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КЛАДОВО – Текија је

васкрсла и пробуђена је ми-

лошћу Божјом!

Овим речима епископ

тимочки Иларион најбоље је

описао стање од 15. септембра

2014. када се на варошицу на

обали Дунава обрушила бу-

јична поплава носећи све пред

собом,  до 15. септембра ове

године, тачно годину дана од

када је катаклизма погодила

Текију, али и друга места у око-

лини Кладова.

- Текија је пробуђена

милошћу Божјом, јер Господ,

понекад, допушта невоље, али

све са циљем да се обави ду-

боко орање нашег духовног ви-

нограда и изникне нов, бољи

плод – казао је владика Ила-

рион. 

Црква Светог Николе

тада је била на бранику Текије,

јер је зауставила непрегледну

масу стабала, која се обрушила

на варошицу на обали Дунава.

Православни храм је, у међу-

времену, обновљен и у њему је

служена света литургија, пово-

дом нове заветине – Светог

Маманта, који се празнује на

дан када су бујице погодиле Те-

кију.

Први колачар био је

Живојин Болботиновић, влас-

ник трговинског ланца ''Те-

кијанка'', који је својим бродом

одмах евакуисао целу Текију и

свом становништву пружио уто-

чиште у свом хотелу у Кладову.

- Када звона звоне, не

чекате наредбу –скроман је,као

и увек Болботиновић, који је и

након катаклизме помогао у са-

нацији оштећених кућа, несе-

бично донирајући милионе

динара. – Овде су народ спа-

сили радници РТБ ''Бор'', пред-

вођени генералним директор-

ом Благојем Спасковским,  и

Војска Србије, на чијем је челу

био генерал-потпуковник Мило-

сав Симовић, командант Коп-

нене војске.

Генерал Симовић, који

је са војницима стигао у Текију

непосредно након катаклизме,

сећа се да га је призор који је

угледао подсетио на сцене из

филмова о апокалипси.

- Муљ, вода, блато...

Људи уплашени, улице не по-

стоје. Одмах смо прионули на

посао – сећа се Симовић. –

Ипак, највећу помоћ смо имали

од породице Болботиновић,

која је организовала своје ком-

шије. Најлепше што нам се

овде десило је управо то што

смо са Текијанцима постали

као род најрођенији. И, зато ми

је драго када видим да се

данас овде нормално живи.

Војска Србије и рад-

ници РТБ кренули су у рашчиш-

ћавање. Посао, за који су неки

предвиђали да ће потрајати ме-

сецима, обавили су за 15 дана.

- Радници РТБ, предво-

ђени Сашом Перишићем,  до-

премили су у Текију комплетну

тешку механизацију и у рекорд-

ном року рашчистили непро-

ходну варошицу – надовезује

се Спасковски. – То је била

наша дужност. Пролили смо

тоне крви, суза и зноја, али смо

успели. Народ Текије је херој!

А, какво је стање било 15. сеп-

тембра 2014. године најбоље

сведочи Јован Лападатовић

(53), коме су бујице у тренутку

срушиле кућу од 190 квадрата.

- То је било језиво –

сећа се Лападатовић. – У тре-

нутку сам остао без свега што

сам годинама стицао. Данас

имам кућу од 80 квадрата, коју

ми је донирала компанија ''Ла-

фарж''. Мени, право да велим,

више и не треба. Битно је да

смо моји укућани и ја остали

живи...

В. Н.

ТЕКИЈА ЈЕ ВАСКРСЛА
Годину дана од катастрофалних поплава

ШТЕТА
Штета настала бујичним поплавама у околини Кла-

дова званично се процењује на 1,2 милијарде динара.
- Незванично, штета је око 1,5 милијарди динара –

каже Радисав Чучулановић, општински менаџер. – Ош-
тећено је 560 кућа, срушена су два моста, нестало је 30
хектара ораница, уништено је 16 километара путева... Сре-
ћом, годину дана након катаклизме, успели смо да норма-
лизујемо стање.

Јован Лападатовић

Улица кроз коју су прошле године текле бујице
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НЕГОТИН - Министар за рад,

запошљавање, борачка и социјална

питања, Александар Вулин, отворио је

у Неготину ординацију за медицинско

вештачење Републичког фонда ПИО у

којој ће се обављати вештачење за

оцену радне способности и туђу негу

и помоћ осигураника и корисника са

подручја општина Неготин, Кладово и

Мајданпек.

Новом организацијом меди-

цинског вештачења у Неготину, Фонд

ПИО наставља да приближава своје

услуге корисницима, који су до сада на

преглед морали да путују у филијалу

Бор. 

– Министарство рада јесте

министарство за људе и све што ми

радимо радимо да би нашим корисни-

цима било лакше, да би им наше

услуге биле ближе. Данас су људи из

Фонда ПИО успели да обједине канце-

ларију на овом простору, тако да ће ко-

мисија радити у Неготину. Људи од

сада више неће морати да путују, да

се излажу трошковима већ ће своје по-

требе моћи да остварују тамо где и

живе. За то служи ПИО фонд и мини-

старство рада. Ми водимо рачуна да

сваки корисник буде максимално за-

штићен и да свуда услуге буду изјед-

начене, нема ниједног разлога да у

било ком делу Србије неко од корис-

ника има мање могућности да оствари

своја права. За нас не постоји ни пре-

стоница ни периферија, за нас постоје

само наши корисници, само грађани

Србије, и сви они имају потпуно јед-

нака права пред законом и та права

морају да им буду доступна у сваком

тренутку - истакао је министар Алек-

сандар Вулин приликом посете Него-

тину.

– Филијала Бор је једна од

најразуђенијих филијала у Србији, а

општине Неготин, Кладово и Мајдан-

пек удаљене су више од 120 киломе-

тара од матичне филијале. На

наведеном подручју преовладава ста-

росна популација са израженим потре-

бама за негом и помоћи, а многи од

ових корисника, што због здравстве-

ног, што због материјалног стања нису

у могућности да се одазову по позиву

Органа вештачења, па је било и доста

одлагања. Сагледавањем проблема,

дошли смо до закључка да Испостава

у Неготину има адекватне услове и

најбољу повезаност са осталим испо-

ставама, а разумевањем Министар-

ства и Дирекције Фонда створени су

услови и да се у Испостави фонда у

Неготин омогући рад Првостепеном

органу вештачења – рекла је Верица

Чарапић, директор филијале Фонда

ПИО у Бору.

