
****БРОЈ 161 01.10.2015.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

ВРЕЛО У
‘’ВРЕЛУ’’

СТРАНА 8

Вредно признање за Књажевац 

Археолози наставили истраживања локалитета Шаркамена

Вукица Адамовић из 
Шарбановца узгаја банане

СТРАНА 6

Радници Златаре Мајданпек плате примили у - злату
СТРАНА 2

Породица Дидић чува

драгоцена документа

СОКОБАЊА
КРАЉЕВСКА

БАЊА
СТРАНА 7

Кладову одобрено 23 милиона 

динара за изградњу пристаништа

БРОДОВИ
ПОНОВО 

НА ЂЕРДАПУ
СТРАНА 3

ДОБИЛИ 
ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ

СТРАНА 9



Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26

Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић

Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com

www.timocke.rs

ДОГАЂАЈ2 БРОЈ 161

МАЈДАНПЕК - Пословод-

ство Индустрије прераде метала

(ИПМ) Мајданпек обезбедило је око

осам килограма златног накита

којим су им платили пет заосталих

примања за 315 радника овог пред-

узећа у коме послују Златара

Мајданпек и Мегапласт. Радници су

добили у замену за плате између

20 и 25 грама накита, који су одмах

продали а највећи део потрошили

на плаћање нагомиланих комуна-

лија. 

- У златари радимо и муж и

ја 32 године - казује Снежана Јова-

новић. - Ја сам добила 31 грам а су-

пруг 36,5 грама накита у замену за

пет плата. Један део злата смо про-

дали дилерима на црно по цени од

30 евра за грам, и тим новцем по-

крили нагомилане рачуне за струју,

воду, грејање... 

Јовановићева каже да су

супруг и она део "плате" оставили

за црне дане, јер је будућност фаб-

рике неизвесна. 

- Памтим времена када је

Златара Мајданпек била светски

позната фабрика - додаје Снежана.

- Сећам се, када сам примила прву

плату, одвела сам цело друштво на

море, где смо провели месец дана

и упркос огромном труду нисам ус-

пела да потрошим сав новац.

Данас сам дошла у ситуацију да

једва школујем децу. Срећом,

ћерка ми је дипломирала еконо-

мију, али нема посла. Син ми је

средњошколац и како знам и умем

део злата које сам добила морам

да сачувам за његово школовање. 

Никола Поповић, председ-

ник Самосталног синдиката Зла-

таре Мајданпек, је такође узео

плату у злату. 

- Ја сам моје злато продао

за 4.000 динара по граму и то диле-

рима девиза - каже Поповић. - Тим

новцем покрио сам трошкове за ко-

муналије, али и дугове које сам на-

правио да би моја породица и ја

могли да преживимо. 

Поповић каже да је ово био

једини начин да 315 радника зла-

таре добије заостале зараде. 

- У очекивању смо по-

ступка приватизације, који ће се

спроводити продајом имовине и

преузимањем радника, тако да бу-

дући послодавац, уколико златара

добије купца, није у обавези да

радницима исплати заостале за-

раде. Са пословодством ИПМ во-

дили смо дуге и мучне преговоре,

али смо успели да постигнемо до-

говор и да своје плате добијемо

макар и на овај начин. 

Пре добијања злата обав-

љена је анкета међу радницима, а

од 315 запослених само је један

био против да се заостала при-

мања регулишу на овај начин. Син-

дикат најављује и да ће повести

преговоре око сличне исплате за-

рада за период од августа до при-

ватизације фабрике. 

- Почетком јула на предлог

репрезентативних синдиката поку-

шали смо да изнађемо могућност

да исплатимо заостале зараде у

периоду од марта до јула - каже

Милица Јасенски, директор Зла-

таре Мајданпек. - Просечна плата у

нашем предузећу је око 25.000 ди-

нара, а са синдикатима смо догово-

рили да, будући да немамо новца,

исплата буде у злату. Договорили

смо се такође да цена грама злата

буде 4.500 динара са ПДВ и на тај

начин смо за "зараде радника" из-

двојили око осам килограма злат-

ног накита од 22 карата. 

Јасенски каже да је предузеће у ре-

структуирању од 2006. године и да

31. октобра престаје заштита која

фирму штити од поверилаца. 

- Уколико се до тог периода

не приватизујемо, 1. новембра, на-

јвероватније, фирма одлази у сте-

чај не крије разочарење директори-

ца Златаре. - Просто невероватно

за фирму која је некада била свет-

ски позната...                              В. Н. 

ЗЛАТОМ ПЛАТИЛИ КОМУНАЛИЈЕ

Радници ‘'Златаре Мајданпек'' плате добили у накиту

ДЕЦЕНИЈСКО ПРОПАДАЊЕ 

Почетком 21. века у систему ИПМ радило је више од

2.000 радника, а производи Златаре су се извозили у све

земље света. Дошло је до два неуспела покушаја прива-

тизације, након чега је 2006. године фирма уведена у по-

ступак реструктуирања. Од некадашњег гиганта који је

упошљавао велики број радника у фирми је остало само

њих 315 од чега се 47 радника пријавило за добровољно

напуштање радног места уз отпремнину. 

Снежана Јовановић са делом своје плате

Никола Поповић Милица Јасенски
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Фондација ''Дивац'' за младе пољопривреднике 

НИЧУ НОВИ ВОЋЊАЦИ
КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац и Фондација “Ана и

Владе Дивац” помоћи ће више од тридесеторо младих пољо-

привредника са подручја општине да започну или унапреде

свој бизнис. Уговори о субвенционисању потписани су у Скуп-

штини општине. 

Општина Књажевац и Фондација “Ана и Владе Дивац”

пре два месеца потписали су уговор о оснивању Фонда за

помоћ младим пољопривредницима. Првобитно је било пла-

нирано да 20 корисника добије субвенције у висини од по

180.000 динара. У општини Књажевац потписани су уговори

са младим пољопривредницима, а с обзиром на велико инте-

ресовање и могућност кориговања планиране суме, субвен-

ције ће користити укупно њих 34.

- Желим да се бавим воћарством, имам један засад ви-

шања, па сам конкурисао и добио фрезу. Сматрам да ће ми

доста значити у даљем обрађивању земљишта - каже Влади-

мир Игњатовић, један од корисника субвенције.

- Драго ми је да је Фондација Дивац препознала добру

намеру и изразила жељу да се прикључи нашем програму

подршке пољопривредницима - изјавио је Милан Ђокић, пред-

седник општине. - Овом директном помоћи млади пољопри-

вредници решиће неке од својих проблема у производњи. Ово

је једна у низу мера које финансирамо из општинског буџета,

а драго ми је што могу да саопштим да су преговори са

швајцарским СДЦ-ом увелико у току и одвијају се у добром

смеру, па очекујем да до краја године реализујемо још један

велики конкурс намењен воћарима, као и онима који би да се

баве производњом лековитог биља.

