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ЗАЈЕЧАР - Бенд НУ

АНЦЕ из Софије, победник је 5.

фестивала Силата на рок, у Бугар-

ској, а као награду добио је наступ

на 50. јубиларној Гитаријади у

Зајечару. Реч је о бенду који по-

стоји око годину дана и има већ 17

ауторских композиција. Да је од-

лука жирија, у коме је био и Бра-

нимир Локнер, исправна, говори и

податак да је НУ АНЦЕ победио и

по мишљењу публике.

Чланови бенда су након

уручења награде истакли да ће им

бити огромна част и задовољство

да наступе на фестивалу какав је

Гитаријада и да је то за њих огро-

ман корак у њиховој каријери. Та-

кође су изразили наду да ће

достојно представити Бугарску на

фестивалу у Србији.

У ревијалном делу фести-

вала у Софији су наступили и по-

бедници 49. Гитаријаде са тери-

торије Србије, група СВЕМИРЦИ

из Београда, који су поштено раз-

дрмали бугарску публику. Наредна

Станица ГИТАРИЈАДА ПРОМО

ТУРА је Осијек у Хрватској.

Подсетимо, директор Уст-

анове Гитаријада Зајечар, Пери-

слав Дуцић и Васко Громков, пре-

дставник бугарског фестивала

“Силата на рока”, потписали су у

марту ове године у Зајечару, про-

токол о сарадњи, а Васко Громков

је био и члан жирија 49. Гита-

ријаде. Јубиларна 50. Гитаријада

биће одржана у Зајечару од 26. до

30. јула 2016. године.            С. Б.

ГИТАРИЈАДА У БУГАРСКОЈ

Промоција најстарије рок манифестације

Подела пакета најугроженијим домаћинствима

НАЈВИШЕ СИРОМАШНИХ У СЕЛИМА

КЛАДОВО - Црвени крст у Кладову је у сарадњи са ЦК Србије и

Министарством рада, запошљавања и социјалне политике обезбедио 300

пакета помоћи за најугроженије породице и то за самохрана старачка до-

маћинства и за породице са више деце. У насељу Мала Врбица спискове

мештана је саставила комисија Месне заједнице. Искуства потврђују да је

стопа сиромаштва највећа у сеоским срединама и зато је помоћ Црвеног

крста добро дошла јер садржи средства за хигијену и основне животне на-

мирнице.

- Нажалост, број оних који немају повећава се из године у годину,

тако да не успевамо да подмиримо све потребе. Пакети са храном и сред-

ствима за хигијену само тренутно ће ублажити незавидан статус одређене

категорије становништва. Црвени крст покушава да им ублажи тегобе, али

су наше могућности лимитиране - говори др Снежана Мирчетић, секретар

Црвеног крста у Кладову.

Једнократну помоћ у насељу Мала Врбица добило је осам поро-

дица које живе испод границе сиромаштва.

- Нама се јавио знатно већи број, али смо сагледали где је ситуација

најтежа и пакете су добиле породице у којима живе и деца. Није било лако

донети одлуку и зато смо у сарадњи са Црвеним крстом начинили списак

домаћинстава која ће у наредној расподели имати приоритет - објашњава

Љубиша Даскаловић, председник Савета МЗ Мала Врбица. 

Наредна акција Црвеног крста је подела бесплатних дрва за огрев,

подсећа др Мирчетић, и додаје да се до сада пријавило више од 250 меш-

тана из те подунавске општине. Критеријуме за добијање дрва за огрев од-

ређује Црвени крст у сарадњи са Центром за социјални рад. Минуле године

бесплатан огрев су добила 283 домаћинства, али ће та бројка ове јесени

бити премашена сматрају у кладовском ЦК. М. Р.

Одржана седница СО Мајданпек

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС
МАЈДАНПЕК - Завршни рачун буџета општине за прошлу годину и

ребаланс за ову, биле су су прве теме седнице Скупштине општине Мајдан-

пек. Усвојен је и план детаљне регулације коридора далековода између

трафо станица Мосна и Никине воде, као и годишњи програм заштите, уре-

ђења и коришћења пољопривредног земљишта, и предлог одлуке о са-

радњи са градом Фошкани, у суседној Румунији. 

Ова седница СО Мајданпек биће запамћена и по томе што, за раз-

лику од претходних, није било примедби ни на дневни ред ни на записник,

а највише времена је утрошено на најважније теме, па и усвајање одлуке о

завршном рачуну буџета општине за прошлу годину. У расправи, из редова

опозиције упућена су бројна питања везана за одређене позиције, али и за-

мерке што завршни рачун није усвојен у предвиђеном року, као и због чега

не прати извештај Државне ревизорске институције који је био најављен до

септембра. 