- Општина Неготин је препо-

знала улогу рада ове комисије која ће

олакшати нашим грађанима оствари-

вање својих права. Локална само-

управа је помогла у сређивању

простора испред ове канцеларије и

пружила логистичку подршку у сваком

смислу и помагаће и даље – рекао је

Јован Миловановић, председник Оп-

штине Неготин обраћајући се ме-

дијима. 

Према подацима из 2014. го-

дине од укупно обрађених захтева у

Филијали Бор за првостепено веш-

тачење из испостава Неготин, Кладово

и Мајданпек било је укупно 90 захтева

за оцену радне способности, 133 за-

хтева за негу и помоћ, а за кориснике

услуга Центра за социјални рад 11 за-

хтева за негу и помоћ, што укупно из-

носи 334 захтева са територије ове

три општине.                                   П. Т.

Признање кошаркашком асу

БОБИ – ПОЧАСНИ БОЉЕВЧАНИН

БОЉЕВАЦ – Бобан Марјановић, кошаркаш НБА лигаша Сан

Антонио Спарса и МВП Евролиге, почасни је грађанин Бољевца,

места у коме се родио. Награду је, уместо њега, на јучерашњој про-

слави Дана општине, примила мајка Смиљка.

- Поносни смо на чињеницу да је Боби рођен и прве кошар-

кашке кораке направио управо у бољевачком КК ''Ртањ'' – казао је

др Небојша Марјановић, председник општине Бољевац. - Бобан је,

у правом смислу те речи, најпознатији Бољевчанин, бренд наше оп-

штине, и зато је и са правом проглашен за почасног грађанина Бо-

љевца.

Примајући награду, Бобијева мајка Смиљка је казала да се чула са

сином.

- Бобију је жао што није у могућности да лично прими на-

граду – рекла је Смиљка Марјановић. - Али, још му теже пада што

није могао да заигра за репрезентацију Србије на Европском првен-

ству, које је у току. Ипак, мој син се не одриче националне селекције

и, како се нада, биће у њој већ на првом наредном такмичењу.

Септембарску награду Бољевца добио је Милета Радовић,

из Управе за верска питања.

- Уз несебичну помоћ Радовића, обнавља се православни

храм Светог Илије у Бољевцу, али и цркве у Оснићу, Сумраковцу и

Подгорцу, док је у плану и изградња новог верског објекта у селу Бо-

говина – образложио је др Марјановић.                                          Е. Т.

ДОНИРАНА 
ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА

КЛАДОВО - Желећи да по-

могне општинама које су у прошло-

годишњим поплавама претрпеле

велике штете, град Беч је донирао

комунална и ватрогасна возила и

опрему за вртиће. Кладово је једна

од три општине у Србији која је до-

била два комунална возила за од-

ношење смећа, једно ватрогасно

возило, као и опрему за вртиће.

Представницима општина

донацију је у градској већници у

Бечу уручила заменица градона-

челника и члан Градског већа

града Беча задужена за финансије

и привредну политику Ренате

Браунер, Кристијан Оксонич, члан

Градског већа града Беча задужен

за образовање, омладину, инфор-

мисање и спорт, и Аница Мацка

Дојдер, одборница Скупштине

града Беча. У име општине Кла-

дово донацију је примио председ-

ник општине Кладово др Драган

Будујкић.

- Поносан сам што наша

општина има пријатеље међу

највећим европским градовима.

Због прошлогодишње поплаве не-

мамо могућности да сами наба-

вимо возила тако да нам је ова

донација од изузетног значаја, а

допринеће свакако већој безбедно-

сти грађана Кладова и побољ-

шању услуга комуналне и

ватрогасне службе нашег града.

Продубићемо сарадњу наша два

града и на другим пројектима и ни-

воима - истакао је др Будујкић.

Донирана возила стигла су

у Кладово, а осим кладовске оп-

штине донацију града Беча добиле

су и општине Свилајнац и Пара-

ћин.                                           М. Р.

Обележавање дана Бољевца

Министар је дочекан у духу традиције

ОРДИНАЦИЈА ЗА МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ
Министар Вулин у Неготину опремио филијалу Фонда ПИО

Уручење донације

Беч помогао граду на Дунаву
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МАЈДАНПЕК - Град

Мајданпек доделио је „Септем-

барску плакету“ Јавном пред-

узећу „Електромрежа Србије“

за надљудско ангажовање рад-

ника и руководства у откла-

њању кварова на далеково-

дима током прекида у снабде-

вању струјом прошле године

када је овај крај задесила ви-

шедневна ледена киша. Ово

признање је на свечаној сед-

ници Скупштине општине

уручено Илији Цвијетићу, из-

вршном директору за пренос

електричне енергије у ЈП ЕМС.

- Велика ми је част што у име

ЈП ЕМС и у име генералног ди-

ректора Николе Петровића

могу да се захвалим грађанима

Мајданпека и челницима оп-

штине и на овој важној награди

за нас, али пре свега захва-

љујем се грађанима Мајдан-

пека на великом стрпљењу и

разумевању које су показали за

ситуацију која нас је све заде-

сила током временске непогоде

прошле зиме. Никада још није

забележено у Србији да се

услед невремена деси прекид

напајања из чак три далеко-

водна правца којим је Мајдан-

пек био обезбеђен. Екипе

Електромреже Србије из целе

земље уз помоћ колега из дру-

гих компанија које се баве овим

послом даноноћно су давали

све од себе, чак ризиковали жи-

воте како би се последице ха-

варија санирале. Радили су

висећи на залеђеним далеко-

водима изнад провалија под

јаким ударима ветра, као и у

ледом окованим шумама и по

неприступачним теренима. Био

је то тежак период за све нас и

надамо се  да се овакве непо-

годе више неће поновити“ –

рекао је Цвијетић.

Електромрежа Србије је

санирала хаварију на далеко-

воду 110 kV Мајданпек 3 – Не-

ресница и отклонила хаварију

на далеководу 110 kV Бор 2 –

Мајданпек 2 тако што је ојачала

деоницу далековода која је

била тешко оштећена.

- Завршавамо санацију

хаварија и ојачање деоница да-

лековода које су биле тешко

оштећене на далеководу 110

kV број Бор 1 – Петровац, дале-

ководу Књажевац – Сврљиг и

далеководу Бор 1 – Мајданпек

1 и спремно ћемо дочекати

предстојећу зиму - потврдио је

Цвијетић.                              Е. Т.