Наредни корак у реализацији помоћи младим пољо-

привредницима, најављено је из Фондације Ана и Владе

Дивац, биће уплата новца крајем следеће седмице, а потом

следи набавка садница, механизације или опреме за коју су

корисници конкурисали.                                                     Љ. П.

БРОДОВИ ПОНОВО 
НА ЂЕРДАПУ

КЛАДОВО - На седници

Скупштине, одборници су јед-

ногласно усвојили извештај о

извршењу буџета општине Кла-

дово за првих шест месеци ове

године. Укупни приходи су 276

милиона динара, односно бли-

зу 38 одсто од плана. 

Једногласном одлуком

је усвојен и други овогодишњи

ребаланс општинског буџета,

чиме је приход увећан за 26 ми-

лиона динара, тако да сада

приходна страна општинске

касе износи 746 милиона ди-

нара. Највећи део прихода - 23

милиона динара - бесповратно

је уплатило Министарство трго-

вине туризма и телекомуника-

ција за изградњу понтона за

пристан бродова у Кладову.

- Ми смо поносни што

смо после 29 година чекања

створили услове да у Кладову

поново пристају бродови. За-

хвалност за разумервање ду-

гујемо ресорном министарству,

које је препознало значај те ин-

вестиције и одобрило нам бес-

поврастна средства за њену

реализацију - поручио је Ради-

сав Чучулановић, општински

менаџер.

- Кроз Србију годишње

прође око 600 бродова,  који ће

од наредног лета бити у могуч-

ности да се усидре и у Кладову.

То ће значајно допринети аф-

ирмацији туристичких потен-

цијала нашег краја .Наша је

обавеза да тај тренутак спр-

емно дочекамо и допринесемо

развоју туризма на том делу

Дунава - додао је др Драган Бу-

дујкић, председник општине

Кладово.

Прерасподелом сред-

става приходованих смањењем

зарада запослених у Општин-

ској управи, два милиона ди-

нара усмерено је за фина-

нсирање превоза средњошко-

лаца са подручја општине Кла-

дово у наредна два месеца.

Одборници су једногласно ус-

војили предлог одлуке о из-

градњи бране за заустављање

бујичних вода селу Кладуш-

ница и реконструкцији атмо-

сферске канализације у на-

сељу Брза Паланка. Они су

прихватили и извештај о раду

предшколске установе "Невен"

за минулу школску годину и

дали су подршку годишњем

плану рада те васпитно-обра-

зовне установе.

М. Р.

Седница СО Кладово

Кладову одобрено 23 милиона динара за изградњу пристаништа

НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА
БОЉЕВАЦ - Општина Бољевац је и ове године

доделила награде ученицима основних и средњих

школа, који су током минуле школске године постигли

одличне резултате у учењу на бројним такмичењима.

Ученицима генерације додељени су лап том рачу-

нари и копмплети књига, а победницима на окружним

и републичким такмичењима, новчане награде и за-

хвалнице. Признања су додељена и наставницима.

Пријем је организован поводом ослобођења општине

у Другом светском рату. 

С. Б.

ПЕНЗИОНЕРИ
ЗАЈЕЧАР - Поводом Дана Удружења војних пензио-

нера, заменик градоначелника Зајечара др Мирко Николић

састао се са представницима Удружења и делегације из

Румуније и Бугарске. Том приликом разговарали су о

даљој сарадњи овог Удружења и Града Зајечара.

Брига о онима којима је помоћ најпотребнија и њи-

хова здравствена, социјална и правна заштита основна је

делатност Удружења војних пензионера Зајечара. Спе-

цијални гости зајечарског Удружења на 22. годишњицу од

оснивања, били су бугарски и румунски ветерани и чла-

нови Удружења војних пензионера. 

С. Б.



4 БРОЈ 161ЕКОНОМИЈА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - МИЛИОН ЕВРА

КЊАЖЕВАЦ - У Дому

културе у Књажевцу потпи-

сани су уговори о субвен-

цијама у области млечног

говедарства и субвенциони-

саној набавци механизације и

опреме за пољопривреду. Па-

рафирано је 306 уговора,

укупне вредности 14,6 ми-

лиона динара. 

Мере које локална са-

моуправа, преко Фонда за

развој пољопривреде, спро-

води од 2012. године вид-

љиве су у сваком делу општи-

не Књажевац.

- У претходном перио-

ду имали смо више од 1.000

корисника по разним конкур-

сима нашег Фонда. У овом

делу Србије смо јединствена

општина која је у периоду од

2012. до ове године уложила

1.000.000 евра у директну

подршку развоју пољопри-

вреде - каже Далибор Ста-

нојевић, председник Управног

одбора Фонда за развој по-

љопривреде општине Књаже-

вац.

Општина Књажевац

програм подршке руралном

развоју реализовала је кроз

три мере. Прва је интензивно

инвестирање у пољопри-

вредну производњу.

- Људи који су на селу

морају од нечега да живе, а

ми смо у претходне три го-

дине више од 100 милиона

динара уложили у мере суб-

венције у виду помоћи воћа-

рима и сточарима. Такође,

много је урађено по питању

руралне инфраструктуре. Ви-

ше од 250 милиона динара

уложено је у поправку путева,

системе водоснабдевања, ел-

ектрификацију. Трећа мера,

по којој смо јединствени у

Србији, је бесплатни јавни

превоз на подручју општине

за све категорије станов-

ништва - изјавио је Милан

Ђокић, председник општине.

Пре потписивања уго-

вора, у великој сали одржана

је презентација на којој су

представљени резултати до-

садашње подршке руралном

развоју и субвенција у пољо-

привреди. Говорећи о плано-

вима за наредни период,

Саша Петровић, помоћник

председника општине, по-

себно је истакао да ће ло-

кална самоуправа максима-

лно подржати сваки вид удру-

живања и организовања по-

љопривредника. За десетак

дана најављено је и потписи-

вање сличних уговора о суб-

венцијама. 

Љ. П.

НЕГОТИН –  Дуготра-

јна суша која је погодила Ис-

точну Србију, а посебно Бо-

рски округ, значајно је ума-

њила овогодишњи род најзна-

чајније пољопривредне кул-

туре - кукуруза. На појединим

парцелама, истичу стручња-

ци, рода уопште и нема, а на

онима где га има, штета је и

до 50 одсто. Овом културом је

на подручју Борског округа,

иначе, засејано око 20.000

хектара.

