небојша Марјановић
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КЊАЖЕВАЦ - У Кња-

жевцу је почела изградња

нове зелене пијаце. Реч је о

наставку пројекта започетог

2006. године. Нови објекат

имаће више од 700 квадрата

покривеног простора за про-

дају пољопривредних про-

извода. Инвестиција је вредна

око 14 милиона динара, а

новац је обезбеђен из буџета

општине. 

Прве лопате малтера у

темеље нове зелене пијаце у

Књажевцу сипали су председ-

ник општине Милан Ђокић и

директор Дирекције за из-

градњу Младен Радосавље-

вић. Тако је означен почетак

реализације још једног важног

инфраструктурно – економ-

ског пројекта у књажевачкој

општини.

- Уобичајена фраза по-

литичара је да су њихове оп-

штине ''велика градилишта'' –

казао је Ђокић. - Али, оно што

говори у прилог онима које то

заиста јесу су – чињенице. У

Књажевцу завршавамо ас-

фалтирање путева у граду и

ка селима, креће уређене

атарских путева и ево почиње

изградња нове градске пијаце.

По његовим речима, након

што буде завршена, пијаца ће

пружити много боље услове и

онима који продају своје про-

изводе, као и грађанима који

се основним пољопривредним

производима снабдевају на

пијаци. 

- Као и све остале ин-

фраструктурне пројекте, којих

је много у нашој општини, и

овај финансирамо из буџета

општине - истакао је председ-

ник општине Књажевац.

Пројекат за изградњу

пијаце урађен је 2006. године.

Прва фаза завршена је годину

дана касније. Преко 700 нових

квадрата покривеног простора

и нови објекти биће у употреби

за нешто мање од три месеца.

- У питању је 600 квадрата по-

вршине која ће бити потпуно

покривена и 150 квадрата

пијачног простора који ће бити

затворен – са просторијама за

инспекцију, пијачну управу, још

једним тоалетом, местима за

продају меса, јаја, меда... Реч

је о инвестицији која је у про-

граму Дирекције, а рок за-

вршетка је 80 календарских

дана - додао је директор Ди-

рекције за развој, урбанизам и

изградњу Младен Радосавље-

вић.

Вредност посла је око

14.200.000 динара, а извођач

предузеће ''Неимар'' из Власо-

тинца.                             Љ. П.

НИЧЕ НОВА ПИЈАЦА
У књажевачком буџету обезбеђено 14 милиона динара

НЕГОТИН - Након прошлогодишњих поплава од којих се пољопри-

вреда још није опоравила, овога лета невоље ратарима направила је суша. Про-

цене штета још нису готове, али је већ сада извесно да се суша и те како

одразила што на квалитет, а што и на квантитет рода.

И код сунцокрета, чија је жетва ових дана у току на пољима Крајине и

Кључа, приноси су скромнији него лане, па се просечан принос креће тек до 2,2

тоне по хектару.

- На имањима произвођача сунцокрета у неготинској општини очекују

се приноси од две до 2,2 тоне ове уљарице. Сличне су процене приноса на по-

љима у Кључкој низији, у општини Кладово, где жетвена кампања сунцокрета

увелико траје. Због дуготрајне суше приноси су, и у том делу округа, мањи од

прошлогодишњих и крећу се од једне до две тоне, у зависности од квалитета

земљишта, док ће на песковитим парцелама бити скинуте тек незнате количине

сунцокрета – каже Владица Гавриловић, саветодавац за ратарство у Пољопри-

вредно саветодавној и стручној служби у Неготину и подсећа да је прошле го-

дине са крајинских њива убиран род од рекордне три тоне по хектару

сунцокрета.

Временски услови ове године дефинитивно нису ишли на руку рата-

рима. Најпре су сетву одлагали снег и киша, па додатно успоравала влага у зем-

љишту, а онда је у периоду вегетације суша учинила своје. Није угрожен само

сунцокрет, већ и остале културе, а нарочито оне каснијег зрења и на парцелама

на којима није примењена адекватна агротехника. 