КОЛИКО ВОДЕ, ТОЛИКО СТРУЈЕ
КЛАДОВО - Због неповољне хидрологије, у августу је наша

највећа хидроелектрана "Ђердап 1", код Кладова, произвела 243,6

милиона киловат-часова електричне енергије или 28 одсто мање од

плана за тај месец. При тренутном дотоку од 3.000 кубика воде у се-

кунди, пет хидроагрегата у нашој највећој хидроцентрали дневно

произведе око девет милиона киловата струје. План за септембар је

нешто више од 260 милиона киловат-сати електричне енергије. Од

почетка године, хидроцентрала код Кладова ЕПС је испоручила

више од 3,8 милијарде киловат-часова струје, док је годишњи план

производње 5,4 милијарде киловата електричне енергије.          М. Р.

’’ИЗАБЕРИ
ЖИВОТ’’

ЗАЈЕЧАР - Невезивање

сигурносних појасева је један од

главних узрока страдања у са-

обраћајним незгодама. Како би

указали на тај проблем, Град

Зајечар, Савет за безбедност

саобраћаја града Зајечара и

Агенција за безбедност саобра-

ћаја Србије организовали су

презентацију употребе сигур-

носног појаса кроз симулаторе

бочног превртања и чеоног уда-

ра.

- Акцијом "Изабери жи-

вот" на практичан начин желимо

да прикажемо становништву и

свим учесницима у саобраћају

како неки потенцијални догађаји

који могу да се догоде у саобра-

ћају делују на људски органи-

зам.  Такође, превентивно обја-

шњавамо људима шта у таквим

ситуацијама треба урадити и

шта чинити да до повреда у са-

обраћајним незгодама не дође -

рекао је Милко Тодоровић, коо-

рдинатор рада Савета за без-

бедност саобраћаја града За-

јечара.

- Ефекат овакве презен-

тације је велики зато што на

реалан начин приказују воз-

ачима шта може да их задеси у

саобраћају и упозорава их да

воде више рачуна - каже Саша

Здравковић, из Агенције за без-

бедност саобраћаја Србије.

Сарадња Агенција за

безбедност саобраћаја Србије и

Савета за безбедност саобра-

ћаја града Зајечара је на висо-

ком степену, пре свега ради

подизања саобраћајне културе.              

С. Б.

Лауреати у Мајданпеку

ПЛАКЕТА ''ЕЛЕКТРОМРЕЖИ СРБИЈЕ''
Обележен дан општине Мајданпек

ЕТНО РАДИОНИЦЕ
БОЉЕВАЦ - У Бољевцу су одржане радионице за лидере ту-

ристичког менаџмента које се реализују са суседном Бугар-

ском у оквиру пројекта "Етно наслеђе у нашем времену".

Целокупна вредност пројекта за Бољевац износи око триста

хиљада евра и он је намењен покретању руралног бизниса у

различитим областима, а информациони центар за ове делат-

ности изграђен је у селу Илину. Едукације из области туристич-

ког менаџмента трајаће три дана и окупиће посланике из

читаве источне Србије.                                                           С.Б.
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СОКОБАЊА - У прошло-

сти је центар града био покривен

макадамским плочицама, а мер-

мерним плочама је поплочан 70-

тих година 20. века. Дрвећа стара

и по стотину година украшавају

мермерно шеталиште и стварају

пријатну хладовину у летњим ме-

сецима. Од дрвећа преовлађују

стари платани и липе, које у

време цветања шире опојне ми-

рисе. 

Централно бањско шета-

лиште - променада пружа се у ду-

жини од око 600 метара зграде

Музеја на западу до хотела "Ту-

рист" на истоку. Код фонтане се

рачва, тако да део шеталишта

пролази и поред цркве Св. Пре-

ображења Господњег и завршава

се код зграде основне и средње

школе. У централном делу, шета-

лиште има и продужетак у виду

Занатског центра у којем се на-

лазе бутици, златаре, угоститељ-

ски и други услужни објекти.

Преко пута Турског купа-

тила је споменик културе Мило-

шев конак. Изградио га је кнез

Милош Обреновић и ту је била

смештена његова администра-

ција, док је боравио у Сокобањи.

Иако је Милошев конак током

времена дозидаван, задржане су

првобитне архитектонске црте

овог објекта. У оквиру конака се

налази већи број угоститељских

објеката, као што су Ирски паб

"Даблин", дискотека "Стена",

кафе „Кафе“, кафе "Спа", „Пив-

ница“, и других услужних радњи.

Поред Милошевог конака

смештена је црква Св. Преобра-

жења Господњег, изграђена 1892.

године. Градили су је италијански

мајстори, а покретач радова и ве-

лики донатор био је српски мит-

рополит господин Михаило, који

је по рођењу Сокобањчанин. У

порти цркве налази се његова

биста. Преко пута цркве налази

се зграда основне школе, изгра-

ђене 1894. год., која је такође за-

дужбина Митрополита Михајла и

носи његово име.

На западном крају шета-

лишта налази се Завичајни музеј,

који је смештен у згради изграђе-

ној у 19. веку, у моравском стилу.

Располаже експонатима из обла-

сти археологије, етнологије и ис-

торије. Испред музеја је уређен

амфитетар који се у летњој се-

зони користи за позоришне пред-

ставе, књижевне вечери и друге

манифестације.

Преко пута Завичајног

музеја налази се зграда у којој је

смештен Туристички информа-

тивни центар, у оквиру кога ради

и Интернет кафе, а у другом делу

зграде смештена је Галерија-

Легат Милуна Митровића. Гале-

рија је отворена је 28 јуна 2001.

год., на иницијативу сокобањског

академског сликара Милуна Мит-

ровића, који је том приликом Со-

кобањи поклонио око 150 слика.

Преко пута музејског амфитеатра

налази се библиотека "Стеван

Сремац". Смештена је у нека-

дашњој кући трговца Милића,

деде глумца и књижевника Љу-

бише Бачића. Библиотека има

фонд од преко 30.000 књига и

један је од организатора "Међуна-

родног бијенала еколошке кари-

катуре".                                   С. Б.