Везано за ребаланс буџета општине за ову годину, још се једном

чуло да су предвиђени приходи од око 792 милиона, а расходи 828 милиона

динара. Због тога ће пренета неутрошена средства из претходних година од

37 милиона динара бити искоришћена за покриће главнице дуга према бан-

кама. И предложени ребаланс буџета критикован је из редова опозиционе

Демократске странке, највише у делу који се односи на увећане расходе те-

куће потрошње, али је понуђени предлог ипак усвојен. 

Одборници су одлучили да се распишу јавни конкурси за директоре

у Јавном предузећу “Водовод” Мајданпек,  ЈКП “Доњи Милановац” и Јавном

предузећу за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек. У оквиру кадров-

ских питања по једног новог члана управних одбора добили су Дом здравља

“Др Верољуб Цакић” и Предшколска установа “Марија Мунћан”, а Урош Ву-

летић ће функцију в.д. директора Народне библиотеке у Мајданпеку обав-

љати и у наредних годину дана.                                                                 С. В.

Подела пакета у Малој Врбици

Седница СО Мајданпек
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Изузетан принос винове лозе у Неготинској Крајини 

ДОБРО ГРОЖЂЕ – ДОБРО ВИНО
НЕГОТИН – Крајински винари ове године имају добар род и

по свему судећи направиће добро вино. По речима стручњака, кон-

стантно праћење стања винограда током вегетације на потесу Него-

тинске Крајине су на то и указивале. Бербу је, међутим, накратко

прекинула киша, прва у последњих неколико месеци.

- За сада се то није одразило на принос и квалитет грожђа.

Није дошло до смањења садржаја шећера у бобицама, који у овом

тренутку износи око 23 одсто, нити до пуцања бобица. Није уочена

ни појава ботритиса у виноградима, који је чести пратилац великих

количина падавина у време сазревања и брања грожђа – каже дипл.

инжењер Зорица Петканић, стручни сарадник за технологију биљних

производа неготинске Пољопривредне саветодавне и стручне

службе.

По речима стручњака штетне последице по род представ-

љају обилне падавине које могу довести до смањења приноса и ква-

литета грожђа.

- Бобице грожђа трпе велики притисак воде, долази до њи-

ховог пуцања, губитка течности и хранљивих материја. Може доћи и

до појаве ботритиса. Велика количина падавина у овом тренутку та-

кође, као последицу има и продужење пораста ластара, који троше

велике количине хранљивих материја и слабије сазревају. Као такви

не могу да до периода мировања сакупе потребне количине хран-

љивих материја за презимљавање, па током зиме страдају од зим-

ских мразева – истиче Петканићева.

Крајински виноградари, зато, ових дана убрзано раде, на-

дајући се да се неће обистинити прогнозе метереолога, како би и

следеће године имали здраве винограде и пили квалитетно крајин-

ско вино. С.М.Ј.

СКУЧЕНИ КАПАЦИТЕТИ

КЊАЖЕВАЦ - Пред-

школска установа “Бајка” у

Књажевцу спремно је доче-

кала почетак нове радне го-

дине, а запослени су припр-

емили и пуно активности за

најмлађе. 

Ове године у 31 групи

Предшколске установе ''Ба-

јка'' борави 700 малишана.

Нажалост, с обзиром да су

капацитети ограничени, није

било места за сву децу, каже

директор Драган Ђорђевић.

- За 16 места у гру-

пама пријављивало се и по

30 родитеља – истиче Ђорђ-

евић. - Ми смо у обавези да

поштујемо закон и крите-

ријуме Министарства про-

свете. Било је незадово-

љних, али немамо права да

нарушавамо безбедност де-

це и кршимо закон. 

Ђорђевић истиче да

има родитеља који не изми-

рују редовно своје обавезе

према вртићу.

- Озбиљна су дуго-

вања појединих родитеља.

Ја би их молио да, узимајући

у обзир тренутак у коме жи-

вимо и доба године када су

трошкови породица велики,

да издвоје мало новца и по-

крију део својих дуговања,

како би смо створили још

боље услове за боравак

деце – апелује Ђорђевић.

Активности у врти-

ћима почеле су са првим да-

нима септембра. Након

''Клинцезијаде'', припрема се

Дечја недеља, а у припрем-

ној групи вртића ''Црвенка-

па'' чак се спремала и

зимница, па су на сто дирек-

тора стигле теглице са тур-

шијом и пекмезом. 

Љ. П.

КЛАДОВО – У Текији,

код Кладова, чим падне мало

јача киша сви мештани тог

насеља на обали Дунава –

искључују мобилне телефо-

не!

- Чим падне мало јача

киша, изгуби се сигнал мо-

билних оператера, који по-

слују у Србији, тако да сме-

ста упадамо у роминг – пр-

ича нам Александар Бабуцић

(30), мештанин Текије. - Да

не би плаћали астрономске

рачуне, тада сви или ис-

кључимо телефоне или не

одговарамо на позиве.