У Земљорадничкој задрузи “Уљарица” у Неготину спремни су да откупе

све количине овогодишњег рода. Ова индустријска биљка је засејана на око

5.500 хектара у општини Неготин и на 1.345 хектара на имањима пољопривред-

них произвођача у Кладову.                                                                              С.М.Ј.
СУША УЗЕЛА ДАНАК

У неготинском крају у току жетва сунцокрета

Постављање темеља за нову пијацу
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МАЈДАНПЕК - Авгу-

стовску производњу у Руднику

бакра Мајданпек обележавају

напори запослених на По-

вршинском копу да са најнижих

етажа Северног ревира, са

самог дна, “отму” преосталих

око 600 хиљада тона руде изу-

зетно богатог садржаја. У авгу-

сту ископана руда на том

радилишту имала је просечан

садржај бакра 0,42 одсто. То

значајно побољшава про-

изводне резултате на металу,

али у великој мери ангажује

расположиве капацитете, бу-

дући да је радилиште доста

удаљено од примарног дроб-

љења.

- Рад на Централном

рудном телу Северног ревира,

на етажи 344 трасира пут за бо-

гату руду, где поједини узорци

садрже и преко један одсто

бакра и где се очекује око 600

хиљада тона руде - каже Анд-

рија Марковић, помоћник ди-

ректора РБМ за рударство. -

Док су повољни  временски

услови, са ове идемо на отва-

рање коте 329 где лежи око 350

хиљада тона руде са просеч-

ним садржајем 0,35 одсто

бакра и знатним садржајем

злата, сребра и осталих ме-

тала. Отварањем овог усека,

стварамо услове за подизање

квалитета производње на ко-

личини и садржају када је реч о

металу.

У оперативном плану за

август за то отварање биле су

две варијанте: по истоку и за-

паду. Отварање по истоку, омо-

гућава да се дође до 600

хиљада тона. Тежиште радова

потом иде на  северни део Јуж-

ног ревира и Андезитски прст,

где се измештањем преосталих

инфраструктурних објеката, ко-

рита реке и враћањем пута на

ту локацију, стварају услови за

подизање производње.

- Рад на Централном

рудном телу Северног ревира

одвлачи доста транспортне

опреме због дугих релација и

релативно дугог времена сваке

туре до примарног дробљења.

То нам смањује капацитативне

могућности за рад на Андезит-

ском прсту – објашњава Анд-

рија Марковић. - Иако смо у ова

два месеца знатно подигли

флоту возила, то се показало

мало за актуелне радове. Чи-

нимо напоре да и ту дамо мак-

симум. Јер, експлоатација руде

је примарна, али ње нема без

рада на јаловини. Иако раскри-

вање на Андезитском прсту

касни, надамо се да ћемо пут и

корито реке урадити на време. 

Када је реч о деоници

магистралног пута који је тре-

нутно у прекиду, па се саобра-

ћај обавља заобилазно, преко

Партизанског пута, основна

траса већ постоји у самом под-

ножју Андезитског прста. Она,

додуше, тек треба да се доведе

на ниво за надоградњу и обез-

беђење свега што мора да по-

седује магистрални пут, али

има уверавања да ће, можда

све бити завршено и пре пла-

нираног рока. Истовремено,

раскривање Андезитског прста

и подизање капацитета за рад

на јаловини, убрзава стварање

услова за измештање корита

реке Пек, сервисног пута и ка-

нализационе мреже у самом

граду.                                    С. В.

У ТЕШКИМ УСЛОВИМА ДО БОГАТЕ РУДЕ
На централном рудном телу РБМ

Андрија Марковић

КЛАДОВО - На оглед-

ној парцели пољопривредног

произвођача Николе Вербун-

кића у кладовском Рткову одр-

жан је Дан поља, посвећен

хибридима кукуруза. Око 60

домаћина из Доњег Кључа

било је у прилици да се на по-

вршини од 3,5 хектара увери у

приносе 10 врста хибрида се-

менске куће "Пионир".

Вагањем хибрида, уст-

ановљено је какви су приноси

по хектару и колика је влага

зрна. Најбољи принос имао је

хибрид ПР 37 Н 01 - 7,9 тона

по хектару, док је просечни

принос на огледној парцели

седам тона кукуруза са 14

одсто влаге, тако да су се при-

сутни ратари и власник пар-

целе уверили у предност

"Пионир" хибрида у екстремно

сушној години.

- Сетву сам обавио у

оптималном року 8. априла,

користећи декларисано семе.

