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КЊАЖЕВАЦ - Потпредседник

Српске напредне странке и министар

одбране Братислав Гашић боравио је у

Књажевцу. Ту је обишао нове просто-

рије СНС на Кеју Димитрија Туцовића,

а са књажевачким напредњацима раз-

говарао је у седишу Општинског од-

бора. 

- Задовољство је доћи у један

одбор какав је књажевачки, који чини

значајне кораке ка консолидацији

стања у самом Општинском одбору -

казао је Гашић. - Страначке просторије

у центру Књажевца допринеће да бу-

демо ближи грађанима, да они могу да

дођу, да виде шта то СНС ради, да се

учлане. Српска напредна странка има

преко 500 хиљада чланова и једна је од

саборнијих странака у модерној српској

историји.

Са књажевачким напредња-

цима Гашић је разговарао о актуленим

политичким темама, али и онима које

се тичу бољег живота у Књажевцу,

попут инвестиција на Старој планини.

- Више у Србији не може да се

праве своји кружоци, еснафи, да по-

стајете директор значајних туристичких

центара и да ту имате само личне ин-

тересе, партијске интересе, да запош-

љавате браћу, сестре, тетке, стрине,

него да водите рачуна о општем добру.

Стара планина је опште добро Србије,

Књажевца, место које својим развојем

може битно да побољша квалитет жи-

вота у Књажевцу. Држава ће улагати и

Стару планину у наредном периоду.

Али, неће то бити улагање да би

појединац профитирао, него да би

заједница профитирала - истакао је

Гашић. 

Потпредседник СНС обећао је

помоћ како би радници ИМТ коначно

дошли до својих неисплаћених зарада

и отпремнина.

- Лепа вест је да ћемо након

овог интервјуа са вама да позовемо ди-

ректора Агенције за приватизацију и да

пробамо да радницима ИМТ, којима

није повезан радни стаж, помогнемо да

нађу документа у Агенцији и да наплате

своја потраживања. Њима то припада,

они су то зарадили - нагласио је Гашић.

Спска напредна странка спремна је за

изборе, кад год они били. Можда их

треба одржати што пре да би Србија

још бржим темпом кренула даље,

сматра Гашић.

- Мој лични став и моја препо-

рука премијеру је била расписивање

избора што пре на свим нивоима. Али,

''он са брда много боље види, него ми

под брдом''. Не можемо да зауставимо

процесе који су започети у Србији, пут

ка бољитку Србије. Избори су можда

нужни да бисмо још јачим темпом

могли да кренемо даље - додаје мини-

стар војни.

На посету високог функцио-

нера СНС реаговао је Општински

одбор Демократске странке, рекавши

''да је Гашић заборавио шта му је посао

и да је он, уствари, министар војни, те

да службена возила, обезбеђење и

службена путовања не би требало да

буду у сврху страначке промоције''. 

- Господин Гашић је већ други

министар у Влади Србије који је посе-

тио општину Књажевац, а да није

нашао за сходно да се сретне ни са јед-

ним руководиоцем општине, што не

само да је ствар културе, него и не-

опходно, ако је министру стало да ради

за добробит свих грађана, а не само

чланова своје партије - наводе демо-

крате. 

Демократска странка подсећа

да је дан пре посете Гашића на Старој

планини одржана велика показна

вежба, која министру одбране није

била довољан разлог за посету Кња-

жевцу, али јесте отварање једне стра-

начке канцеларије јесте.

- Министар Гашић, притиснут

аферама које га окружују, захтевом за-

штитника грађана да буде смењен и

својом некомпетентношћу, једино што

уме јесте да води кампању своје пар-

тије. Демократска странка у Књажевцу,

ипак, поздравља одлуку СНС да своју

канцеларију постави на видном месту,

јер ће тако грађани Књажевца, уз мало

среће, моћи и да упознају њихове еми-

нентне стручњаке. С обзиром да су у

свим осталим политичким партијама

већ испекли занат, претпостављамо да

су до сада научили како се решавају

проблеми грађана - закључују демо-

крате. 

Љ. П. 