ЦЕНТАР ЧУВАР ИСТОРИЈЕ
Сокобањско језгро од заборава чува бројне успомене и сећања
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БОР – Не само због за-

конске обавезе, већ и чињенице

да је “поље 1” близу максимума

својих капацитета, кривељско

јаловиште је под будним оком

стручњака. Месечно (по потреби

и чешће) обилазе га и провера-

вају, мере све што је прописано и

важно за безбедно депоновање

јаловине, а првенствено стабил-

ност његових брана и колектора

Кривељске реке. Почетак колек-

тора (од 1.500 метара) заправо је

тунел (кроз стену), а остатак (од

2.200 метара) прави колектор

испод „поља 2“ јаловишта у коме

је смештена јаловина од 124,2

милиона тона руде прерађене из-

међу 1990. и 2008. године. Ових

дана у току је санација (четворо-

делних) челичних прстенова, тзв.

ремената, којима су пре пет го-

дина превентивно ојачане део-

нице колектора, али које због

недостатка средстава тада нису

забетониране. 

Због сталне потопљено-

сти у проточну воду дошло је до

корозије, слабљења доњих  де-

лова ремената и попречних

спојница којима су повезане. Не-

колико ремената је искривљено

ударцима дебла које се провукло

кроз заштитну решетку на улазу у

колектор, а онда и препречило на

улазу у сужени, раније санирани

део колектора. То је довело до го-

милања грања, камења и муља,

што би, да није редовних конт-

рола, могло да доведе до загу-

шења колектора у угрожавања

његове функције. По налогу ди-

ректора РББ, почетком јуна ше-

сточлана стручна комисија, а

крајем јула Арсо Кљајевић и За-

рије Ристић, заједно са пројектан-

том Владаном Ћурчином, пре-

гледали су колектор, уочили ову,

а и све друге потенцијалне пре-

тње дугорочној стабилности ко-

лектора и наложили шта да се

предузме. Нагомилани материјал

је већ уклоњен, а низак водостај

Кривељске реке управо се кори-

сти да се санирају ременате.

Ваља, међутим, истаћи да од њи-

хове уградње до данас - како

стоји и у извештају поменуте

тројке - осим оштећења од коро-

зије, нису примећена никаква по-

мерања, што потврђују и ознаке

фарбом на месту њиховоих

спојева.  

У рибарским чизмама до

пазуха и лампама на шлемовима

загазили смо у воду, мрак и

мемлу колектора са оштрељске

стране, где се он завршава да ви-

димо како напредују радови. Уз

брзу воду до колена која јури низ

ову велику, дугу и клизаву бетон-

ску цев препешачили смо, приме-

њујући све вештине баланси-

рања, километар и по до ради-

лишта. Најбрже смо ишли кад

смо пажљиво пратили где стаје

Зарије Ристић, човек који све зна

о колекторима и јаловиштима и

који је, иако у пензији, привре-

мено ангажован да млађима от-

крије све тајне и ризике оваквих

објеката, уведе их у посао, улије

им сигурност. Ништа мање по-

уздано није деловао ни наш други

сапутник, Арсо Кљајевић, сада

руководилац Сектора безбедно-

сти, здравља на раду и противпо-

жарне заштите, човек који је

читав радни век провео у дуби-

нама борске јаме. Њима је,

дакле, поверено вођење овог де-

ликатног посла испод милиона

тона јаловине у слоју од стотинак

метара изнад наших глава, од

које нас је раздавајао само бетон-

ски зид дебео 45 сантиметара.

Кад смо, након 200 ме-

тара кретања кроз колектор прво-

битног пречника од три метра

наишли на сужење, Кљајевић

нам рече: - Након толико година

употребе и таложења толиких ко-

личина материјала, логично је да

дође до неких деформација. И у

свету су колектори врло сложени

објекти јер ту постоје кровински,

бочни, подински притисци, кре-

тање тих маса, таложење, са-

бијање итд. Стање колектора се

стално проверава и ова санација

је једна од неколико изведених од

његове изградње до данас.

Највећа деоница, дужине 700 ме-

тара, санирана је деведесетих го-

дина и то у више етапа. На тих

700 метара смањен је пречник ко-

лектора на 2,2 м и тај део је до

данас стабилан.

- Касније, октобра  2010.

године, подграђени су још неки

делови колектора – додаје Ри-

стић – пошто су уочена нека по-

мерања, оштећења и пукотине.

Уградњом 500 челичних реме-

ната санирано је 207 метара ко-

лектора у неколико деоница за

које је процењено да их ваља

осигурати.  Поштујући оно што је

пројектант препоричио ми сада

ојачавамо подни део ремената

почев од „стационаже” на 1.457.

метру, па низводно ка 903. метру

одакле почиње помињани, раније

санирани део колектора. Стари,

подни делови ремената се не

ваде, већ се преко њих постав-

љају и шрафе нови. Ако нам

време дозволи, за две-три не-

деље завршићемо све што је

планирано. 

Већ добро ознојени обра-

довали смо се кад наше лампе у

тами колектора осветлише мали

трактор са приколицом. Точкови

су му упола вирили из воде. Трак-

торче је било знак да смо близу

радилишта јер су њиме дотле до-

вожене ременате, а даље су их

радници вукли конопцем. Јер, оно

даље не може, пошто се доле у

води, између ремената, накупило

оштро камење, па су гуме већ не-

колико пута бушене. Кренусмо

даље и убрзо на води заигра

одсјај рударских лампи. Како нам

рекоше Кљајевић и Ристић, на

овом послу ангажовано је 18 рад-

ника од којих је већина са кри-

вељског јаловишта, неколико

бивших радника борске Јаме, а

неколицина је и под уговором.

Љ. А. 

ПОД СТАЛНИМ 
СТРУЧНИМ НАДЗОРОМ

У току редовна санација колектора кривељског јаловишта

Радови на санацији колектора
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KЊАЖЕВАЦ – Пре две го-

дине, Сандра Живковић (23), из

Књажевца, била је, како сама каже

– мртва!

Тада су је у Бечу, услед комплика-

ција изазване урођеном цистичном

фиброзом, увели у вештачку кому,

с циљем да јој продуже живот.

Једина јој је нада била хитна транс-

платација плућа. А, онда се чудо

догодило. Плућа намењена другој

особи добила је Сандра. Опера-

ција је успешно обављена, а ова

девојка се јуче, тачно на дан када

је пре две године уведена у кому, у

знак сећања на особу која јој је по-

дарила нов живот успела на 1.160

метара високу планину Тупижницу,

у оквиру акције коју је симболично

назвала ''In honor of my donor’’ (У

част мога донора).