Спровео сам све неопходне

агротехничке мере и надао

сам се приносу од 15 тона по

хектару. Међутим, суша и екс-

тремно високе температуре то

нису дозволиле. С друге стр-

ане, у таквим околностима, са

просечним приносом од седам

тона по хектару ипак сам задо-

вољан - говори Никола Вер-

бункић, пољопривредни прои-

звођач из тог дунавског на-

сеља.

На огледној парцели

Вербункић је користио хиб-

риде куће семена "Пионир" и

користио је савете струке.

- За ову годину приноси

су добри, с обзиром на високу

температуру и ''стресну''` си-

туацију за све пољопривредне

производе - истакао је Ненад

Атанасијевић, промотер "Пио-

нирових" хибрида за Тимочку

крајину. -На парцели је по-

сејано од 57 до 65.000 стаб-

љика кукуруза по хектару, и то

је, упркос неповољним кли-

матским условима, дало при-

носе од шест до осам тона

зрна. Искуства нам потврђују

да је од 10, осам година сушно

и зато се ратари морају прила-

годити.

Дан поља у Рткову

била је прилика за дружење

стручњака и произвођача, а

манифестација је добила и

подршку локалне самоуправе,

јер се са њима дружио и Ми-

лисав Ратопекић, помоћник

председника општине заду-

жен за пољопривреду.     М. Р.

ХИБРИДИ ОДОЛЕЛИ СУШИ
У кладовском Рткову одржан први Дан поља

Произведено шест до осам тона по хектару

На Централном рудном телу, у изузетно тешким

условима етаже 344, откопавана руда просечног садржаја

0,42 одсто бакра. - Убрзано откопавање преосталих око

600 хиљада тона како би се што пре стигло до етаже 329

где се очекује руда просечног садржаја 0,35 процената

бакра уз знатне количине племенитих метала.
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БОР - Погони који по-

слују у саставу "Рудника бакра

Бор" (зависно предузеће Рудар-

ско - топионичарског басена

Бор) у авгу- сту су забележили

ове пословне резултате: два

милиона и  850 хиљада тона ис-

копина, близу милион и 800 хи-

љада тона раскривке, милион и

50 хиљада тона руде са сред-

њим садржајем 0,278 процената

бакра у руди и 2.300 тона бакра

у концентрату. 

- Судећи према откопа-

вању раскривке, август је

најбољи месец у овој години -

коментарише августовску про-

изводњу Видоје Адамовић, тех-

нички директор РББ. - Мали

подбачај у руди настао је првен-

ствено на површинском копу

"Церово" због прераде тврђе

руде са дна копа која је непо-

вољна за дробљење и мле-

вење, али и због мање прои-

зводње у погону "Јама" који је у

неповољној ситуацији због раз-

уђености рудних тела. 

Производни рапорт бор-

ских рудара у августу, рашчла-

њен по погонима, изгледа

овако:

Коп и флотација "Велики

Кривељ" 

Површински коп "Велики

Кривељ" је носилац произво-

дње у рударству и постиже све

боље резултате у откопавању

јаловине како би достигао пла-

нирана два милиона тона ме-

сечно. У августу је овде скинуто

око милион и 700 хиљада тона

раскривке, што је највећа ме-

сечна производња у овој години. 

- На јаловини се најбо-

ље радило у североисточном

делу копа. У том захвату багер

"комацу" отко- пао је 900 хи-

љада тона раскривке - истиче

Видоје Адамовић. 

На кривељском копу у

августу је откопано око 900 хи-

љада тона руде (садржај 0,27

посто бакра у руди), што је

нешто мање од плана јер је уско

грло било у припреми минерал-

них сировина према флотацији.

У исто време дато је 1.800 тона

бакра у концентрату:

- Поштујемо захтеве тех-

нолошког процеса у новој то-

пионици када је реч и о

садржају влаге и о квалитету

концентрата бакра - напомиње

Адамовић. - У кривељској фло-

тацији заврше- на је аутомати-

зација процеса производње и

добро функционише. Уз до-

датна подешавања анализа-

тора сада иде доказивање

параметара. Добро функцио-

нише и нова церовска линија.

Завршавамо и покривање хале

за ту линију како бисмо спремно

дочекали зимски период и из-

бегли нежељене застоје због за-

мрзавања. Пре зиме и ниских

температура све ће бити покри-

вено и затворено.