- Приноси су смањени,

у зависности од парцеле, од

30 до 50 одсто у односу на ви-

шегодишњи просек, који је око

пет тона по хектару – наводи

дипл. инжењер Зорица Петка-

нић, стручни сарадник за тех-

нологију биљних производа

неготинске Пољопривредне

саветодавне и стручне слу-

жбе.

Највећу штету проузр-

оковале су изразито високе

температуре, константно пре-

ко 35 степени, баш у време

оплодње кукуруза, па полен

уопште и није могао да буде

активан.

- Када се овоме дода и

чињеница да јако мали број

пољопривредних произвођа-

ча наводњава своје њиве,

овакво стање усева кукуруза

ове производне године уо-

пште није за чуђење. С обзи-

ром на глобално загревање,

раст годишње суме темпера-

тура за степен-два, од изузет-

ног је значаја да се наши

пољопривредници позабаве

проблемом наводњавања св-

ојих њива, како би се на дужи

временски период избегле

последице које суша оставља

на пољопривредне усеве –

истиче Петканићева и под-

сећа на актуелне подстицаје

Министарства пољопривреде,

које онима који купе системе

за наводњавање вр-аћа 40

одсто уложеног новца.

У Неготинској Крајини

дуготрајна суша узела је

данак и хлебном зрну. Осим

што су умањени приноси, а

просечно је обран род од око

четири тоне по хектару, пше-

ница је подбацила и у квали-

тету. 

С.М.Ј.

ОПУСТОШЕНЕ ЊИВЕ

Суша преполовила род кукуруза на крајинским њивама

Настављено пружање субвенција књажевачком аграру

КЉУЧНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
БОЉЕВАЦ - Решавање проблема водоснабдевања

један је од кључних циљева општине у наредном периоду

- каже председник општине Бољевац Небојша Марјановић.

- Новац добијен од немачке организације ГИЗ и швајцар-

ске Владе за најуспешнију наплату пореза у источној

Србији, биће искоришћен за радове на водоводној мрежи

у бољевачким селима.

У току је израда пројекта, а почетак радова плани-

ран је за крај године. Подсећања ради, Бољевац је награ-

ђен са 333.000 евра у конкуренцији девет општина источне

Србије, а пројекат су заједнички организовале и пратиле

швајцарска и немачка Агенција за развој и сарадњу.                  

С. Б.

Потписивање уговора
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БОР – На површинском

копу “Велики Кривељ” септембар

је протекао у настојању да се за

коју тону надмаши резултат ефи-

касног производног темпа успо-

стављеног у прошлом месецу

када је уклоњено највише јало-

вине у овој години. У плану за де-

вети овогодишњи месец “има

места” за тако нешто с обзиром

на то да би требало да се оконча

са равно два милиона тона јало-

вине и 890.000 тона руде у којој

је 2.112 тона бакра. Да ли ће у

томе успети, или колико ће се ру-

дари примаћи том циљу, питали

смо управника копа Милана Де-

лића, а он каже:

- За 22 дана септембра

откопано је и прерађено безмало

550.000 тона руде са средњим

садржајем бакра 0,252 одсто.

Садржај је нешто виши од плани-

раног, па је више и бакра у руди,

односно дато је 1.386 тона. У

исто време уклоњено је 1,272

милиона тона јаловине, што је 85

процената плана. Незнатан под-

бачај у количинама руде не бе-

лежи се због копа, већ због

извесних поправки на секундар-

ном дробљењу које су умањиле

флотацијску прераду, а тиме и

планиране испоруке са копа.

Али, рудари су се старали да де-

понија руде увек буде пуна, да се

не чека на њих. До краја месеца

сигурно ћемо надокнадити про-

пуштено и биће прерађено до-

вољно руде, а коп је већ на плану

што се тиче бакра у њој јер је по-

стигнут нешто већи садржај од

оног на који се рачунало. Тежимо

и да бар задржимо, ако не и по-

већамо августовско остварење

на јаловини да бисмо у зиму

ушли са што више раскривене

руде. Прошлог месеца учинак у

раскривању се такође кретао око

85 одсто планираних количина и

резултирао рекордним откопом у

овој години – каже Делић. 

Подсетимо, од планира-

них 2,15 милиона тона јаловине,

августа је уклоњен милион и 708

хиљада тона. Од планираних

900.000 тона руде дато је 870.100

тона, али је и тада остварен

нешто већи садржај метала

(0,271%) у руди од планираног,

па је већи и августовски биланс

бакра у руди - уместо 2.240 он је

2.279 тона. - Уколико флотери до

краја месеца појачају прераду,

коп ће остварити месечни план

испорука руде, а надам се да

ћемо у септембру, ако не више

оно за пар процената, пребацити

прошломесечни рекорд у раскри-

вању. У томе могу да нас осујете

само обилне кише, али прогнозе,

припреме, стање радова и транс-

портног система, број камиона

који раде на јаловини дају наду

да ће до краја месеца тако бити

и наговештавају успешну јесен. 

Главни правци раскри-

вања кривељског копа сада су

североисток и северозапад. Са

сменским пословођом Драганом

Кржојевићем посетили смо,

најпре, северозападни део копа

где раде два велика хидраулична

багера. Радови теку по плану и

отуда се, осим што се тај део

копа интензивно раскрива, већ

узима и нешто руде која се меша

са богатијом са нижих етажа и

тако даје плански садржај. Овај,

северозападни део копа већ има

путну везу са транспортним си-

стемом где је најповољније да се

вози јаловина јер је близу и мали

су успони. Само крупнија или

влажна стенска маса, која не

може на траке, иде на јаловиште

Тодоров поток.

- Планско раскривање

кривељског копа у поменутим пр-

авцима – североисток и северо-

запад – много значи јер су они

будућност копа – подвлачи Де-

лић. - Стварамо услове да благо-

времено отворимо довољно

руде, поготово на северозападу

копа где смо већ стигли до ње.

На североистоку има доста јало-

вине и тамо нећемо брзо ући у

руду. Зато тежимо да нам севе-

розапад и етаже 230. и 140. обез-

беђују довољно бакра док на

североистоку копа не сиђемо до

руде и припремимо довољне ко-

личине за наредне године. 

Дотичући се још неких

појединости свакодневног рада

на копу Делић нам рече да је ова

сушна година, за разлику од про-

шле, ишла наруку рударима и

омогућила им много већу распо-

ложивост механизације. Јер, да-

леко је лакше борити се са

прашином него са кишом. Коп по-

седује две цистерне којима се

прашина стално обара, а много

је мање и пробоја на електро-

мрежи, косине етажа су стабил-

није, припреме за минирање јед-

ноставније, као и дробљење и

транспорт рудних маса. На дну

копа је минимална количина во-

де, а већ су урађени и заштитни

канали за одвод кишнице, путеви

се пресвлаче тврђом, кречњач-

ком подлогом. 