ГАШИЋ У КЛИН, ДС У ПЛОЧУ

Полемике око посете министра одбране Књажевцу

ГРЕЈАЊЕ КРЕЋЕ НА ВРЕМЕ

БОР - Већина одборника

Скупштине општине Бор, у којој је на

власти СНС, дала је сагласност на

предлог решења о давању сагласно-

сти на одлуке надзорних одбора јав-

них предузећа ’’3. октобар’’ и ’’Водо-

вод’’ за обезбеђење средстава за

плаћање угља и јемства за испуњење

обавезе које ЈКП „Топлана“ има према

добављачима енергената. Ово је учи-

њено како би грејна сезона почела на

време, а током зиме обезбедиле до-

вољне количине угља за грејање, бу-

дући да је у Бору чак 95 одсто града

прикључено на топлификациони си-

стем.

Одборник СПС, Добрица

Ђурић, упозорио је, међутим, да је „То-

плана“ већ дуго у тешкој финансијској

ситуацији и да због тога прети да по-

вуче јавни сектор на дно. Исто је по-

тврдио и др Предраг Балашевић, из

Влашке народне странке, и нагласио

да се проблеми везани за „Топлану“

годинама ’’понављају, а не решавају’’.

- Бојим се да, уколико се не

испоштује договор који  буде успо-

стављен са добављачем, постоји ре-

ална опасност да цео јавни сектор

буде у блокади, јавна предузећа неће

бити у могућности да исплаћују за-

раде радницима, а све због тога што

дуги низ година имамо проблем у „То-

плани“ - истакао је Балашевић.

Председник општине Бор,

Живорад Петровић, подсетио је при-

сутне одборнике да се „Топлана“

нашла у незавидној ситуацији због ве-

ликих дуговања, која су стварана од

2002 године, од када ово предузеће

самостално послује.

- Тачно је да „Топлана“ дугује

1,2 милијарде динара од којих је 800

милиона динара дуг према ЕПС - по-

тврдио је Петровић’’. - Нишком ’’Југои-

стоку’’ дугује се 350 милиона, док је

обавеза за угаљ 314 милиона динара.

Али, то су дуговања која су стварана

до 2010. године, будући да наши пре-

тходници нису плаћали угаљ и елек-

тричну енергију!

Петровић је истакао да се

’’непрестано трага за решењем како

би се ово предузеће извело из ду-

биозе’’. По неговим речима, велики

проблем је и тај што ’’Топлана’’ од гра-

ђана и привреде потражује готово -

700 милиона динара, које ће морати,

како зна и уме, да наплати! 

- Једно од решења је и за-

мена котла, јер је неефикасност по-

стојећих највећи проблем у раду

’’Топлане’’, с обзиром да је реч о кот-

ловима који захтевају изразито чисте

и калоричне угљеве, којима је и цена

висока. Наћи ћемо могућности да од-

војимо средства и заменимо један

котао. Имали смо разговоре са пред-

ставницима удружења топлана Ср-

бије и ресорним министарством и

највероватније ћемо аплицирати за

кредит код КFW развојне банке –

рекао је Петровић.

Е. Т.

Одржана Седница СО Бор

Живорад Петровић

СУФИЦИТ

Образлажући извршење буџета за претходну годину,

први човек борске општине нагласио је да је у 2014. години

утрошено 100 милиона динара мање него 2013 године, што ука-

зује на штедњу и чињеницу да се водило рачуна о средствима. 

- За првих девет месеци ове године остварен је буџетски

суфицит од 4,6 милиона динара, што показује да настављамо

са штедњом и рационалним трошењем новца из буџета – додао

је Петровић. 
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БОР - Поводом обележа-

вања Европског дана донације

органа, одржана је трибина у

борској Народној библиотеци, са

циљем да се утиче на свест

људи о важности  већег броја до-

нора и трансплатације органа.

- Прошле године смо у

Србији имали нових 20 донора

органа, док је Шпанија имала

3.700 трансплатација. Неопхо-

дно је да се повећа број донор-

ских картица и живих донора. У

борској општини има око 100 до-

нора органа, док Шабац броји

6.000 донорских картица - рекао

је др Љубинко Тодоровић, пред-

седник Савеза организације буб-

режних инвалида Србије и

председник Удружења болесни-

ка на дијализи у Бору.

Он је нагласио да у Бору

има 30 болесника на дијализи,

као и да се организација на чијем

је челу залаже да свим бубреж-

ним болесницима буде боље, да

се обезбеде бољи прописи и

услови за болеснике, учврсти са-

радња са удружењем дефилога

Србије, нефтолозима и добије

подршка Министарства здра-

вља, Републичког фонда за

здравствено осигурање и Мини-

старства за рад, запошљавање,

борачку и социјалну заштиту.