Наш саговорник каже

да је, док Текијанци ''нису

схватили у ком грму лежи

зец'', било мобилних пре-

тплатника који су плаћали

астрономске рачуне за теле-

фон, будући да нису ни знали

шта је то роминг, иако их је

''телефонска секретарица, на

румунском језику, уредно

обавештавала да су у зони

мобилних оператера из те су-

седне земље''.

- Примера ради, ко из

Кладова долази до Текије,

или преко нашег места жели

да стигне до града на Дунаву,

упада у роминг, хтео он то

или не – наставља Бабуцић.

- Разлог је једноставан – ру-

мунски мобилни оператери

имају далеко јачи сигнал од

телефонских компанија које

послују у Србији, а на руку им

иде и конфигурација терена.

Последица тога је да у

околини Текије и самој варо-

шици, посебно ако имате но-

вији телефон, аутоматски

падате у роминг. И, ако то на

време не приметите – оче-

кујте увећан рачун за мо-

билни телефон.

- Људи из овог краја

знају за јадац, па у Текији сви

мобилне телефоне ''штелу-

јемо'' на ручно подешавање и

тако бирамо домаће опера-

тере. Али, они који за то не

знају нађу се у чуду када им

стигне увећан рачун – додаје

Бабуцић.

В.Н.

ОПРЕЗ - ПАДА КИША!
Увећани рачуни за мобилну телефонију у местима уз границу

ИНТЕРНЕТ

Пре две године, било је случајева да падне кише и

да мештани Текије остану без домаће интернет конекције

и падну у румунску, због чега су неки тада плаћали рачуне

за фиксну телефонију и до 10 хиљада динара. Данас се,

међутим, у варошици на Дунаву поставља оптички кабл,

тако да ће и тај проблем ускоро бити решен.

Драган Ђорђевић

У књажевачким вртићима
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НЕГОТИН – Извође-

њем једног од најбољих дела

данашњице, монументалне

Бетовенове Девете симфо-

није у интерпретацији сјајног

хора и симфонијског оркестра

Радио телевизије Србије у Не-

готину су 16.септембра за-

вршени јубиларни, 50. „Мокр-

ањчеви дани“. Грандиозна

симфонија, али и бриљантна

интерпретација музичара, хо-

риста и солиста Евгеније

Јеремић, Јелене Кончар, Не-

нада Чиче и Атиле Мокуша

одушевила је публику.

- Велика је привилегија

бити део једне овако богате, а

пре свега Мокрањчеве исто-

рије, јер без Мокрањца не би

било ни фестивала, нити би

ми могли да говоримо о

српској музици да није било

њега. Са његовог извора за-

иста много композитора кас-

није је пило. Мокрањчева

музика је и дан данас најжи-

вотнија музика који живи

првенствено међу хоровима у

земљи и широм света – каже

диригент Бојан Суђић, који је

имао ту част да својим словом

о Мокрањцу отвори фестивал,

а Бетовеновом Деветом сим-

фонијом, ефектно затвори.

Ове године на фести-

валу је наступило преко 1.500

извођача. „Мокрањчеве дане“

обележиле су пуне сале и пуб-

лика која је уживала у насту-

пима чак 10 хорских анса-

мбала, али и два наша најзна-

чајнија оркестарска ансамбла

– Београдска филхармонија,

која је наступила после 15 го-

дина у Мокрањчевом Него-

тину и Суђићев Симфонијски

оркестар и Хор РТС.

Фестивал је, међутим,

и поред извесних осцилација

у квалитету хорова из Руму-

није, Бугарске, Турске, Грчке,

Русије и Србије, дефинитивно

обележило и традиционално

“Натпевавање” на којем су

убедљиво тријумфовали Бу-

гари, хор “Ангел Манолов” из

Софије под управом Дарене

Попове. Друго место припало

је хору “Елегија” из Москве

под управом Марине Алек-

сејеве, док је трећепласирани

“Соунд” из Букурешта са дири-

гентом Војкуом Попеском.

- Узбуђени смо због по-

беде и одушевљени пријемом

публике. До ове Мокрањчеве

Друге руковети, која нам је

била обавезна композиција на

“Натпевавању” нисмо имали

Стевана Мокрањца на репер-

тоару, али од сада ћемо га си-

гурно певати – каже диригент

Дарена Попова.

Овогодишње 50. „Мок-

рањчеве дане“ обележила је и

премијера музичко–сценског

приказа „Звездани часови чо-

вечанства“, концертном изво-

ђењу радио драме „Мокр-

ањац, човек своје уметности“,

у режији Саше Латиновића, по

тексту музиколога Маје Чоло-

вић-Васић, уредника рубрике

„Музичка критика и савремени

токови“ Музичке редакције

другог програма Радио Бео-

града, која је расла, сазревала

и школовала се уз – Мокра-

њца!