Љ. А.

ВИШЕ РАСКРИВКЕ ЗА ВИШЕ СИГУРНОСТИ
На кривељском копу држе плодан августовски темпо 

Јаловина из североисточног дела копа одвози се на оближњи Источни планир
КАМИОНИ

- Добра је и расположивост камиона, 15-ак их је на

точковима, понекад и више. Утоварна и пратећа опрема

такође, па су нам и путеви у добром стању – каже Делић.

- Од рударске инспекције недавно смо добили повољну

оцену – похвалу, како за путеве тако и за стање радова, па

ћемо настојати да остану пространи, а радне етаже са за-

штитним равнима које пружају безбедан рад багера и

људи. Дакле, имамо све услове да уђемо у мирну јесен и

остваримо добре резултате како на откопу руде тако и

јаловине.
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БОР – Када је пре шест го-

дина Вукица Адамовић (67), из бор-

ског села Шарбановац, кроз који

протиче река Тимок, купила три пел-

цера банане, имала је жељу само

да оне порасту, јер јој се, како вели,

свиђају листови те биљке, каракте-

ристичне за тропске крајеве. Међу-

тим, оно што је угледала када је пре

десетак дана сишла у своју башту

буквално ју је, најблаже речено,

оставило – без текста.

- Најпре сам међу лишћем

банане видела да се појавило

нешто необично – прича Вукица. -

Уплашила сам се, мислећи да су

моје биљке на мети неке болести. А,

онда сам, пар дана касније, угле-

дала пупољак, а недуго за њим

појавили су се и замеци плода. Вис-

нули су, малтене, до земље. Јер,

само на једном стаблу има више од

– стотинак банана!

Вукица је, изненађена, од-

мах позвала комшије, који су, по-

средством интернета, ступили у

везу са људима који се у све разу-

меју више од њих. 

- Послали смо им фотогра-

фије, након чега ми је, без икакве

сумње, потврђено да су моје банане

почеле да доносе плодове – по-

носна је Вукица. - Како? То нико не

зна, јер у овом крају никада раније

нису успевале. Да ли је дошло до

промене климе или је пресудила

моја љубав према биљкама, питају

се сви. Више волим да верујем да је

ово друго у питању.

Кућа Адамовићеве, иначе,

и подсећа на рајски врт. На све

стране цвеће, које ова вредна жена

пази и негује. Тако је и дошла на

идеју да купи пелцере банане.

- Купила сам, пре шест го-

дина, три пелцера, а данас од њих

имам 10 дрвета банане – помало се

прави важна Вукица. - Редовно сам

из заливала, јер им је потребно

доста влаге. Такође, битно је да ба-

нане не буду на промаји, већ окре-

нуте сунцу. Само због њих сам

преуредила једну загрејану просто-

рију у кући, где их држим када за-

хладни, јер ова биљка не подноси

мраз.

Адамовићева је, онда, у

тренутку, решила да нам открије

тајну.

- Ја знам зашто су банане

донеле плод – сигурним гласом ће

Вукица. - Зато што су биљке жива

бића. Осећају оне када их неко

воли. Зато су и решиле да ме ус-

реће. Објасние ми, у супротном,

како то да су плодове донеле у сеп-

тембру, а не током неких топлијих

месеци.

Заиста, Вукица се према

својим биљкама односи са дужном

пажњом. Редовно их залива, ђубри,

орезује... Воли их и оне јој то вра-

ћају.

- Мислила сам да пресадим

банане у веће саксије, јер су већ

превазишле висину од 10 метара –

додаје Вукица. - Али, мало ме брине

да ли то треба сада да радим или

да чекам пролеће. Све нешто мис-

лим да је боље мало да сачекам. А,

ви изволите на банане, чим плодови

сазру...                                        В. Н.

БАНАНЕ СА ТИМОКА
У башти Вукице Адамовић родило јужно воће

Вукица показује плодове банане

КАКТУС

Посебно место у Вукичиној збирци цвећа заузима

кактус по имену стена, јер својим изгледом подсећа на

камен.

- Тај кактус је стар тачно – 85 година! Купила сам га,

пре 35 година у Бечу од баке, код које је био пола века. До-

лазили су људи да виде то чудо. За њега су ми нудили и

по неколико хиљада евра. Али, нисам га никоме дала.

Нити ћу – сигурним гласом казује Адамовићева.
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СОКОБАЊА - Није лако сачу-

вати прошлост, чак ни када је поро-

дично наслеђе. Да се ипак може и то,

показала нам је бака Виолета Дидић и

породица њеног сина Петра Дидића.

Кроз сећања, писма, слике и историјска

документа слушамо необичну причу о

времену Краљевине Србије и Краље-

вине Срба, Хрвата и Словенаца.

На двору краља Петра И Ка-

рађорђевића који је владао Србијом од

1903 до 1921. године, у време пријема

и балова слушала су се српска кола и

композиције српских композитора.

Радо виђен гост на његовом двору био

је Петар Дидић из Сокобање, народни

посланик, трговац, власник банке и

човек од поверења коме је краљ пове-

рио чување огромног имања у Соко-

бањи, као и сакупљање новца за

издавање тог имања. 

Његов унук који с поносом

носи дедино име чува прегршт писама,

фотографија и позивница на пријеме

које је његовом деди слао краљ лично:

„У прво време су позивнице долазиле

на „господин Петар Дидић“ да би кас-

није било „драги Перо“. И краљ је дола-

зио сваког месеца, дешавало се чак да

је и два пута месечно долазио код

деде, ту је ручавао, ту је одседао. А мој

деда је ишао обавезно код њега на

двор два или три пута сваког месеца на

пријем. И да му носи новац који је за

њега скупљао. Били су баш интимни да

су се чак љубили и грлили, бољи однос

није могао да буде.“

Све ове папире, документа,

урамљене фотографије, намештај и

ситнице, сва сећања на овај период и

на деда Перу, како су га звали у кругу

породице, сачувала је Петрова мајка,

осамдесетосмогодишња Виолета Ди-

дић којој је немачки матерњи језик јер

јој је мајка била Немица која је живела

у такозваном фолксдојчерском месту

Нова Пазова у Срему. Такође, влас-

ница је немачког пасоша, и последњих

30 година живи у Немачкој. Пре него

што се удала и постала део фамилије

Дидић, њен будући свекар Петар

Дидић дошао је да је упозна, наставља

она: „Прво је деда Пера дошао у Бео-

град да ме упозна и прво што ми је

рекао је: „снајо, једино ми је жеља, ако

можеш децу да научиш немачки“. Па

рекох - трудићу се.“

Након удаје, Виолета је дошла

у кућу Дидића у Сокобању. Већ тада је

знала да су Дидићи позната фамилија,

и да је поред њеног свекра Петра, зна-

чајан и његов старији брат Љуба Дидић

који се борио против династије Обре-

новић и подигао Тимочку буну 1883. го-

дине. Међутим, Виолета је касније у

подруму породичне куће Дидић 70-тих

година прошлог века открила још много

тога, што је желела да сачува од забо-

рава јер се плашила да ће бурна

српска историја све то прогутати. Њено

немачко васпитање и потреба да се

традиција чува били су пресудни: „Деда

Пера је имао слике крунисања краља

Петра, венчања и свашта, имамо и

слике са његовим потписом. Дописи

када је краљ долазио на ручкове овде

и када их је позивао. Ено има још по-

служавници су тамо доле у неком сан-

дуку, овако веелики, они сребрни. Ту је

био накит, ношње, кандило, и слике и...

шта ја знам. Ја сам хтела процену да

видим, и у Београд сам ишла да питам

за не знам колико дијаманата и доста

злата, и онда су ми рекли „госпођо, то

много вреди, не могу да вам кажем

вредност, то је породична ствар која се

не отуђује.“

Петар додаје: „На позивни-

цама је писало тачно шта је морао он

(деда) да обуче, баба како да буде об-

учена, у колико сати. Мој деда је морао

да носи фрак и цилиндар, све је то мо-

рало да буде по протоколу, није могло

да се дође како хоће. Али обично су се

ти балови одржавали ноћу у 12х на

двору. Била је таква традиција да у 12

х кад се заврше сви послови, онда је

краљ био слободан, имао је времена

да се одмори и онда су од 12 могли да

славе.“

Дидићи су одлучили, сво по-

родично благо из периода деда Пере и

краља Петра И Карађорђевића остаје

старијој Петровој ћерки за коју каже да

је права Дидићка. Како нема мушке по-

томке, а он носи име свога деде, ста-

рија ћерка нашег саговорника је својој

девојчици дала име Петра. И то на на-

говор баке Виолете, чувара породичног

наслеђа.                                           С. Б.

СОКОБАЊА - КРАЉЕВСКА БАЊА
Породица Дидић чува драгоцена документа

Петар Дидић
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НЕГОТИН – Царска

палата на локалитету “Вр-

ело” код Шаркамена, три-

десетак километара од Не-

готина, како напредују ис-

траживања, могла би да

буде део сталне архео-

лошке туристичке понуде

Србије, на којој јој је још од

1996. када је пронађен сет

златног накита царице-

мајке Максимина Даје, и

одавно место. И поред

тога што се овај локалитет

и даље истражује, а по-

следње три године систе-

матски након деценије

паузе, “Врело” Шаркамен

годишње привуче велики

број туриста. Иако познат

по свом највећем налазу,

сету златног накита неви-

ђене лепоте, “Врело” Шар-

камен има шта да понуди

посетиоцима, ако се зане-

мари да до самог локали-

тета не постоји асфалти-

ран пут.

Овогодишња истра-

живања која Музеј Крајине

у Неготину спроводи у са-

радњи  са Археолошким

институтом из Београда и

Заводом за заштиту спо-

меника културе из Ниша,

била су фокусирана на мо-

нументалну југоисточну

кулу, кружне основе, чији

је спољашњи пречник чак

16 метара. Улаз у ову кулу

археолози предвођени др

Софијом Петковић, вишом

научном сарадницом Ар-

хеолошког института, која

је руководилац пројекта и

Горданом Јањићем, му-

зејским саветником Музеја

Крајине, иначе координа-

торем пројекта, откривен

је прошле године, а карак-

теристичан је по монумен-

талном степеништу, које је

јединствено у римском

фортификационом гради-

тељству. Прошле године

екипа археолога је от-

крила и остатке старијег

утврђења виле која је

предходила изградњи цар-

ске резиденције, а реч је о

кули квадратне основе са

делом источног и јужног

бедема, укомпоноване у

фортификацију палате. Ни

овогодишња истраживања

нису прошла без једин-

ствених налаза.

- Уз јужни бедем, за-

падно од улаза у југоис-

точну кулу, откривено је

постројење за снабде-

вање водом, водоторањ

који је имао задатак да

воду која је долазила аква-

дуктом у саму палату про-

чисти, регулише доток

воде и да је спроводи у ут-

врђење. Ми претпостав-

љамо да је вода довођења

баш са локације Врело, по

којем и локалитет носи

име. То је један занимљив

извор, подземни, јер је

Врелска река делом по-

норница, извире из једног

пећинског подземног језе-

ра. Верујемо да разлог из-

градње овог водовода тр-

еба тражити у њеним ле-

ковитим својствима које су

Римљани веома ценили, а

с обзиром да је Максимин

Даја подигао резиденцију

у родном месту, по узору

на остале тетрархе, си-

гурно су му била позната

благотворна својства Вре-

лске воде – каже руково-

дилац радова др Софија

Петковић.

Археолошка екипа,

коју су поред Петковићеве

и Јањића чинили и Бранко

Алексић, апсолвент архео-

логије и Никола Иванко-

вић, апсолвент архитекту-

ре, подсећају да су очу-

вани водоторњеви веома

ретки. Само у Србији су

откривена два, један у

близини палате “Медиана”

цара Константина Великог

у Нишу и други на “Ца-

ричином граду” код Ле-

бана, који је подигао цар

Јустинијан први.

- У овогодишњој ка-

мпањи откривено је спо-

љашње лице југоисточне

куле, њени спојеви са ис-

точним и јужним бедемом

и њен средишњи контра-

фор, јединствене констр-

укције, а све у циљу за-

вршетка конзерваторско-

рестаураторских радова

на овом објекту следеће

године – истиче музејски

саветник, археолог Гордан

Јањић, координатор проје-

кта.

Током наредних ка-

мпања, истраживања ће,

осим на југоисточној кули,

бити фокусирана и на за-

падној капији утврђења, а

планиране су и њихове

презентације, конзерва-

торско-рестаураторски ра-

дови и што је најважније и

изградња пута, паркинга,

мокрог чвора и свега што

би овој царској палати и

меморијалном комплексу

омогућило да постане пр-

ави туристички бисер овог

краја.                        С.М.Ј.