У току је ојачање колек-

тора испод флотацијског јало-

вишта "Велики Кривељ". Овде

се ради интензивно док времен-

ски услови то дозвољавају. Ако

се ради овим темпом, радови

ће бити завршени за месец

дана. Сада се, због суше, конт-

ролише прилив воде у Кри-

вељску реку, а и сам њен ниво

је мали, па се несметано

ојачава колектор испод кри-

вељског флотацијског јало-

вишта. 

"Церово"

На површинском копу

"Церово" у августу је забележен

подбачај због откопавања руде

са најнижих етажа јер је та руда

тврда и неповољна је за усит-

њавање, па смањује капацитете

прераде. Прерађено је око 170

хиљада тона руде, што је 75

процената од плана.

- Иако је руда са на-јни-

жих етажа "Церова" тврда, бар

је флотабилна, па је искориш-

ћење 82 процента. Са садр-

жајем 0,25 посто бакра у руди,

"Церово" је дало близу 350 тона

бакра у концентрату. Јаловина

је откопавана само у делу где се

коп проширује, док се руда отко-

павала највише у нижим дело-

вима лежишта - каже Адамовић. 

"Јама" и борска 

"Флотација"

Услови подземне екс-

плоатације у Басену Бор веома

су неповољни. У борској јами

рудна тела су разуђена, па је

неопходно повећано ангажо-

вање транс- портно-утоварне

механизације. То се највише од-

носи на рудна тела испод 17. хо-

ризонта. Капацитет утовара и

транспорта је смањен због пре-

воза руде ускопом до дроби-

лице на 17. хоризонту. То је и

највећи разлог што је погон

"Јама" у августу производни

план испунио са 65 процената.

Флотација "Бор" у авгу-

сту је прерадила сву количину

јамске руде, као и топионичку

шљаку из нове топионице.

Фабрика креча "Заграђе"

Фабрика креча "Заграђе"

у августу је произвела више од

4.100 тона комадног креча за

потребе производног процеса у

флота- цијама у Бору и Мајдан-

пеку. Раде две пећи и дневно у

просеку произведу близу 140

тона креча, па у августу флота-

ције у Бору и Мајданпеку нису

набављале креч од других про-

извођача.

- После ремонта једне

пећи и њеног превођења са ма-

зута на угаљ, радимо ремот и

друге пећи која ће, такође, бити

преведена са мазута на угаљ

јер је то јевтиније и смањује

трошкове производње. Ремонт

ће бити комплетан и подразу-

мева зидање пећи и електрома-

шинске радове. Праћење пара-

метара рада пећи биће аутома-

тизовано - напомиње Видоје

Адамовић.

Завршетак ремонта ове

пећи очекује се око 20 септем-

бра. После тога, када у Заграђу

буду радиле све три пећи,

дневна произво-дња комадног

креча биће већа од 200 тона. То

ће обезбедити потпуну стабил-

ност производње у флота-

цијама у Бору и Мајданпеку.

М. М.

НАЈВИШЕ РАСКРИВКЕ У ОВОЈ ГОДИНИ
Августовска производња у Рудницима бакра Бор

Видоје Адамовић

Само у североисточном делу копа "Велики Кривељ"

багер "комацу" у августу откопао 900 хиљада тона јало-

вине. - Тврда руда са најнижих етажа копа "Церово" сма-

њује капацитете прераде. - У борској "Јами" разуђена

рудна тела (испод 17. хоризонта) повећавају ангажовање

транспортно-утоварне механизације. -  Захваљујући доб-

ром раду Фабрике креча "Заграђе", флотације у Бору и

Мајданпеку нису набављале комадни креч од других про-

извођача.

Рудник бакра у Бору
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СОКОБАЊА - Према

светским статистичким пода-

цима, Сокобања је место где се

рађа највише здравих близа-

наца. Да ли се то догађа због

здравог ваздуха са Озрена, или

бројних лековитих извора,

тешко је рећи, оно што је барем

делимично познато је да се за

благотворно дејство сокобањ-

ских вода знало још у античко

време.

Сокоград је некада био

бастион Римљана. Настао је у

периоду Јустинијана за одбрану

од Авара и Словена од И до ВИ

века. Помиње се у време Сте-

вана Немање око протеривања

богумила и тада је први пут раз-

аран. На његовим темељима у

XИВ веку саграђена је потпуно

нова тврђава која није имала

дуг век. Обновљен остаје у са-

ставу средњевековне Србије до

1413. године, када га Бајазитов

син Муса Кесеџија коначно раз-

ара.