- Бубрежни инвалиди су

људи који живе захваљујући апа-

ратима на које су прикопчани три

пута недељно. Тај процес хемо-

дијализе није пријатан за органи-

зам и 70 одсто пацијената истиче

да то јако тешко подносе. Зато се

и залажемо за већи број транс-

платација – додао је Тодоровић.

Данијела Бузејић, главна

сестра Службе хемодијализе,

нагласила је да за донора органа

не постоји старосна граница, и

да власници донорских картица

могу бити сви пунолетни држав-

љани Србије изузев ако болују

од дијабетеса или имају малигна,

психијатријска, неуролошка обо-

љења, као и хив позитивне

особе и срчани болесници.

- Трансплатација органа

нуди живот и бољи квалитет жи-

вота другим пацијентима. Важно

је да породица зна да желимо да

будемо донори органи или ткива,

јер они први то потврђују уколико

дође до мождане смрти. За па-

цијента кои је проглашен мож-

дано мртвим не постоји нада,

нити могућност опоравка. Од јед-

ног донора помоћ може примити

више од 50 пацијената. Органи

који се могу пресађивати су

срце,бубрези, јетра, плућа, пан-

креас, и ткива као што су кош-

тана срж, срчани залисци,

делови костију рожњача, кожа –

рекла је Бузејићка.

Д.К. 

Тактичко – показна вежба на Старој планини 

''СПАСАВАЊЕ'' ТАЛАЦА

КЊАЖЕВАЦ - На простору Јабучког равништа на Старој

планини, на гондоли и у хотелу Фалкенштајнер Стара планина, из-

ведена је тактичко - показна вежба “Стара планина 2015”. 

У симулирању решавања талачке ситуације, збрињавања

повређених и гашења пожара учествовали су припадници Жандар-

мерије, Сектора за ванредне ситуације, Хеликоптерска јединица

МУП Србије, Горска служба спасавања, Клинички центар Ниш, ЈП

Скијалишта Србије и хотел Фалкенштајнер Стара планина. 

Циљ одржавања овакве вежбе био је да се покаже оспособ-

љеност у планирању, руковођењу, командовању и решавању теро-

ристичких напада и кризних ситуација у туристичком центру Стара

планина.

- Туризам у Србији можемо развијати само ако покажемо љу-

дима да су овде сигурни. Стара планина је бисер Европе и Европске

уније и надам се да ће у наредном периоду да засија пуним сјајем -

казао је након вежбе народни посланик Саша Мирковић. 

По завршетку вежбе, одржана је панел дискусија, на којој се

разговарало даљем развоју Старе планине, о изградњи везног пута

Јабучко равниште са аутопутем Ниш – Димитровград и повезивању

са аутопутем Е-80. У наредном периоду биће одржани састанци са

представницима министарстава и локалних самоуправа општина

Књажевац, Зајечар, Пирот и Димитровград, како би се наставило са

реализациом овог важног пројекта. Љ. П.

ОБНОВА ШКОЛА
ЗАЈЕЧАР - Брига о

деци у граду Зајечару на

првом је месту. Министарство

просвете је, за реконструкцију

три основне школе у Великој

Јасикови, Звездану и Зајечару,

издвојило 40 милиона динара.

Радове на реновирању из-

двојеног одељења Основне

школе “Хајдук Вељко” у Звез-

дану обишао је Велимир Ог-

њеновић, градоначелник Заје-

чара са сарадницима.

- Пре неколико дана

кренули су радови на рекон-

струкцији школа. У овој школи,

ради се кровна конструкција,

поправка плафона и замена

расвете. У наредном периоду,

радиће се и на замени стола-

рије, тако да ће ученици до-

бити боље услове за рад - ис-

такао је Огњеновић.

- Основна школа у

Звездану изграђена је пре 120

година и била је потпуно зрела

за реконструкцију - рекао је

директор ове школе, Слобо-

дан Милетић.

- Улагање у образовне

установе на подручју Града

Зајечара се наставља, а брига

о најмлађима мора да буде

приоритет за сваку локалну

самоуправу - каже помоћник

градоначелника, Владислав

Милојевић.

Издвојено одељење Ос-

новне школе "Хајдук Вељко" у

Звездану има око стотинак уче-

ника од првог до осмог разреда. 

С. Б.