- Намерно сам акцију на-

звала на енглеском, јер је то звани-

чан светски језик – објашњава

Сандра. – Мог донора нисам упо-

знала, али сам му бескрајно за-

хвална што ми је омогућио да

останем жива и радујем се сваком

новом дану. Желим да ова акција

постане традиционална и да што

већи број људи схвати да потписи-

вањем донорске картице може дру-

гим особама да продужи живот. 

Око 200 планинара из свих

крајева Србије јуче се, на Сандрин

позив, скупило у књажевачком селу

Бучје. Ћутке су се окупили око

Живковићеве, одајући јој сузним

очима и дубоким поштовањем див-

љење што се изборила за право да

добије нову шансу. 

Пре успона на Тупижницу,

сви су ушли у овдашњу цркву, по-

свећену Светом Илији, где је Сан-

дра запалила свећу и помолила се

Богу за душу свог непознатог до-

нора. Након тога, колона се, за-

штитнички, са Сандром у средини,

упутила ка врху планине.

- Рођена сам са цистичном

фиброзом и до 21. године сам жи-

вела нормалним животом – прича

нам, док се полако пење уз пла-

нину, Сандра. – Тада ми се стање,

изненада, нагло погоршало. За-

вршила сам у болници, везана за

кревет. Једина нада ми је била да

стигнем до Беча.

Сандрини родитељи и

пријатељи су кренули у акцију и она

је успела да стигне до главног

града Аустрије. Смештена је у кли-

нику, где је била стално при-

кључена на кисеоник.

- Сећам се, тих сам дана,

када сам могла, долазила до про-

зора и гледала људе како седе у

парку – наставља Сандра. – И,

тада сам имала само једну жељу –

да и ја, макар још само једном у жи-

воту – седим безбрижно у парку.

Данас сам, Богу хвала, добро и

пењем се на планину!

Онда је, изненада, Сандра

заћутала. Остатак пута до крова Ту-

пижнице провела је ћутке. Окру-

жена гомилом људи била је сама

са својим мислима. А, на врху пла-

нине, утонуле у маглу, изненада су

јој очи заблистале. Гледала је при-

зор око себе, готово као да не ве-

рује да је успела да стигне куда је

намеравала.

- Знате, пре неколико дана

ме је позвао један човек, чији син,

који такође болује од цистичне

фиброзе, ускоро треба да буде под-

вргнут операцији трансплатације

плућа – казала нам је Сандра. –

Питао ме је шта треба да ради када

се операција заврши.

Сандра га је саслушала и

одговорила му:

- Позвали сте праву особу.

Када вам се син пробуди, имаће

страшне болове. Ја сам, након

трансплатације, услед несносних

болова питала мајку зашто ме не

пусти да умрем. Одговорила ми је

да то неће урадити док има живота

у њој – с тугом говори Сандра.

Након неколико дана, бо-

лови су нестали. Сандра је схва-

тила да је успела. Окренула се

мајци, која је седела до њеног кре-

вета и прошапутала:

- Хвала ти што ме ниси пу-

стила да умрем!

Сличну поруку имала је и за оца

чији је син чекао на трансплатацију.

- Казала сам му: ''Борите

се, молите се, надајте се, али не

дајте да ваше дете умре''...

В. Н.

СРЦЕ ВЕЋЕ ОД ТУПИЖНИЦЕ
Захваљујући непознатом донору Сандра Живковић добила шансу за нови живот

Сандрин успон на Тупижницу

КЛАДОВО - Колико су пчеле

биле вредне, власници кошница из

Бора, Књажевца и Кладова овог сеп-

тембра сумирали на 11. Изложби меда

и пчелињих производа у граду на Ду-

наву. Пчеле су, испоставило се, биле

марљиве, али приноси у кошницама

не зависе само од њиховог рада, већ

и од климатских услова  и квалитета

медоносног биља.

- До половине јула имали смо

одличне услове, јер су пчеле кори-

стиле благодети багрема и ливадског

цвећа. Касније је наишао сушни пе-

риод и то се одразило на приносе.

Упркос свему, кошнице су пуније него

претходне године - говори Миле Бука-

таревић, један од најстаријих кладов-

ских пчелара.

Организатор изложбе било је

Друштво пчелара "Кладово", које оку-

пља више од 100 чланова са око

укупно 4.000 кошница. Власници кажу

да су просечни приноси око 20 кило-

грама меда, по кошници. 

-Минула пчеларска година за

нас је била добра, упркос дугом пе-

риоду сувог и сушног времена. Мало

је ливадска паша подбацила, али то

ипак није умањило квалитет медонос-

ног биља и приносе  - казао је Миро-

слав Милошевић, председник ПУ

"Липа", из Књажевца.

У 11. издању, приредбу у гра-

ду на Дунаву отворио је др Драган Бу-

дујкић, председник општине Кладово.

- Локална самоуправа даје

подршку иницијативама које су за доб-

робит становништва и које доприносе

развоју  нашег краја. У кошницама је

здрава храна и то је разлог што под-

ржавамо активности пчелара. На то

нас обавезује и пола века организова-

ног пчеларства у овом делу Србије -

поручио је др Будујкић.                 

М. Р.

ПЧЕЛЕ ВРЕДНЕ, ПРИНОСИ ДОБРИ
Традиционална изложба меда у Кладову

Сандра пали свећу свом донору
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ЗАЈЕЧАР - Немачка ко-

мпанија "Viktorgrup" отвориће у

Зајечару фабрику за про-

изводњу биоразградивих кеса, у

којој ће посао добити 200 рад-

ника. 

- Фабрика ће рад почети

у марту следеће године - казао

је Арнд Хајман, извршни дирек-

тор "Викторгрупе". Према њего-

вим речима, у почетку ће про-

изводити биоразгардиве кесе, а

планирано је да у будућности

овде буде заокружен комплетан

процес производње - од продук-

ције репроматеријала, до про-

изводње биоразградивих грану-

лата.

Саша Мирковић, пред-

седник Скупштине града Заје-

чара, каже да је данас огроман

успех када се у неком месту у

Србији отвори фабрика, у којој

на посао може да рачуна 200

људи.

- Наши немачки парт-

нери ће у првој фази отворити

халу површине 5.000 квадрата у

коју ће инвестирати 21 милион

евра - открива Мирковић. - С

пуним правом, од Скупштине

Србије очекујемо да укине

порез на биоразградиве кесе,

јер је реч о еколошком про-

изводу, и то ћу питање покре-

нути у српском парламенту.