Необична легенда при-

поведа се у народу о настанку

Сокобање, јачини и снази њене

минералне воде.

- Некад, у времена

давна, силан велможа, господар

тврдог Соко-града, јахаше сам

котлином. Одједном, смрачи се

небо над Озреном, севну муња

с Оштре чуке. Па, груну гром и

задрхта земља све до Шиљка

на суром Ртњу. Поскочи упла-

шени хат. Јахач паде с њега и

изгуби свест. Кад се господар

Соко-града освести, учини му се

да су му све кости поломљене.

Није могао на ноге да се ослони.

Лежао је беспомоћно и чекао

смрт. Изненада, зачу клокот во-

деног кључа. Полако и болно се

придиже да види одакле то до-

пире и виде сокола сломљеног

крила како прилази кладенцу.

Соко гурну крило у воду и крило

зацели. Видевши то, примаче се

кладенцу па десницу руку у

воду стави, а снага у њој оживе.

Кад то господар Соко-града

виде, онако у оделу господ-

скоме, окупа се у кладенцу,

дотле непознатом, оздрави

одмах па се орно врати у тврди

град. Одмах нареди да се кућа

над извором дигне.

Замало прочу се глас о

води исцелитељици на све че-

тири стране света. Са свих

страна навали кљасто и бога-

љасто – они сто им душа у носу

бејаше да на кључу воде вида-

рице мелемом својим бољкама

потраже. Оздравише многи од

воде у котлини између Озрена и

Ртња. Они сто су највише болни

били, ту и домове подигоше.

Многи благодет рађања

здравих двојки приписују тра-

гичној љубави о којој се легенда

преноси с колена на колено, од

давнина до данашњих дана. По

њој, неименовани заповедник

Сокограда имао је лепу кћи по

имену Лептерија у коју се загле-

дао Жупан, син господара

оближњег Врмачког града. Била

је то, дакако, велика љубав, али

ништа мању нису гајили ни њи-

хови родитељи, само што је ова

била прилично овоземаљска и

тицала се неких спорних по-

седа. Од брака, тако, није могло

ништа да буде. Онда се двоје

младих договоре да Жупан с

дружином дојаше до зидина Со-

кограда, а да се Лептерија у ме-

ђувремену искраде кроз тајни

пролаз. С почетка је цео поду-

хват наликовао бајци, али је де-

војчин отац убрзо открио да је

нема и послао потеру за бегун-

цима. Његова срџба била је то-

лико велика да је војницима

наредио да је погубе чим је

стигну. Тако је и било. Лептерија

је страдала од мача очевих

војника, а ожалошћени Жупан

је, у очају, скочио у најдубљи

вир Моравице и утопио се.

Место, пропланак, где је стра-

дала девојка и данас се назива

Лептерија а вир – Жупан.     Е. Т.

ИЗВОР ЗДРАВЉА ПОДНО РТЊА И ОЗРЕНА
Сокобања је, по званичним подацима, једно од најнеобичнијих места на свету

КЛАДОВО - У прсуству

свештенства кладовске епархије,

великог броја верника, привредника

и руководства локалне самопу-

праве у граду на Дунаву епископ ти-

мочки господин Иларион поставио

је камен темељац и освештао

темељ будућег парохијског дома,

који се гради у порти храма "Свети

Ђорђе".

То значи да ће богомоља,

око које се мештани Кладова оку-

пљају 153 године, коначно добити

дом на коме ће за њих врата бити

стално отворена. Површина паро-

хијског дома је 320 квадрата, вред-

ност радова преоцењена је на 30

милиона динара, а како се очекује

комплетан посао биће завршен за

две године.

- Парохијски дом је место у

коме свештенство и грађани разго-

варају. Биће то и место за књи-

жевне и друге културне садржаје.

Тек када буде изграђен и стављен у

функцију биће нам јасна његова

улога. Кладовљани су пре 153 го-

дине саградили цркву у много

тежим околностима, данас је техно-

логија на много већем нивоу, вре-

мена јесу тешка, општа је беспа-

рица, али ће они смоћи снаге да за-

почете радове завршене - поручио

је епископ Иларион.