- Као Неготинка сам

сентиментално везана за

Мокрањца, и морам да при-

знам да ја Мокрањца обожа-

вам. Како године пролазе моја

љубав према њему је све

већа, вишесложнија и има

више сегмената од тог пуког

поноса што потичем из њего-

вог града – каже Маја Чоло-

вић-Васић, чија је радио др-

ама „Мокрањац, човек своје

уметности“, на основу које је и

настао овај сценски приказ,

премијерно изведена прошлог

новембра на Другом програму

Радио Београда поводом обе-

лежавања 100-огодишњице

Мокрањчеве смрти.

Међу упамћеније и ус-

пешније остао је и наступ

најмлађег неготинског хора

“Вивак” којим управљају Дра-

гана Симоновић-Мариновић и

Александра Ђукић, програм

“Омажи и сећања” модера-

тора мр Александре Паладин,

која се са својим гостима

ефектно “прошетала” кроз све

фазе настанка и развоја фе-

стивала, промоција слика са

овогодишње 17. по реду ли-

ковне колоније “Ехо музике”,

као и промоција фељтона др

Бранке Радовић о Мокрањцу

у форми мале брошуре коју

прати и компакт диск са Мок-

рањчевом Шестом руковети.

Апсолутни утисак фе-

стивала, вели музиколог др

Бранка Радовић, селектор, је

новоустановљени програм

„Концерт у 11“, који је свако-

дневно на централном град-

ском тргу реализовало четво-

ро студената београдског

ФМУ: Мила Смиљковић (прва

виолина), Нина Опсеница (др-

уга виолина), Градимир Орба-

новић (виола) и Јована Радо-

јковић (виолончело).

- Ови програми су при-

вукли велику пажњу публике,

а посебно младих. Та ди-

ректна порука којој сам се на-

дала свих година, порука

грађанству Неготина да уче-

ствује  директно у музици и да

контактира директно са му-

зичарима и програмима, ост-

варила се на овом фестивалу.

Мислим да је то велики помак

и да смо њиме почели да

гајимо најмлађу неготинску

публику – истакла је др Радо-

вић.                                  С.М.Ј.

У ЧАСТ РОДОНАЧЕЛНИКА СРПСКЕ МУЗИКЕ 
Спуштене фестивалске заставе 50. „Мокрањчевих дана“

Хор и симфонијски оркестар РТС

Из представе Грк Зорба

КАРТА ВИШЕ

Ако је судити по посећености карта више тражила

се за предфестивалски наступ Хора “Вива Вокс”, пред-

ставу Позоришта на Теразијама “Грк Зорба” са сјајном

Љиљаном Стјепановић и Десимиром Станојевићем, али и

за ансамбл “Уна сага Сербица” са модерним излетима из

традиционалног, уз употребу технологије 3Д мапирања.

ПОЧАСНИЦА “ТИМОЧКИМ“

Заслужним појединцима и колективима, организа-

тор Дом културе “Стеван Мокрањац” уручио је плакете и

почаснице. Једна од почасница припала је и Недељнику

“Тимочке” као медијском партнеру јубиларних 50. “Мок-

рањчевих дана”.
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СОКОБАЊА - Да на-

шим познатим туристичким

центрима није довољан само

дар природе да би привукли

захтевније госте, очигледан

пример је Сокобања, која је

овог лета забележила 3.000

страних гостију. Они, поред

обиласка излетишта, разгле-

дања културно-историјских

добара, гостопримства и га-

строномских специјалитета,

за свој новац желе да уживају

и другим садржајима.

Тако је, "српску Шва-

јцарску", како је Јован Цвијић

својевремено назвао бању

под Озреном, ове сезоне

"окупирало" више хиљада ту-

риста из Немачке, Швајцар-

ске, Француске, земаља Еми-

рата, Русије, Бугарске, Енг-

леске, Италије, САД...  Дола-

зили су на продужене вике-

нде, али и на више дана, а

задовољни оним што су до-

живели, одавде одлазе са "до

виђења".

Да Сокобања опле-

мени своју понуду по свет-

ским стандардима, заслужан

је Драгиша Милојевић, који је

новац зарађен за три деце-

није рада у Швајцарској, уло-

жио и у изградњу "Соко

Терме", велнес центра, по-

вршине веће од 2.000 ква-

драта. Јединствен комплекс

не само у овом туристичком

центру, запослио је више де-

сетина углавном младих

људи, а биће их и више јер

ускоро предстоји проширење

и објекта и садржаја.

- Сокобања нас је оча-

рала на први поглед. Страх

да посао започнемо овде

нисмо имали ни у једном тре-

нутку. Жеља нам је да ра-

димо и зарадимо, али и да

понудимо нешто што до сада

није постојало. Да смо били у

праву, најбољи доказ је по-

сета, а странци су ваљда

прави барометар - каже Дра-

гишин син и директор хотела

Милан Милојевић, позивајући

и остале наше људе да ула-

жу у своју земљу.

Једна од предности

овог комплекса и уједно

једне од "најтежих" тури-

стичко-привредних инвести-

ција у бањи под Озреном,

јесте што користи термо-ми-

нералне изворе темпера-

туре 39 степени. 

Д. С.