Наш саговорник нагла-

шава и да су у току преговори

са инвеститором из Италије,

који је спреман да у отварање

фабрике у Зајечару, у којој би

радило стотинак људи, уложи

око 30 милиона евра, али да ће

детаље саопштити тек када се

потпише уговор.

- У Зајечару ће тек по-

чети да се сливају инвестиције

и отварају фабрике - истиче

Мирковић. - За то смо морали

да створимо неопходне пред-

услове. То смо, између осталог,

постигли тако што смо у инфра-

структуру уз несебичну подршку

ЈП "Путеви Србије" инвести-

рали чак - две милијарде ди-

нара.                                    В. Н.

Код Костола при крају берба грожђа

ГОДИНА ДОБРОГ ВИНА

КЛАДОВО - У плантажном винограду ПК "Кључ", у Ко-

столу, код Кладова, на 42 хектара приводи се крају берба ране

сорте грожђа "италијански ризлинг". На том послу је ангажовано

18 сезонских радника који дневно уберу око 8.000 килограма

грожђа. Приноси су мањи од очекиваних, јер винова лоза у ду-

навском приобаљу није најбоље поднела честе измене топлог,

сушног и ветровитог времена.

Упркос томе, ово је година доброг вина, с поносом истичу

кључки виноградари и кажу да тржне вишкове усмеравају круше-

вачком ‘’Рубину’’, али и винарима у кладовском крају. Наравно,

највећа количина овогодишњег рода у сопственој винарији је пре-

рађена у бело вино "Душа Дунава".

- Зрно садржи готово идеални проценат шећера и није га

оштетила пепелница, тако да ћемо ове године имати веома ква-

литетно вино. Просечни приноси су око четири тоне по хектару,

јер су јаки и врели ветрови рано оставили чокоте без лишћа и то

се одразило на род. Око 100 тона  овогодишњег рода биће пре-

рађено је у 50.000 литара белог вина "Душа Дунава", које постаје

бренд кладовског краја. То је потврђено и на међународном Сајму

вина у Неготину, где је вино из кључке Винарије  "Душа", у конку-

ренцији 80 вина, освојило прву награду - наглашава Миодраг

Шћојић, руководилац РЈ "Виноградарство".                             М. Р. 

ПОДРШКА 
ПЧЕЛАРИМА 

КЊАЖЕВАЦ - Фонд за

развој пољопривреде општине

Књажевац издвојио је око 400

хиљада динара за набавку

Херба стрип летвица, препа-

рата за сузбијање варое,

гриња, које нападају пчеле. 

Вароа, гриња која на-

пада медоносне пчеле и ва-

роза, болест коју она про-

узрокује, највећи су светски

проблеми у пчеларству XXI

века. Књажевачки пчелари,

чланови удружења ''Ли-па'',

имају шансу да се са вароом

изборе уз помоћ Херба стрип

летвица, добијених из општин-

ског фонда за развој пољопри-

вреде.

- Вароа је гриња која

напада пчелу и ако се превен-

тивно не делује, долази до

уништења читавог друштва.

Ми смо набавили Херба стрип

летвице, које су се изузетно

добро показале у борби про-

тив варое - каже председник

''Липе'' Мирослав Милошевић.

Набавком ових препа-

рата Фонд наставља подршку

пчеларима, каже председник

Управног одбора Фонда Дали-

бор Станојевић.

- Укупна вредност на-

бављених препарата је око

400 хиљада динара, што је до-

вољно за преко седам хиљада

кошница чланова Удружења и

корисника субвенција у про-

теклој години. Још увек је ак-

туелан конкурс за набавку

опреме за пчеларску про-

изводњу, а од наредне не-

деље почећемо обилазак

корисника субвениција из

2014. године. Они који нису ис-

пунили обавезе према угово-

рима, неће више моћи да ко-

ристе овај вид помоћи и сно-

сиће последице - истиче Ста-

нојевић.

Књажевац годишње тр-

жишту испоручи преко 100

тона квалитетног, природног

меда, а рад на заштити пчели-

њих заједница, свакако ће до-

принети да те количине буду и

далеко веће.                    Љ. П.

Немачки бизнисмени са руководством Зајечара

НЕМЦИ ГРАДЕ ФАБРИКУ
Нове инвестиције у Зајечару
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НЕГОТИН – Шеф Делега-

ција ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт

и министар културе и информи-

сања Иван Тасовац посетили су

Неготин где су, у оквиру обележа-

вања Дана Европске сарадње,

отворили претпремијерно изложбу

фотографија “Уметност без гра-

ница”, коју ће Београђани видети

тек 21. септембра. 

- Захвалан сам Канцела-

рији за ЕУ интеграције Владе

Србије, која је покренула тај кон-

курс, зато јер је баланс који мо-

рамо да одржавамо између наше

прошлости и савремености за-

право једини прави начин којим

ћемо корачати у будућност – иста-

као је министар Тасовац.

Отварање изложбе увели-

чао је и наступ хорова: “Ангел Ма-

нолов” из Софије, “Соунд” из

Букурешта и неготинске ОМШ

“Стеван Мокрањац”.

- Идеја ове изложбе је да

фотографије покажу уметничку ви-

зију фотографа, како аматера,

тако и професионалних, како они

виде специфичне теме - здрав-

ство, социјалну инклузију, животну

средину. Јако ми је драго што смо

заједно успели да организујемо

ову акцију у Неготину – истакао је

Мајкл Девенпорт.

Шеф Делегације ЕУ у

Србији у пратњи Јована Милова-

новића, председника Општине Не-

готин, обишао је и куће неготи-

нских породица Михајловић и

Јенић које су оштећене у прошло-

годишњим поплавама и који ће

бити обновљени кроз програм по-

моћи Европске уније.

ЕУ, подсетио је Девенпорт,

до сада је финансирала обнову и

изградњу више од 1.000 кућа

широм Србије. 