ВРЕЛО У ‘ ’ВРЕЛУ’’
Археолози наставили истраживања локалитета Шаркамена

ПУТ ДО “ВРЕЛА”

По речима Надице Васић, заменика председника

Општине Неготин до краја године биће завршен пројекат

изградње пута до локалитета, којим ће локална само-

управа у сарадњи са партнерским општинама из суседних

држава аплицирати за средства из међународних фон-

дова.

ФИНАНСИРАЊЕ

Истраживања локалитета “Врело” Шаркамен са

400.000 динара финансира Министарство културе и ин-

формисања Републике Србије. Исто толико дала је и ло-

кална самоуправа, а истраживања сопственим средстви-

ма финансира и Музеј Крајине. 

Софија Петковић, руководилац радова
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КЊАЖЕВАЦ - За допри-

нос унапређењу туризма и поди-

зање квалитета услуга, Туристи-

чка организација општине Књаже-

вац добила је највише признање

у српском туризму – награду ''Ту-

ристички цвет''. ''Туристичка орга-

низација Књажевца и дестинација

Књажевац су они који праве ба-

шту туристичких цветова и других

награда'', рекла је на свечаности

у Палати Србија Гордана Пла-

менац, директорка Туристичке ор-

ганизације Србије. 

Иза ове награде, која под-

разумева учешће на сајму ту-

ризма у Утрехту у Холандији и

свих које су у  Књажевац стигле за

непуних годину дана је велики

труд и тимски рад, казао је дирек-

тор Туристичке организације

Бобан Марковић. 

- Ово је за годину дана

друго велико признање, након на-

граде за изузетну дестинацију Ев-

ропе. Морам да вам откријем да

ћемо већ у среду добити још једну

велику, међународну награду за

агресивни развој туризма – по-

стали смо бренд менаџер за

југоисточну Европу. Ми имамо са

чим да радимо и шта да промови-

шемо и надам се да ће добар глас

о једном тимском раду допрети до

надлежних органа, до министар-

става, Републике, Владе, којима

је дата на управљање Стара пла-

нина и да ће се наставити радови

на Старој планини - казао је Мар-

ковић.

Конкуренција је ове го-

дине била изузетно јака, рекла је

на свечаности директорка Гор-

дана Пламенац.

- Могу да изразим задо-

вољство што нам се ове године

пријавио велики број конкурената

за награду ''Туристички цвет'' и за

награду ЕДЕН. То говори да је ту-

ризам стао на право место и

добио ону видљивост и значај

који заслужује. То је уверило све

нас у чињеницу да успех одлази

синергичним радом и веровањем

у оно што чинимо - истакла је

Пламенац.

Туризам је у нашој земљи

добио место које заслужује, пре-

познат као могућност за унапре-

ђење привреде, истакао је мини-

стар трговине, туризма и телеко-

муникација Расим Љајић.

- Иза нас је једна успешна

година. Туризам је постао озби-

љна тема. О туризму се данас го-

вори као о шанси, потенцијалу,

могућности за унапређење при-

вреде, економије. Годинама беле-

жимо раст броја домаћих и

иностраних туриста. Ове године

то је раст од 12 одсто - нагласио

је Љајић.

"Туристички цвет" ове го-

дине добили су и Нишвил џез фе-

стивал, агенција "Таратурс", хотел

"Москва" Београд, туристичко рек-

реативни центар "Момчило Чеко-

вић" Коштунићи, регионална раз-

војна агенција Златибор и дире-

ктор Народног музеја у Заје- чару

Бора Димитријевић. Специјална

признања добили су истраживачка

станица Петница и еколошки цен-

тар Радуловачки, а на конкурсу за

одабир "Изузетне дестинације Ев-

ропе" у Србији, који је ове године

за тему имао храну победила је

општина Пирот. Љ. П.

ДОБИЛИ ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ

Четири деценије Timacum minusa

ИЗЛОЖБА О ДВА СВЕТА

КЊАЖЕВАЦ - Излож-

бом ''Timacum minus – два

света'', археолога Бојане Или-

јић, Завичајни музеј облежио

је 40 година од првих систе-

матских истраживања архео-

лошког локалитета у Равни. 

Пре четири деценије,

данас далеке 1975. године,

Археолошки институт из Бео-

града и Завичајни музеј из

Књажевца започели су прва

истраживања Тимацум ми-

нуса, најстаријег римског

војног утврђења у тимочкој

области, је изложбом ''Timac-

um minusa – два света'', ар-

хеолог Бојана Илијић, нагла-

шава- јући да време за архео-

лошко налазиште у Равни тек

долази, с обзиром да је реч о

рударско – металуршком

насе- љу, које је снабдевало

цело римско царство.

- Утврђење у Равни

има два слоја од којих је један

средњовековни, а други анти-

чки. Хтела сам да прикажем,

та два различита света – један

световни, а други духовни. Ар-

хеологија се обично повезује

са материјалним остацима,

али на основу њих можемо

доста да сазнамо и о духовној

култури. Налазиште у Равни

има још пуно тога да каже

српској и светској археологији,

зато што је једини  архео – ме-

талуршки центар из доба када

су Римљани остали без Да-

кије и када им је био потребан

нови златоносни рудник који

ће снабдевати цело римско

царство - казала је о изложби

Бојана Илијић.

Први археолози на Ti-

macum minusu били су др

Петар Петровић из Археолош-

ког института у Београду и

књажевачки археолог Свето-

зар Јовановић. Од тада, ове

две институције заједнички

брину о локалитету од великог

значаја за српску културу и

науку, подсетила је Софија

Петковић, која данас руководи

истраживањима.

- Место Тимацум ми-

нуса је међу археолошким на-

лазиштима од великог зна-

чаја. То је његова званична ка-

тегоризација, али Timacum mi-

nus је и ''карика која недоста-

је'', једино римско налазиште

на путу између утврђења и

града, између занатског и ме-

талуршког центра и једне ве-

лике урбане англомерације,''

каже Петковићева.

У бројим поштоваоци-

ма испуњеном дворишту Му-

зеја, сећања са публиком

поделили су и архитекта Сима

Гушић, идејни творац Архео –

етно парка у Равни, те Влади-

мир Петровић, син Петра Пет-

ровића и сам археолог. За

свесрдну подршку у раду и

промоцију Timacum minusa

уручене су захвалнице  инсти-

туцијама и појединцима из

књажевачке општине и Репуб-

лике. 

Љ. П.