СТРАНЦИМА ПРИЈА ОЗРЕН
Сокобању посетило више од 3.000 иностраних туриста

Затворени базен у хотелу Соко Терме

ОАЗА

До пре три године, на локацији у центру бање, било

је једно обично извориште лековите воде названо Лимун

бања, у коме су се преко лета "на дивље" брчкали и гости

и мештани. Данас је ту, бања у бањи, која госту пружа сва

задовољства на једном месту, а Сокобању сврстава раме

уз раме са светским сличним оазама за лечење душе и

тела.
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ЗАЈЕЧАР – Зоран Си-

моновић (62), запослен у ЈП

''Железнице Србије'', спасио је

сигурне смрти више од 50 пут-

ника у возу ''швеђанка'', коме су

отказале кочнице, тако што је

изашао кроз прозор воза и, ви-

сећи над провалијом, успео да,

држећи се за кров, пређе неко-

лико метара и ручно укочи воз,

који се кретао брзином од 70

километара на час. Воз се, како

се испоставило, зауставио је-

два километра од Свр-љишке

клисуре, дубоке, на појединим

местима, и до - 50 метара!

- Кренули смо из Ниша

ка Зајечару, возом број 2746 –

прича уморним гласом Симоно-

вић, кога смо пронашли у пла-

нини више зајечарског села

Дубочане, како сече дрва.

Каже, морао је да дође овде да

''радом покуша да се ослободи

стреса, који га је тек сада сти-

гао''. - Прошли смо Громадски

тунел и станицу Хаџиће, када

ми је колега казао: ''Зоки, бре,

почели смо да губимо ваздух,

отказују нам кочнице''.

Симоновић, који као же-

лезничар ради већ 35 година, је

одмах позвао машиновођу, који

је зауставио воз.

- Позвали смо мајсторе

у депоу у Зајечару и казали шта

се догодило – наставља Симо-

новић. - Док смо чекали даља

упутства, приметили смо да је

воз, сам од себе, почео да се

креће. У тренутку сам схватио

да су смо остали без ваздуха и

да су кочнице – потпуно отка-

зале!

Воз је кренуо низбрдо,

под косином од 12 промила.

Ништа више није могло да га

заустави. У возу су била, каже

Симоновић, око 50 путника, од

чега највише деце.

- Деца су почела да се

хватају за главу и вриште, али

смо их колега и ја некако сми-

рили – надовезује се Симоно-

вић. - Казали смо им да је све у

реду и успели смо да спречимо

панику. Али, у међувремену воз

је повећавао брзину!

Железничари су позва-

ли станицу у Сврљигу и казали

да сместа обезбеде све пружне

прелазе ''јер постоји реална

опасност да воз исклизне из

шина''.

- Кроз станицу у Свр-

љигу прошли смо брзином од

75 километара на сат, буквално

смо ''клизили'' по шинама – још

увек је узнемирен Симоновић. -

Знао сам да се приближавамо

Сврљишкој клисури, где маши-

новођа није имао ни теоретске

шансе да задржи контролу над

возом. Гледали смо, буквално,

смрти у очи. Кроз главу ми је

само пролетела слика несреће

у црногорској Дивачи, када је

погинуло на десетине људи.

У том тренутку, Зоранов

колега је, више за себе, казао:

''Погинућемо, готово је. Једино

када би могли да стигнемо до

чеоне славине и да је ручно

окренемо, то би зауставило

воз''.

- Ни тренутка нисам

размишљао, јер смо сви, ио-

нако, већ били мртви – стресе

се Симоновић. - Отворио сам

прозор и рукама се ухватио за

кров. Видео сам, за тренутак,

провалију испод себе. А, онда

сам све избацио из главе. Раз-

мишљао сам само да морам да

пређем тих неколико метара и

стигнем до чеоне славине.

Милиметар по милиме-

тар, надљудском снагом, кре-

тао се Симоновић, док се

прстима, као канџама, држао за

кров воза. Свом силином га је

ударала ваздушна струја, али

он није одустајао.

- Осетио сам под руком

ретровизор воза и ухватио се

за њега – са видним олакша-

њем казује Симоновић. - Схва-

тио сам да сам успео, али

нисам још веровао. Помолио

сам се у себи: ''Немој, молим

те, Боже, сада да ме оставиш''.

Зоран је успео да се

пребаци на платформу, где се

налазила чеона славина. Гроз-

ничаво је, борећи се са напа-

дом панике, почео да је окреће.

Није ни приметио када ју је за-

врнуо до краја.

- Само се сећам да је

воз почео да успорава – хукну

Зоран. - Стао је тек након десе-

так минута. Поледао сам где

смо. Били смо на једва два ки-

лометра од Сврљишке кли-

суре. Још десетак минута и сви

би погинули. Али, Богу хвала,

остадосмо живи.

Симоновић се вратио у

воз, а путници су тек тада по-

чели да вриште. Један од њих

је Зорану казао: ''Мајсторе,

могли сте да погинете''.