Изградња парохијског до-

била је подршку локалне само-

управе, која је подржала иниција-

тиву да радови почну.

- Ми желимо да надоме-

стимо све што су пропустиле бројне

генерације Кладовљана. Градска

црква заслужује да има парохијски

дом, због чега смо предузели све

кораке да радови крену, али и да

буду завршени на време. Не же-

лимо да 10 година комплетирамо

пројектну документацију, већ

хоћемо да се радови заврше у пла-

нираном року - истакао је Радисав

Чучулановић, менаџер општине

Кладово.

Председник општине Кла-

дово, др Драган Будујкић, уверен је

да ће локална заједница уз под-

ршку привредника и људи добре

воље успешно одговорити постав-

љеном задатку.

- Наша је обавеза да ко-

начно саградимо парохијски дом, јер

то свештенство и мештани заслу-

жују. Осим тога, то је и потреба за не-

сметано функционисање црквеног

живота у нашем граду. Уверен сам

да ћемо тај испит успешно положити

- додао је др Будујкић. М. Р.

ЕПИСКОП ПОСТАВИО КАМЕН ТЕМЕЉАЦ
У Кладову почела изградња парохијског дома

Постављање камена темељца

КТИТОР

Највећи појединачни

ктитор изградње новог па-

рохијског дома у Кладову је

Живојин Болботиновић,

власник траговинског ла-

нца ''Текијанка''. Он и чла-

нови његове породице су у

те сврхе донирали милион

динара.
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НЕГОТИН – Фестивалске за-

ставе већ вијоре централним град-

ским улицама најављујући јубиларне

50. музичке свечаности „Мокрањчеве

дане“. На све стране свечарска атмо-

сфера почев од плаката који на сва-

ком кораку позивају посетиоце, са

симболичном златном нити и Мок-

рањчевим ликом кроз традиционални

ткачки преплет, дизајнерско решење

неготинске примењене уметнице Ду-

шанке Ботуњац, преко застава, па чак

и помало свечарског расположења

самих Неготинаца. У центру града по-

стављена је и изложба „Мокрањац –

златни албум“, заједнички пројекат

Музеја Крајине и Дома културе „Сте-

ван Мокрањац“, која је у данима пред

фестивал наишла на изузетно по-

вољне коментаре грађана.

Кроз 27 паноа, овај албум

приповеда јединствену причу о жи-

воту и делу родоначелника српске

музике, о Неготину у којем се родио,

у којем је први пут чуо народну песму

која га је пратила кроз цео живот, први

пут и сам запевао у маленом хору

Старе цркве у чијем темељу почивају

кости Хајдук Вељка, у хору којем је

први пут дириговао са 17 година. Ту је

и прича о његовој породици, родној

кући, школовању у Минхену, Лајпцигу,

Риму, Првом Београдском певачком

друштву којим је дириговао од 1887.

до краја свог живота са којим је оства-

рио многобројне концертне наступе и

турнеје по Србији, другим јужносло-

венским земљама и страним држа-

вама, нашавши се у улози сво-

јеврсног културног амбасадора

Србије. “Златни албум” приповеда и

причу о његовим делима, педагошком

раду и хронолошки се завршава у

Скопљу у којем је заувек затворио очи

1914.године.

Лепе слике Неготина, међу-

тим, поквариле су оне мање лепе. Тек

што су прекречили предходне гра-

фите на самој згради Дома културе

“Стеван Мокрањац”, непознати су на-

писали нове, навијачке и у препознат-

љивом маниру и то, баш на месту,

прекречених графита. Дом културе је

осудио овај вандалски чин и прозвао

изгреднике путем друштвених мрежа,

подсетивши их на велики јубилеј који

нам предстоји – 50 “Мокрањчеве

дане”.

- Долазе нам ансамбли и из-

водјачи из Београда, Москве, Солуна,

Софије, Букурешта, Истамбула, Па-

риза, Америке...амбасадори, компо-

зитори, диригенти... Молимо вас да

заједно будемо свет. Будите чувари

тих спољашних манифестација наше

културе, заједно са нама. Дозволите

нам да се покажемо у најбољем

светлу – апеловали су у овој установи

културе у којој ће данас, баш на дан

изласка новог броја “Тимочких”, у

најмузикалнијем дворишту на свету,

пред бистом Стевана Мокрањца и у

Шестој руковети опеваним бадем-

дрветом почети неготинске музичке

свечаности славном композитору у

част.