Вредно признање за Књажевац 
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КЛАДОВО - Пре дваде-

сетак дана, у пожару који је

избио преко пута кладовске

Електродистибуције, изгорела

је дрвена барака површине око

300 квадрата са осам стамбе-

них јединица.  Борба са ватре-

ном стихијом трајала је више од

два часа, колико је било по-

требно да се пожар стави под

контролу. Међутим, упркос

томе, пламен је прогутао обје-

кат у коме су становали Свет-

лана Вуковић и Мирослав По-

љаковић, који живе у ванбрач-

ној заједници, тако да су они за

десетак минута остали без

крова над главом.

- Све је изгорело. На-

мештај, бела техника, лична ду-

кумента, одећа, обућа... Све

што смо стицали борећи се са

суровом стварношћу отишло је

у неповрат. Обоје смо без по-

сла, довијамо се како знамо,

али нас невоља није мимоишла

-  с тугом у гласу говори Свет-

лана.

На почетку јесени, Свет-

лана и Мирослав дане проводе

под ведрим небом иако им је

обезбеђен принудни смештај у

суседној бараци. Како кажу - то

није довољно - јер им је све из-

горело, тако да им је потребна

помоћ људи добре воље. 

- Потребно нам је све -

од шпорета до гардеробе. Оби-

јамо прагове, сви обећавају, али

за сада помоћ изостаје. Ло-

кална самоуправа пружила нам

је подршку и доделила једно-

кратну помоћ, али су им могућ-

ности ограничене - објашњава

Светлана.

- Свака помоћ нам је

драгоцена - надовезује се Ми-

рослав. Да ли у новцу, грађе-

винском материјалу или у

намештају - небитно је. Све нам

је све потребно, јер смо без

игде ичега. Остали смо на

улици.

Принудни смештај је

тренутно решење иако не испу-

њава ни минимум хигијенских

услова. Стан је без воде и сани-

тарних просторија, али двоје

Кладовљана немају избора, јер

негде морају да проведу зиму и

уздају се у хуманост својих суг-

рађана. 

Светлана Вуковић каже

да људи који могу да им по-

могну новчани износ треба да

уплате на текући рачун број 205

-9001019430714-02, код Комер-

цијалне банке. Она се, вели из-

међу два уздаха, узда у разуме-

вање Кладовљана који је памте

као редовног учесника Богојав-

љенског пливања. 

- Ватрена стихија прогу-

тала је и успомене на 11 уче-

шћа на приредби која је део

српске традиције - одмахује гла-

вом Светлана, кријући сузе.                                 

М. Р.

ОСТАЛИ НА УЛИЦИ

Ухапшено више препродаваца дроге широм Тимочке крајине

И ПОЛИЦАЈАЦ МЕЂУ ДИЛЕРИМА

Припадници Полици-

јске управе у Зајечару су, по

овлашћењу основног јавног

тужиоца, одредили меру за-

државања до 48 свом колеги

С.П. (49), код кога кога су, у

атару села Добро Поље, на

имању његове мајке про-

нашли – 130 биљака хибрид-

ног канабиса, од које је, у

сировом стању, издвојено го-

тово 130 килограма мари-

хуане.

- Имали смо дојаву и

пратили смо нашег колегу –

речено нам је из извора бли-

ским истрази. – Сачекали смо

га да дође до имања своје

мајке и уђе уна плантажу,

након чега смо га, на лицу

места, лишили слободе.

По нашим информа-

цијама, С. П. који је радио у

полицијској станици у књаже-

вачком Минићеву, а потом и

на Кадибогазу, граничном пре-

лазу са Бугарском, признао је

својим колегама да је он заса-

дио марихуану.

- Као разлог је

навео да је у тешком мате-

ријалном стању и да има пуно

дугова – наводи наш саговор-

ник. Полицијском службенику

је, због сумње да је извршио

кривично дело неовлашћена

производња и стављање у

промет опојних дрога, одре-

ђен дводневни притвор.

Пре тога, полиција у

Бору је претресом стана Н. Н.

(25) пронашла више од пола

килограма прашкасте суп-

станце налик на опојну дрогу

“спид”, мању количину биљне

материје налик на марихуану

једну вагицу за мерење. Дрога

је била сакривена у замрзи-

вачу.

Такође, припадници

Министарства унутрашњих

послова у Бору ухапсили су

Р.Л. (28), из Бора, и Д.С. (29),

из околине Неготина, због

сумње да су извршили кри-

вично дело неовлашћена про-

изводња и стављање у про-

мет опојних дрога. Уз то, Д. С.

се терети и да је починио кри-

вично дело недозвољена про-

изводња, држање, ноше-ње и

промет оружја и експлозивних

материја.

Прегледом путничког

возила којим је управљао Р. Л.

пронађен је пакет у коме се

налазило 65,9 грама мари-

хуане и дигитална вагица.

Сумњало се да му је дрогу

продао Д. С, а претресом ње-

говог домаћинства су прона-

ђене три сасушене стабљике

зелене боје, налик на мари-

хуану, две малокалибарске

пушке, један пиштољ и 625

метака различитог калибра.

Полиција у Бору је

током прошлог месеца запле-

нила већу количину нарко-

тика. У више спроведених

претреса, на различитим ло-

кацијама у Бору и околини

пронађено је 53,35 грама хе-

роина, 1,61 грам марихуане и

једна вагица код Д. Ц. (29),

101,46 грама марихуане, 2,47

грама хашиша и две стаб-

љике марихуане бруто масе

несушених биљака 500 грама

код М. И. (27), и 435 грама ма-

рихуане код Д. Ј. (36).

Е. Т.

Мирослав и Светлана

Пожар прогутао домаћинство Светлане Вуковић и Мирослава Пољаковића
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ВУЧКОВИЋ ВОДИ ‘’ТИМОК’’
ЗАЈЕЧАР - Милорад Вучковић, досадашњи председ-

ник зајечарског клуба малог фудбала, нови је председник Фуд-

балског клуба "Тимок", одлука је скупштине зајечарског

српсколигаша. Циљ нове управе је стабилизација клуба на

свим нивоима и излазак из резултатске кризе. 

Изабрани су и нови Управни и Надзорни одбор клуба,

а за потпредседнике су именовани Горан Томић и Радиша Ни-

колић, који су и до сада обављали функције у "Тимоку", једном

од најстаријих српских фудбалских клубова, који ће за четири

године прославити 100-годишњицу постојања.

Стручни штаб "Тимока" појачао је и Лазар Вуксановић,

син певача Аце Лукаса, који је пре две године био председник

Управног одбора овог клуба. Млади Вуксановић је положио за

Б лиценцу, и у "Тимоку" ће заједно са Гораном Станковићем и

Деливојем Шаренцем помагати Владимиру Сандуловићу,

шефу струке.