- Ћути, бре – подвикнуо

сам. - Сви смо могли да изгине-

мо. Бог нас је погледао. Остали

смо живи...                          В. Н.

ВИСИО НАД ПРОВАЛИЈОМ - УКОЧИО ВОЗ!
Железничар Зоран Симоновић спасао сигурне смрти 50 путника

Чеона славина коју је заврнуо Симоновић

НАГРАДА

Надлежни у Зајечару су генералном директору

''Србија карго'' предложили да награде Симоновића, што

је овај и уважио.

- Добио сам награду од 50 хиљада динара и обе-

ћали су да ће ми запослити сина – каже Зоран. - А, Градско

веће Зајечара, на предлог Саше Мирковића, председника

Скупштине, чуо сам тако, наградило ме је са пола милиона

динара.
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КЊАЖЕВАЦ - Књажев-

чани су овог септембра били

више него изненађени великим

бројем птица на крововима, те-

расама, прозорима... Ласте,

спремне за дуг пут у топлије

крајеве, ''окупирале'' су варош,

можда да поруче да ће се вра-

тити са првим данима пролећа. 

Увек у исто доба године, када

дани постану краћи, почиње ве-

лика сеоба птица из хладних у

топле крајеве планете. Ласте,

које орнитолози зову и космо-

политским птицама, јер живе на

свим континентима и свим гео-

графским ширинама, на путу

дугом неколико хиљада кило-

метара, на кратки предах свра-

тиле су у Књажевац. 

На изненађење Кња-

жевчана, а као по неком уна-

пред припремљеном плану,

населиле су терасе станова и

кућа, жице за веш, телефонске

каблове. Некима је призор

личио на оне из легендарног

Хичкоковог филма, други су по-

кушали да се спријатеље са

птицама, које их својом песмом

буде у рану зору. 

Ласте су, каже народно

веровање, симбол слободног

плавог неба и вечне среће, па

се мисли да уништавање њихо-

вих гнезда доноси несрећу. У

Србији се од давнина сматра

да када ласта стане на прозор,

доћи ће писмо или лепа вест.

Кад ко види прве ласте, треба

да додирује новац у џепу, па ће

га имати целе године.

Књажевац настањују го-

лубови, којима варош, према

легенди, дугује и своје старо

име - Гургусовац. Пре неколико

година дошле су роде, које се

сваког пролећа враћају на дим-

њаке, а можете их срести на

обали Тимока, или у шетњи

дрворедом. Можда су и ласте

одлучиле да је Књажевац

добро место за живот.  У сва-

ком случају, призор забележен

овог септембра у вароши, био

је занимљив и нашем фоторе-

портеру. 

Љ. П.

ЛАСТЕ ''ОКУПИРАЛЕ'' КЊАЖЕВАЦ 
На путу у топлије крајеве
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БОР - У Хотелу "Језеро" на

Борском језеру више су него задо-

вољни овогодишњом летњом сезо-

ном јер су имали три пута више

гостију него у истом периоду прошле

и претпрошле године. Више је раз-

лога за већу попуњеност капаци-

тета, а међу најважнијим руково-

дство хотела истиче добру припрему

и придруживање кампањи репуб-

личке Владе за промоцију домаћег

туризма поделом ваучера за субвен-

ционисано коришћење услуге смеш-

таја.   

- За овогодишњу летњу се-

зону припремили смо се добро и на

време. На понтонским базенима

уместо жичаног ставили смо тврдо

дно како би купачи, поготово деца,

били сигурнији, јер је дубина језера

на том месту 30 метара. Свако-

дневно смо чистили и  уређивали

две наше плаже. Осим тога, уз

помоћ Рударско-топионичарског ба-

сена Бор реновирали смо и пустили

у рад етно-ресторан на главној

плажи. Тиме смо не само употпу-

нили понуду хотела него смо при-

вукли још више гостију, поготово из

Бора и околине. Етно-ресторан за

сада ради свакодневно и тако ће

бити све док буде гостију. Викендом

имамо акустичну музику уз домаће

специјалитете. У пријатном ам-

бијенту етно-ресторана на главној

плажи сада могу да уживају и гости

хотела "Језеро" и гости из Бора и

околине - каже Миодраг Миловано-

вић, заменик управника Хотела

"Језеро", и посебно истиче: - На већу

посећеност посебно је утицала и

Владина акција "Моја Србија" коју

смо и ми прихватили. Захваљујући

тој акцији имамо резервације до

краја новембра, до када ова акција

траје. На тај начин промовишемо не

само наш хотел него и туризам Бора

и околине.

У овогодишњој летњој сезони хотел

"Језеро" највише је имао поједи-

начне госте из Београда, Новог Сада

и Војводине, али и из Румуније, Бу-

гарске, Македоније, Босне и Херце-

говине... У јесењој сезони и до краја

године хотел мање рачуна на

појединачне госте, а више на тако-

звани конгресни туризам на којем

базира своје пословање ван летње

сезоне.