Слушаће Неготинци и њи-

хови гости добре концерте, уживати у

изврсним музичарима и ансамблима,

упознати бројне посленике културе и

научнике чије дело и даље инспи-

рише Мокрањац, али ће, надасве,

славити и свог славног суграђанина и

дело које је Србију начинило препо-

знатљивом свуда у свету.

С.М.Ј.

„МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“ ТЕКУ

У сусрет 50. јубиларним “Мокрањчевим данима“

Пријем за ученике генерација у Кладову

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА

КЛАДОВО - Председник општине Кладово, др Драган Будујкић, са

сарадницима, примио је најбоље основце и средњошколце, ученике гене-

рације. Са њима су били и директори школа, који су с поносом говорили о

успесима својих ученика.

Најбоља ученица међу свршеним осмацима у школи у насељу Под-

вршка је Ивана Илић, а уместо ње на пријем је дошла поносна мајка. Епитет

најбољих у градској и основној музичкој школи понеле су Марија Маринко-

вић и Теодора Јовановић.

Значајне резултате током школовања забележили су и основци из

сеоских средина Ненад Калиновић и Данијела Видојевић. У две средње

школе ђаци су били марљиви, а за такво ангажовање нису изостала при-

знања. Епитет ученика генерације у Гимназији понела је Невена Костић, док

је у Техничкј школи признање примио Стефан Тимирјановић.

- Школарци у нашем крају су нас навикли на на континуитет успеха

и достојно Кладово представљају широм Србије. То нас обавезује да им се

за уложени труд захвалимо. Надам се да ће те тако и даље наставити - ис-

такао је др Будујкић. - Ви сте понос ваших родитеља и нашег града, очекујем

да будете успешни и у наставку школовања и да се се са дипломама вратите

у родни град.

За врхунске резултате на Факултету информационих технолохија

годишња награда општине Кладово припала је студенту Жељку Ивашко-

вићу. На свечаности је новчану награду је добио и Урош Бановић, саобра-

ћајни инжењер, носилац Повеље захвалности за вишедеценијски рад у

развоју саобраћајне културе.                                                                  М. Р.

Изградња едукативног центра

ЕТНО ИЛИНО
БОЉЕВАЦ - У току су завршни радови на из-

градњи Етно-едукативног центра у селу Илино, надомак

Бољевца. То је један од највреднијих инфраструктурних

пројеката ове општине у који је општина Бољевац уло-

жила 250 хиљада евра, а општина Кула, из суседне Бу-

гарске додатних 160 хиљада евра. 

Објекат ће служити као наставно едукативни цен-

тар, где ће се, уз ангажовање експерата, обављати еду-

кација заинтересованих за покретање бизниса, са

посебним акцентом на заборављене, старе занате. От-

варање едукативног центра предвиђено је за 10. септем-

бар, Дан општине Бољевац. 

С. Б.

Златни албум
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БОР – Миодраг Стојано-

вић (67), аутомеханичар из Бора,

био је, најблаже речено, згранут

када је, након што је на позив ком-

шија са викендице на Борском

језеру дошао у своју кућу у овдаш-

њој Улици Косте Абрашевића

установио да су му за сада непо-

знати лопови из дома украли – 10

алуминијумских радијатора, теш-

ких готово 700 килограма!

- Позвао ме је комшија,

коме је било сумњиво што су ми

све ролетне на кући спуштене – у

неверици је Стојановић. - Одмах

сам сео у аутомобил и са Борског

језера, где имам викендицу,

дошао кући. Када сам отворио

улазна врата био сам запрепаш-

ћен оним што сам затекао у свом

дому.

Како се испоставило, ло-

пови су се у кућу Стојановића

ушуњали кроз подрумски прозор,

на коме су, претходно, разбили

стакло. Обавили су преметачину

куће, али нису пронашли новац,

ни остале драгоцености.

- Када су видели да нема

ничег вредног, ушли су у моју га-

ражу, узели аутомеханичарски

алат и, након што су спустили све

ролетне, кренули су да скидају ра-

дијаторе – хвата се за главу Миод-

раг. - Укупно су, са првог и другог

спрата куће скинули 10 ра-

дијатора, тешких, отприлике, 700

килограма. И, шта сад? До по-

четка грејне сезоне остало је

месец дана, а ја у кући нећу имати

грејање, нити имам пара да купим

нове радијаторе!