- ЕУ је финансирала об-

нову и изградњу нових кућа, више

од 1.000 широм Србије, и наста-

виће са овим програмима у тесној

сарадњи са Владом Србије и са

локалним самоуправама. ЕУ за

следећу фазу издвојила још 70 ми-

лиона евра, а од те суме је опре-

дељено 10 милиона за обнову и

изградњу приватних кућа. У овој

фази у фокусу је источна Србија,

где је нарочито у септембру про-

шле године дошло до великих про-

блема услед поплава - рекао је

Девенпорт и ЕУ у Србији и додао

да је Европска унија и даље по-

свећена адекватном решењу

стамбених проблема људи који су

трпели страшне последице про-

шлогодишњих поплава, а да је

евро уложен у превенцију једнак

као седам евра уложених у сана-

цију.

Искуства на терену су, ме-

ђутим показала, истакао је пред-

седник Општине Неготин Јован

Миловановић, да је потребно да се

код неких објеката изврши рекате-

горизација, јер је у међувремену

дошло до слегања терена, што је

проузроковало већа оштећења.

- Потребна је поновна про-

цена коју ће извршити комисија са-

стављена од представника Данс-

ког савета за избеглице, јер се сле-

гање терена одвија споро и то до-

датно деградира објекте. Делега-

ција Европске уније са својим са-

радницима допринеће овој про-

цени као и реализацији обнове и

санације објеката – додао је Мило-

вановић. 

Амбасадор Давенпорт и

министар Тасовац обишли су и

Мокрањчеву родну кућу, а у вечер-

њим сатима присуствовали кон-

церту Београдске филхармоније,

који је финансирала Делегација

ЕУ у Србији. Овим програмом на

јубиларним 50. “Мокрањчевим да-

нима” Београдска филхармонија,

којом је у Неготину дириговао Вла-

димир Куленовић, отвара своју се-

зону.  Извођене су композиције

Александра Вујића - Српско коло,

Дворжаков Концерт за виолончело

и оркестар у Х - молу са солисти-

кињом Мајом Богдановић, као и

Симфонија у Ц -молу Петра Коњо-

вића.

- Мокрањац је већ одавно

у Европи као део европске баш-

тине и мислим да нас тамо жељно

ишчекују – поручио је министар Та-

совац нашаливши се на почетку

свог излагања да је Мокрањца од

свог најранијег детињства – мрзео,

зато што је  то име препознао као

одговорно што “мама, запослена у

МШ “Мокрањац” није ту”.

Мајкл Девенпорт, коме је,

такође, председник општине Него-

тин уручио плакету фестивала са

ликом славног Мокрањца, истакао

је да је највећи допринос “Мокрањ-

чевим данима”, управо публика

која је доказ да “врхунска култура

и музика могу да живе када их

овакви фестивали подржавају”.

Зато ће, истакао је амбасадор, ЕУ

наставити да подржава овакве

програме.

С.М.Ј.

ДАН ЕВРОПСКЕ САРАДЊЕ
Мајкл Девенпорт и Иван Тасовац посетили Неготин

Изложба о Николају Краснову

РУСКИ НЕИМАР СРБИЈЕ
ЗАЈЕЧАР - У зајечарском музеју отворена је

изложба докумената "Николај Краснов - руски не-

имар Србије", коју су приредили Архив Југославије и

Народни музеј "Зајечар".Николај Петрович Краснов

био је један од најзначајнијих архитеката који је

својим стваралаштвом, како у области архитектуре

и урбанизма, тако и у области ентеријера и приме-

њене уметности оставио значајан траг у изгледу Бео-

града, али и бројних градова и варошица широм

Србије. Најзначајнији је представник академског ис-

торизма у српској међуратној архитектури.

С. Б.

Девенпорт и Миловановић обилазе куће оштећене у поплавама

Мајкл Девенпорт на концерту Београдске филхармоније
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КЊАЖЕВАЦ - Народна биб-

лиотека ''Његош'' поставила је на свој

сајт дигиталну колекцију ''Књажевач-

ких новина'', једног од најбољих локал-

них листова бивше Југославије. На

дан када је пре 37 година из штампе

изашао први број, своја сећања на рад

у редакцији са публиком поделили су

новинари, уредници и директори првог

јавног гласила у књажевачкој општини. 

Први број једног од најбољих локал-

них листова бивше Југославије из

штампе је изашао четвртог септембра

1978. године. Било је то време при-

вредног успона општине Књажевац,

сећа се први директор ''Књажевачких

новина'' Славољуб Петровић:  ''Тада

се наметнула потреба да шира друшт-

вена заједница у Србији и ондашњој

држави сазна о резултатима које по-

стиже општина Књажевац. У то време,

Књажевац је, са Горњим Милановцем,

имао најбржу стопу привредног раз-

воја. Сваке године расатао је број за-

послених, тако да је створена матер-

ијална база за финансирање ''Књаже-

вачких новина''.

Нема малих и великих но-

вина, има само добрих и лоших, пору-

чио је видео линком из Париза један

од бивших новинара Драган Милади-

новић. И његове колеге слажу се да је

високи професионализам и инсистри-

рање на писмености оно што је обеле-

жавало стварање сваког броја ''Кња-

жевачких новина''. 

- Били смо мала, али сложна

редакција. Не могу да се не сетим

нашег директора Гвоздена Цонића,

који нам је био и отац и брат и друг и

колега, који је имао разумевања за

све. Радо се сећам и покојних колега

Зорана Д. Јовановића и Миомира Ра-

дојевића, који је за нас био најбољи

фото – репортер на свету - каже нови-

нар Наташа Марковић.

- Сваки број се припремао

као да је први. Знало се задужење

сваког новинара, знало се о чему ће се

писати, текстови никада нису каснили.

Водило се рачуна о писмености нови-

нара, граматичкој исправности, право-

пису. Новине су биле изузетно

писмене - рекао је главни и одговорни

уредник ''Књажевачких новина'' Зоран

М. Јовановић.

Свој нови живот ''Књажевачке

новине'' дугују Народној библиотеци

''Његош'', која је у њима препознала

драгоцени извор података о животу

књажевачке општине последњих де-

ценија XX  века.

- Сматрамо да су ''Књаже-

вачке новине'' својеврсна хроника

Књажевца, да дају обиље значајних

података о животу града, о томе како

се град мењао, о људима, о људским

судбинама. С обзиром на тај значај,

оне су библиотечка грађа, доступна у

нашој читаоници. Али, сматрали смо

да треба да добију живот у дигиталном

облику. Од четвртог септембра, пре

две године ''Књажевачких новина'' до-

ступне су на сајту библиотеке (www.

biblio-knjazevac.org, дигитална зави-

чајна збирка) - казала је директор Биб-

лиотеке Владана Стојадиновић.