У Бору има 100 донора

ЖИВОТ, ЧЕКАЈУЋИ ДОНОРА
Неопходан већи број донора и трансплатације органа

Школе чекају обнову

Издвојено 40 милиона динара
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НЕГОТИН - Неготин је про-

шле недеље био домаћин чак два

инфо дана у оквиру прекограничне са-

радње, која је организовала Канцела-

рија за европске интеграције Владе

Републике Србије у сарадњи са Зајед-

ничким секретаријатом Intepper-IPA

програма Србија-Румунија и Србија-Бу-

гарска.

Бугарски програм прекогра-

ничне сарадње са Србијом за период

до 2020. је, иначе, одобрен 30. јула. У

августу је објављен први позив, а

крајњи рок за достављање предлога

пројеката је 18. јануар наредне године.

Конкурс за пројекте прекограничне са-

радње Србија-Румунија је расписан 15.

септембра и трајаће до 15. јануара, за

обичну врсту пројеката, односно до

15.марта за стратешке пројекте.

У Неготину је одржана прва од

четири информативне радионице, у ок-

виру програма прекограничне сарадње

Бугарска – Србија, које ће до краја ок-

тобра бити одржане и у Алексинцу, Пи-

роту и Предејанима, као и у Нишу. 

- Да не би људи лутали, с об-

зиром да има оних који никада нису

учествовали у програмима прекогра-

ничне сарадње, сам програм органи-

зује низ информативних радионица, не

за писање пројеката, него за објаш-

њење како се попуњава апликациони

формулар, који је мало различит у од-

носу на претходни период. Иначе ово је

трећа генерација програма, вредног

око 34 милиона евра укупно. Овај први

позив ће финансирати пројекте у вред-

ности до 12 милиона евра, не поједи-

начно, али биће могућности да се

доста пројеката финансира, с обзиром

да је максимална вредност пројеката

до 600.000 евра. Институције и органи-

зације у пограничном подручју Србије и

Бугарске могу да пријаве пројекте у

области туризма, подршке младима,

заштите животне средине и управ-

љању ризицима – каже Кристина Аш-

ковић, из Канцеларије за европске

интеграције. 

Што се тиче програма Србија-

Румунија у октобру и новембру биће

одржано укупно 12 радионица, у завис-

ности од потреба које се јаве у региону

могао би да буде одржан и други круг

радионица на којима ће се потен-

цијални корисници ближе информи-

сати о самим условима конкурса.

- Укупан буџет за овај конкурс

је 50 милиона евра, с тим што је од тог

износа за стратешке пројекте предви-

ђено 22 милиона. Кроз овај конкурс

биће подржани пројекти у области

транспорта, заштите животне средине,

разне акције које подржавају запошља-

вање, пројекти у склопу реаговања у

ванредним ситуацијама, као и пројекти

у области туризма. Овде смо да пред-

ставимо пријавни пакет, да потенцијал-

ним корисницима објаснимо шта су

приоритети, на који начин треба да по-

пуне тај пријавни пакет и уједно да им

кажемо да је Канцеларија за европске

интеграције, као координатор свих про-

грама прекограничне сарадње на рас-

полагању њима, као и наше ка-

нцеларије у Вршцу и Бору – каже

Јелена Стојовић, координатор про-

грама Румунија - Србија у Канцеларији

за европске интеграције.

У општини Неготин истичу да

су и у предходном периоду имали изу-

зетну сарадњу са партнерима из сусед-

них држава и да су и за актуелне

конкурсе већ предузели низ активности

како би договорили заједничко аплици-

рање у оквиру ових позива.

- Програм прекограничне са-

радње прилика је и шанса за општину

Неготин да у сарадњи са партнерима

из Румуније и Бугарске, реши неке од

бројних проблема. Заинтересовани

смо за инфараструктурне пројекте и

већ увелико преговарамо са партне-

рима из Румуније и Бугарске о њиховој

реализацији. У току је припрема тех-

ничке документације и верујем да ћемо

благовремено завршити све потребне

припреме и да ћемо алплицирати до

краја године, иако је рок 15. јануар – ис-

такла је Надица Васић, заменица пред-

седника Општине Неготин.           С.М.Ј.

У граду на Дунаву топли радијатори

ГРЕЈНА СЕЗОНА ПОРАНИЛА

КЛАДОВО - Киша и пад температуре ваздуха били су разлог да грејна

сезона у општини Кладово почне 9. октобра, шест дана раније него што је то

предвиђено Испоруци топлотне енергије из три котларнице у граду, насељу

"Пемци" и у Брзој Паланци претходиле су функционалне пробе система даљин-

ског система грејања, а тиме су створени услови за почетак нове грејне сезоне.