Скупштина је после двогодишњег одлагања, одржана

у Великој сали општине, уз присуство 34 од 41 делегата, као и

бројних бивших и садашњих фудбалера, тренера, представ-

ника локалне самоуправе, присталица клуба, челника ОФС

зајечар и ФСЗО.                                                                     С. Б.

ПОРЕЗ ДОНЕО ЛОПТЕ

КЛАДОВО - Немачка

организација ГИЗ школама у

општини Кладово поклонила је

105 кошаркашких лопти. Дона-

ција је део пројекта „Најуспеш-

није локалне самоуправе у

области наплате пореза на

имовину“, као награда за ло-

калне самоуправе које нису

учествовале у подели беспо-

вратног фонда од милион фра-

нака. Искуства су потврдила да

је проценат наплета пореза на

имовину најнижи у делу ис-

точне Србије и зато је уз под-

ршку ГИЗ покренута кампања

да се тај однос промени.

- За развој сваке оп-

штине веома важно је да сви

грађани плате порез на имо-

вину и то на реално стање њи-

хових некретнина. Тај новац се

даље користи како би се по-

бољшао квалитет услуга које

општине пружају грађанима -

изјавио је Александар Груна-

уер, представник ГИЗ, који је

предао кошаркашке лопте за

две средње и пет осмогодиш-

њих школа у кладовском крају.

Око 320 лопти ГИЗ је поделио

и школама у Књажевцу,

Мајданпеку и Голупцу - општи-

нама које су учествовале у

реализацији пројекта.

М. Р.

Уручивање донације

ТАКМИЧЕЊЕ У ТЕНИСУ
ЗАЈЕЧАР - У организацији спортског савеза Града

Зајечара и тениског клуба АС Тимок на Поповој плажи је ми-

нулог викенда одржано школско такмичење у тенису из кален-

дара школског спорта.

Учествовало је тридесетак ученика од првог до чет-

вртог разреда. У категорији девојчица прво место освојила је

Јелена Серјевић из ОШ Љубица Радосављевић Нада, друго

место Дуња Петковић из ОШ Десанка Максимовић, док је

треће место припало Андјели Живуловић из ОШ Десанка Мак-

симовић и Ани Милановић из ОШ Љуба Нешић.

Код дечака прво место освојио је Данило Јовановић из

ОШ Љубица Радосављевић Нада, друго место Алекса Бран-

ковић из ОШ Десанка Максимовиц, док су треће место поде-

лили Лазар Лазаревић из ОШ Дјура Јаксиц и Богдан Ивковић

из ОШ Десанка Максимовић.

То су углавном деца која су у тренажном процесу и чла-

нови су клуба АС Тимок.                                                     С. Б.

ЗАЈЕЧАРЦИ НАЈБОЉИ

БОЉЕВАЦ - У организацији Фудокан савеза Србије и карате клуба

"Бољевац" из Бољевца одржан је турнир под називом "Фудокан куп Боље-

вац 2015". Учествовало је 19 клубова са око 120 такмичара из целе Србије.

Зајечарски карате клуб "Лавље Срце" је освојио укупно седам ме-

даља и то две златне, четири сребрне и једну бронзану. Најуспешнији так-

мичари били су Настасија Јотовић, са освојеним златом у борбама и

бронзом у катама и Никола Петровић са освојеном златном медаљом у ка-

тама у конкуренцији старијих пионира.

Зајечарски Карате клуб "Лавље Срце" ће у недељу 27. септембра

бити организатор централне манифестације МОВЕ WЕЕК (међународна не-

деља физичког вежбања), која ће се одржати у сали Спортског савеза са

почетком у 12 сати. Покровитељ манифестације је Асоцијација "Спорт за

све Србије" и Савез каратеа Србије.                                                          С. Б.

Лазар Вуксановић

Такмичење каратиста у Бољевцу
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ЗАЈЕЧАР – Железни-

чар Зоран Симоновић (62), који

је сигурне смрти спасао 50 пут-

ника у возу ''швеђанка'' коме су

отказале кочнице недалеко од

Сврљишке клисуре, добио је

награду од предузећа у коме

ради – 50 хиљада динара, док

је на предлог Саше Мирковића,

председника Скупштине града

Зајечара, Градско веће донело

одлуку да се овај храбри човек

награди са – пола милиона ди-

нара!

Мирковић нам је казао

да је Симоновић показао неве-

роватну храброст и да је зато

предложио Градском већу да га

награди са пола милиона ди-

нара.

- Сматрам да је и та на-

града мала за човека који је од

сигурне смрти избавио 50 људи

– казао је Мирковић. - Симоно-

вић је, на најбољи могући

начин, постао амбасадор Заје-

чара и сматрам да је град

морао да му се одужи.

Симоновић је обавеш-

тен о награди коју му је доде-

лило Градско веће Зајечара и

био је, најблаже речено, шоки-

ран.

- Па, шта да кажем – за-

плакао је Симоновић, а онда,

испрекиданим гласом, јецајући,

наставио: - Нисам се надао

томе. Нисам, заиста. Хвала им,

није требало, само сам радио

свој посао...

Симоновић нам је ис-

причао и да је од ЈП ''Желез-

нице Србије'' добио награду од

50 хиљада динара, као и обе-

ћање да ће му запослити сина.

- Позвала ме је бла-

гајница и рекла да дођем до

ње, јер има нешто да ми да –

усплахирен је Симоновић. -

Отишао сам, а она ми је, сме-

јући се, казала: ''Их, бре, Зоки.

Толике ургениције за 50 хи-

љада динара''. Онда ми је из-

бројала новац и пружила ми 25

новчаница у апоенима по 2.000

динара.

Подсетимо, Симоновић

је воз ''швеђанка'', са 50 пупт-

ника, коме су отказале кочнице,

успео да заустави тако што је

изашао кроз прозор и, борећи

се са чеоним ветром и висећи

над провалијом, успео да

пређе неколико метара, стигне

до платформе и ручно заустави

подивљало возило тако што је

заврнуо чеону славину. 

Након тога, воз који је у

смрт возио 50 људи успео је да

се заустави свега два кило-

метра од Сврљишке клисуре,

дубоке, на појединим местима,

и до 50 метара. Ту би воз, из-

весно је, да Симоновић није

успео да га заустави, испао из

шина. Последице би, сигурно

је, биле стравичне!

- Пријају ми награде и

то што су ме људи у Србији

прозвали ''Супермен из За-

јечара'' – насмејао се Симоно-

вић. - Ипак, право да вам кажем

– мени је највећа награда што

су људи у возу, а и ја са њима,

остали живи...

В. Н.

А ОД ЗАЈЕЧАРА – ПОЛА МИЛИОНА!
Награђен железничар Зоран Симоновић

Зоран Симоновћ са унукама