Након што су скинули ра-

дијаторе, лопови су мирно отво-

рили врата од гараже. ''Плен'' су,

претпоставља се, утоварили у

комби у изгубили се у непознатом

правцу. Интересантно је, међутим,

да иако је реч о урбаном насељу,

нико од комшија ништа није нити

чуо, ни видео!

- Да зло буде веће, лопови

нису украли само радијаторе – од-

махује руком Стојановић. - Од-

нели су ми и, изузетно вредан,

комплетан алат за поправљање

аутомобила. Уз то, украли су ми и

гарнитуру ножева, шерпе од рос-

ваја, кристалне чаше...

У полицији нам је речено

да се за лоповима трага.

В. Н.

ОБИЛИ КУЋУ, УКРАЛИ РАДИЈАТОРЕ

Невероватна пљачка у Бору

Ухапшен припадник МУП Србије

ПОЛИЦАЈАЦ КРИЈУМЧАРИО СИРИЈЦЕ?

ЗАЈЕЧАР - Припадници

Министарства унутрашњих по-

слова у Зајечару лишили су сло-

боде свог колегу М.П. (30), због

сумње да је био један од органи-

затора кријумчарења илигелних

миграната.

По нашим информа-

цијама, органи реда су припре-

мили заседу код зајечарског села

Вратарница. Ту су, у зесеоку

Змијанац, затекли групу од 28

држављана Сирије, које је уз

Зајечарце Г.Д. (22), С.Ђ. (51) и

Н.Д. (39), преводио и полицијски

службеник М.П. који је био запос-

лен на обезбеђењу државне гра-

нице са Бугарском.

Наводно, сва четворица

осумњичених за кријумчарење

људи су признали дело, а незва-

ничне информације говоре да су

за тај ''посао'' узимали од 250 до

300 евра по човеку.

Полицајац и његова три

помагача су, сумња се, део

ширег ланца кријумчара људи, а

њихов задатак је био да их скри-

вају до предаје другим лицима,

за којима се трага, који су миг-

ранте требали да преведу преко

Србије о границе са Мађарском.

Иначе, полицајац који је

под сумњом да је кријумчарио

људе је прошле године био сус-

пендован са посла јер је тада, у

службеној униформи, на једном

весељу у околини Зајечара шен-

лучио пуцајући из службеног

пиштоља. ''Весеље'' је зачинио и

тако што је певачици стављао

лисице на руке.     М.П.

ПЛИНСКА БОЦА УЗРОК ПОЖАРА
КЛАДОВО - У пожару који је избио прекопута кладовске

''Електродистрибуције'' изгорела је барака, површине око 200 квад-

рата, са осам стамбених јединица.

Само неколико минута након дојаве, на терен је изашло седам ват-

рогасаца са шест возила. Борба са ватреном стихијом трајала је

више од два часа, колико је било потребно да се пожар стави под

контролу. 

Припадници ватрогасно спасилачке јединице и Добровољног

ватрогасног друштва максималним ангажовањем спречили су ши-

рење ватре на три објекта у непосредној близини места пожара.

Према непотврђеним информацијама, пожар је изазвала плинска

боца са неисправним цревом у једном од станова.

Станари бараке су на време евакуисани, повређених није

било, а материјална штета је велика. Тропске температуре, сушан

период, али и непажња мештана узроци су серије пољских и шум-

ских пожара који су овог лета приничили велику материјалну штету

у општини Кладово. Бројни апели и упозорења нису имали ефекта,

јер су у јулу и августу кладовски ватрогасци, уз подршку колега из

других средина, угасили 82 пожара на отвореном простору.       М. Р.

Пожар у Кладову

НИЈЕ ПРВИ ПУТ

Непознати лопови покушали су да опљачкају

Стојановића и пре две године.

- У сред ноћи, тада сам чуо неку буку и сишао у при-

земље куће да видим шта се дешава – сећа се Миодраг. -

Упалио сам батеријску лампу, и у дневној соби затекао ло-

пова који је вршио преметачину. Уперио сам му светлост

у очи, а он је заклонио лице и побегао. Тада ми ништа нису

узели.

Миодраг Стојановић
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