- Наши капацитети добрим

делом већ су резервисани и за

јесењу сезону, када се одржава

већина семинара, саветовања и

предавања. Смештај су већ резер-

висали наши ранији гости као што

су, на пример, Удружење привред-

ника Србије (били су у марту) или

учесници традиционалног Октобар-

ске конференције рудара и мета-

лурга која се већ три године одржава

у нашем хотелу - каже заменик

управника Миодраг Миловановић.

Добром посећеношћу и по-

словањем у летњој сезони хотел

"Језеро" на Борском језеру оправдао

је проглашење за туристичку топ-де-

стинацију у овој години, па очекује

да ће добро пословати и до краја го-

дине.

М. М.

ТРИ ПУТА ВИШЕ ГОСТИЈУ
Успешна летња сезона  Хотела "Језеро" на Борском језеру

Добром посећеношћу и пословањем у летњој се-

зони хотел "Језеро" оправдао проглашење за тури-

стичку топ-дестинацију у овој години. - Учешћем у акцији

"Моја Србија" успешно промовише туризам Бора и око-

лине. - Пословање у јесењој сезони и до краја године

хотел базира на конгресном туризму.
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КЛАДОВО - Изложба фото-

графија у холу кладовског Дома кул-

туре финале  је трећег конкурса "Књи-

га, ти и лето" овдашњег Центра за кул-

туру. Одлуком жирија, прва награда до-

дељена је Стефану Бибуловићу

(Кладово), другу награду освојила је

Милица Живојиновић(Брза Паланка),

док је трећенаграђена Златана Лечић,

из Београда.

На конкурс су пристигле 72

фотографије, од 28 аутора из девет

градова Србије. Све су одговориле за-

хтевима конкурса,а тематска компози-

ција најчешће је била породица -казала

је на отварању изложбе Жаклина Ни-

колић, директорка Центра за културу.

- Намера фото конкурса била

је да се промовишу књига и читање,

али и туристички потенцијали нашег

краја. Изложба је својим садржајем,

формом и поставком испунила циљ, а

то је да се група љубитеља читања и

фотографије окупила око исте идеје -

промоција књиге и читања која је те-

матски забележена и видљива на при-

спелим фотографијама –истакла је

Николићева.

Покровитељ наградног кон-

курса" Књига, ти и лето" је компанија

"Текијанка", док је Центар за културу

сваког учесника наградио књигом.

М. Р.

’’КЊИГА, ТИ И ЛЕТО’’

Промоција читања кроз изложбу фотографија

КЛИНЦИ СПОРИСТИ

КЊАЖЕВАЦ - У књажевачкој предшколској уста-

нови ''Бајка'' одржана је традиционална спортско – рек-

реативна манифестације ''Клинцезијада 2015''. 

Предшколци из свих књажевачких вртића окупили

су се у ''Црвенкапи'' и такмичили у разноврсним играма,

попут ношења књиге на глави, трчања, сакупљању коц-

кица, надвлачењу конопца... Учествовало је 180 де-

војчица и дечака. 

- Циљ ''Клинцезијаде'' је развој здравог спортског

и такмичарског духа. Све су ово будући ђаци прваци. Они

се овде друже у склопу припрема за предстојеће школо-

вање. То њима доноси задовољство. Најбитније је да

спорт негујемо од најранијег узраста - каже педагог Јас-

мина Крстић. 

У Књажевцу ''Клинцезијада'' има дугу традицију.

Одржава се сваког септембра и на њој нема класичних

победника. Победници су сви који учествују, забављају

се и баве спортом.                                                      Љ. П.

ИЗАЂИ  МИ 
НА ТЕГЛУ

ЗАЈЕЧАР - Свечаности поводом славе Града

Зајечара употпунила је кулинарска манифестација у

центру града "Изађи ми на теглу". Ради се о надметању

у припреми популарног намаза од паприке – ајвара.

Такмичење окупило је више од десетак учесника из

Зајечара и околине, који чувају у тајности рецепте овог

престижног српског специјалитета. Поред такмичара,

на Тргу ослобођења у Зајечару, нашли су се и бројни

посетиоци који су са задовољством посматрали при-

премање ајвара и са нестрпљењем ишчекивали да

пробају овај специјалитет. 

С. Б.

Победничка фотографија

Учествовало 180 малишана
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МАЈДАНПЕК - У Мај-

данпеку је до среде била отво-

рена VI Међународна изло-

жба “Уметност у минијатури”,

коју у оквиру “МајданАрта” ис-

тоимено Удружење за умет-

ност, културу и туризам из

овога града, уз бројне суорга-

низаторе и под покровитељ-

ством Министарства културе

Владе Републике Србије и Оп-

штине Мајданпек. Реч је о из-

ложби са више од 600 радова

које потписује 350 уметника из

32 земље света.