Књажевачке новине излазиле

су до 2000. године три пута месечно.

Штампане су на осам од 16 страна, у

тиражу од осам до 11.000 примерака.

Инспирисани фото – архивом

''Књажевачких новина'', млади Кња-

жевца сачинили су изложбу ''Књаже-

вац има будућност – али какву''. Изло-

жба је настала на радионицима визу-

елног причања прича Центра локалне

демократије.                                 Љ. П.

Занимљива изложба у Зајечару

’’ШЕТЊА КРОЗ АМЕРИКУ’’

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару, на платоу испред Народног музеја,

отворена је изложба фотографија “Шетња кроз Америку”. На из-

ложби је представљена 51 фотографија пејзажа живописних пре-

дела свих америчких савезних држава.

Изложба је остварена уз свесрдну помоћ Амбасаде САД у

Србији, која је омогућила да ове фотографије до сада види велики

број грађана Београда, Краљева, Новог Пазара, Сомбора и Кра-

гујевца. У име Града Зајечара, посетиоце изложбе поздравио је

Владислав Милојевић, помоћник градоначелника Зајечара.

- Ове фотографије воде вас у далеке и недостижне пределе

Америке, тако да верујем да ће посетиоци изложбе уживати у пејза-

жима америчких држава - рекао је Владислав Милојевић, помоћник

градоначелника Зајечара.

Ову путујућу изложбу, као уметнички директор и продуцент

потписује српски фотограф Дарко Жагар, који је пуне две деценије

живео у Америци. Његова подршка на отварању изложбе у

Зајечару била је Ерика Кин, из Културног атшеа амбасаде САД.

Посетиоци ће моћи да се прошетају и уживају у овим фото-

графијама великог формата месец дана, односно до 10. октобра.

Организатори изложбе су Амбасада САД у Србији, Установа Цен-

тар за културу и туризам и Народни музеј у Зајечару.                 С. Б.

“Agroinvest fond” DOO Beograd,
Pazinska br. 16, Beograd

o b j a v l j u j e
O G L A S

ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA 
PRIKUPLjANJEM PONUDA

СВЕДОК ВРЕМЕНА
У дигиталној форми изашле ''Књажевачке новине'' 

Vozilo Početna cena
u din

Depozit 
u din

Vozilo marke „Opel Astra S 1.7. DTI
karavan“, godina proizvodnje

2002.ccm 1686, registarske tablice
BG 624-ID, istekla registracija

1. 0 0

Pravo učešća slanjem pisanih ponuda imaju domaća pravna i fizička lica

Vozilo se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na

naknadnu reklamaciju kupca. Prodavac ne garantuje da vozilo koja se prodaje ima

određene karakteristike u smislu kvaliteta, kvantiteta ili da odgovara svrsi koju poten-

cijalni ponuđač predviđa za to vozilo. Smatra se da je ponudilac pre slanja pisane

ponude obavio razgledanje vozila koja se prodaje i svoju ponudu zasniva na sop-

stvenoj proceni stanja vozila.

Razgledanje vozila se vrši u periodu od 21.09.2015. do 25.09.2015. godine

prema rasporedu koji se prethodno dogovori sa ovlašćenim licem.

Ovlašćeno lice: Vesna Stanković, tel. 063/ 670 449.

Ponuda obavezno mora sadržati:

A) za domaće fizičko lice:

• Podatke o vozilu koje je predmet prodaje, sve prema objavljenom oglasu i ponuđenu

cenu ;

• ime i prezime, ime i prezime jednog roditelja;

• adresu, matični broj i fotokopija lične karte;

• broj telefona i/ili broj faksa;

B) za domaće pravno lice:

• Podatke o vozilu koje je predmet prodaje, sve prema objavljenom oglasu i ponuđenu

cenu ;

• Firmu, matični broj i PIB pravnog lica;

• Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat firme;

•Izvod iz Agencije za privredne registre

Ponuda u kojoj cena nije navedena, ili nije data u valuti po kojoj je oglašena

početna cena ili je data opisno neće se razmatrati. Ponuda u kojoj je ponuđena cena

niža od početne oglašene cene takođe se neće razmatrati.

Prodaja vozila se obavlja putem prikupljanja zatvorenih ponuda. Ponude

mogu biti dostavljene neposredno Ogranku prodavca Zaječaru, ul. Njegoševa br. 4,

zaključno sa 02.10.2015. godine do 16 časova ili poslate preporučenom poštom

zaključno sa 02.10.2015.godine. Koverat mora biti zatvoren, mora imati naziv i adresu

ponuđača i naznaku “ZA KOMISIJU-PONUDA ZA KUPOVINU OSNOVNOG SRED-

STVA”. Ponude dostavljene posle navedenog roka neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije ponude obaviće se 05.10.2015. go-

dine. Svi ponuđači biće obavešteni od strane Komisije o ishodu postupka prodaje.

Svi pripadajući porezi i ostali troškovi učestvovanja u postupku padaju na teret kupca.
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ZAJEČARSKA PIVARA
PROSLAVILA 120 GODINA

POSTOJANJA
ZAJEČAR – Zaječarska pivara proslavila je 120 godina

postojanja, razvoja i uspešnog rada spektakularnim doga-
đajem na centralnom Trgu u Zaječaru. Bilo je to veče za
pamćenje, uz zvuke tradicionalnih pesama i igara,praćenih per-
formansom poznatog lokalnog benda  Roktori, doktora koji svi-
raju rok. Nakon ovoga, usledio je nastup legendarnog benda
Bajaga i Instruktori koji su doveli atmosferu do usijanja.

„Veoma smo ponosni na to što slavimo 120 godina pi-
vare upravo u trenutku kada postižemo veoma uspešne rezul-
tate na tržištu“, rekao je  direktor Zaječarske pivare Dejan
Vatović. „Ovaj događaj posvećujemo svima koji učestvuju u
stvaranju naše istorije – našim zaposlenima, našim
potrošačima, partnerima, i svim Zaječarcima“, dodao je Vatović
uz obećanje da će Zaječarska pivara nastaviti da proizvodi pivo
vrhunskog kvaliteta i sledećih 120 godina. 

Pored odlične muzike, svi posetioci su uživali u
Zaječarskom pivu od kojeg je napravljena i gurmanska
mućkalica, tradicionalno jelo iz tog kraja Srbije, a koju su svi
imali prilike da probaju. 