Отварање те изложбе,

једног од значајнијих догађаја

овогодишњег “Мајдан Арта”

био је прилика да се проговори

о почетку и путу који је та ма-

нифестација прешла изра-

стајући у једно од културних

обележја јесени у овом делу

Србије, па и света. Истовре-

мено, да се проговори и о пла-

новима.

- У  перспективи је

даља борба “МајданАрта” за

развој културе и за културу.

Гледаћемо на све начине да

јавни сектор више мисли о кул-

тури, а невладин сектор више

и брже развија културу - рекао

је Зоран Митровић, председ-

ник МајданАрт на отварању

изложбе у Мајданпеку. - Ви-

дели смо у читавој земљи је

култура остала на невладином

сектору и његовој борби за оп-

станак целокупне културе. То

је стратегија и наше Владе и

целе ЕУ, тако функционишу

савремене државе, а тако по-

кушавамо да радимо и ми.

Част да отвори ового-

дишњу изложбу “Уметност у

минијатури”, у оправданом

одсуству Мирјане Томаше-

вић, добитнице Гранд при на-

граде, која је истог дана из-

ложбу отварала у Тбилисију,

припала је уметници из Мек-

сика Gracielli Garcia Bringas,

доктору уметности из Мек-

сико Ситија, са чијим Универ-

зитетом Веракрузана “Ма-

јданАрт’’ остварује дугогоди-

шњу сарадњу.

Изложбу “Уметност у

минијатури”ће након Мајдан-

пека моћи да погледају и љу-

битељи уметности у Петро-

вцу на Млави, а потом и Бео-

граду. С.В.

“УМЕТНОСТ У МИНИЈАТУРИ” 

Бољевчани обарају рекорд

КОЛО ЗА ГИНИСА

БОЉЕВАЦ - Културно-уметничко друштво Бољевац

и Ансамбл Културно-образовног центра из овог града,

учествоваће на великој манифестацији Коло за Гиниса,

која ће бити одржана 4. октобра у Новом Саду. Овај

пројекат покренуло је удружење ''Велико коло'', а циљ је

да број учесника који ће заједнички игрти коло, уђе у Ги-

нисову књигу рекорда.

Играчи из Бољевца ће се наћи међу 15 хиљада

учесника из свих делова Србије, а играће се игре из Војво-

дине, западне и источне Србије. Припреме играча, по кри-

теријумима Гинисове комисије су завршене, а подршку за

учешће на овој манифестацији обезбедио је Културно-об-

разовни центар. 

С. Б.

Поводом славе Зајечара

ИЗЛОЖБА ИКОНА
ЗАЈЕЧАР - Поводом славе Града Зајечара у галерији

Радул беговог конака отворена је и изложба фото-репродук-

ција Богородичиних икона и фресака из фундуса Тимочке

епархије, а селекцију и поставку приредио је Народни музеј

Зајечар, уз благослов његовог преосвештенства епископа Ти-

мочког илариона.

- С обзиром да су фотографије извучене из обимног

корпуса фото материјала који је прикупљен, ово је на скроман

начин најава скором објављивању Споменице тимочке Епар-

хије. Честитам вам славу Града Зајечара и Саборне цркве и

нека Пресвета Богородица чува овај град и његове житеље -

рекао је епископ тимочки господин Иларион.

Отварању изложбе су присуствовали и његово високо

преосвештенство митрополит видински господин Дометиан и

његово преосвештенство епископ белоградчишки господин

Поликарп, из Бугарске Православне цркве. 

С. Б.

Изложба се сели у Петровац

КУД Бољевац
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На Светском првенству

ЗЛАТНИ ДАЛИБОР 

КЊАЖЕВАЦ - Далибор Илијић, из Књаже-

вца, вишеструки државни шампион и рекордер у

pauerliftingu, постигао је велики успех на Свет-

ском првенству које је одржано у Лас Вегасу, јер

је у дисциплини dead lift заузео прво место и ос-

војио златну медаљу. Занимљиво је да ће, доб-

рим делом и због изванредних резултата српских

представника, наредно Светско првенство бити

одржано у септембру следеће године у Нишу. 

Љ. П.

РТАЊСКИ 
ПОЛУМАРАТОН

БОЉЕВАЦ - У Бо-

љевцу је одржан трећи по реду

Ртањски полумаратон, а трка је

ове године окупила двадесетак

такмичара из неколико гра-

дова. Стазу, дугу 21 километар,

од Бољевца до насеља Ртањ и

назад, први је претрчао Ненад

Живковић из Крушевца, за

један сат и 22 минута, а други

је на циљ стигао Томислав

Панић из Параћина. Трећи је

био Игор Станојевић, из Проку-

пља, а током трајања полума-

ратона, одржане су и уличне

трке за децу свих узраста. Ор-

ганизатор ове спортске мани-

фестације је Спортски Савез

Бољевца, у оквиру септембар-

ских свечаности поводом дана

општине.                            С. Б.
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