Из три топлане  на мазут и угаљ топлотна енергија се дистрибуира у 139,5  хи-

љада метара квадратних стамбеног и пословног простора. 

- Захваљујући планским ремонтима сва постројења и опрема су у функ-

цији, а режим грејања зависи од спољних температура. Иако је опрема заста-

рела, јер су котлови у функцији више од три деценије, све припреме за

несметано функционисање котларница спроведене су на време. На залихама

имамо око 220 тона мазута и 450 тона колубарског угља. Захваљујући томе,

обезбедили смо услове да грејну сезону почнемо раније - казао је Зоран Петро-

вић, директор ЈП "Јединство".

Уз подршку локалне самоуправе запослени у ЈП "Јединство" правовре-

мено су обезбедили несметане услове за испоруку топлотне енергије. 

- То је наставак успешне сарадње, јер смо испоштовали све договоре

о реализацији послова који су допринели да сезона грејања почне на време. Ку-

повина преосталих количина енергената уследиће у периоду пред нама, тако

да грађани могу бити спокојни јер ће им током зиме радијатори у становима бити

топли. Менаџмент ЈП "Јединство" и запослени још једном су потврдили да је

реч о уиграном тиму који успешно одолева постављеним задацима - задовољан

је др Драган Будујкић, председник општине Кладово.                                     М. Р.

ВОЗОВИ О(П)СТАЈУ
ЗАЈЕЧАР - Где је

главна тема закон о Железни-

цама, ту је право место да се

дају одговори о укидању желез-

ничког путничког саобраћаја у

Тимочкој Крајини. Сви пред-

лози на одбору за саобраћај су

усвојени једногласно, али је то

једно питање ипак остало без

конкретног одговора.

Ипак, министарка саоб-

раћаја Зорана Михајловић сед-

ници одбора није присуство-

вала, а они који су из тог мини-

старства били у скупштини, на-

равно нису имали одговор.

Али, са или без конкретног од-

говора надлежних, чланови од-

бора подржали су Миркови-

ћево питање и његов став. Ми-

нистарство саобраћаја ће по-

ново да сагледа план Желе-

знице у којем се помиње уки-

дање саобраћаја у Тимочкој

Крајини, а Саша Мирковић би-

ће на страни грађана и против

идеје надлежних.

Чланови одбора под-

ржали су предлог закона о из-

менама и допунама Закона о

железници и о допунама о без-

бедности железнице. Седници

је председавао Милутин Мрко-

њић, а осим сталних чланова

одбора присутан је био и Саша

Стојановић, помоћник мини-

старке Зоране Михајловић. 

С. Б.

Будујкић и Петровић

ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА ДО БОЉЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Инфо дани у оквиру прекограничне сарадње Србије са Румунијом и Бугарском

Саша Мирковић

Не укида се железница у Тимочкој крајини
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БОР – Други талас светске

економске кризе, пад цене бакра,

алуминијума, челика, никла и других

метала пољуљао је ове године пет

највећих рударских компанија у

свету и оборио вредност њихових

акција за укупно 540 милијарди до-

лара! Деонице БХП Биллитона у

Њујорку пале су 4,1 одсто, а англо-

аустралијског гиганта Рио Тинта за

чак четвртину од почетка године.

Гленкорова замбијска јединица Мо-

пани Цоппер Минес (МЦМ) обаве-

стила је недавно владу да планира

да отпусти преко 3.800 радника због

ниске цене метала и високих тро-

шова производње, пренео је

Ројтерс. У таквом „кркљанцу и гол-

готи“, како се изразио генерални ди-

ректор РТБ-а Бор Благоје

Спасковски, треба сачувати смире-

ност и трезвеност, хладну главу и

живце. Треба сачувати РТБ Бор од

кризе коју су изазвали много већи и

много јачи играчи од борског комби-

ната.

- На такав изазов, који од

менаџера пре свега захтева брзо од-

лучивање, одговорио сам и одгова-

рам већом производњом, штедњом

и смањењем трошкова, нарочито

енергентата. Биће тешко и зато

молим за стрпљење на свим по-

љима и разумевање за производну

битку која доноси новац за плате,

порезе и доприносе и све текуће

трошкове, али и за отплату кредита

канадској ЕДЦ банци - каже Благоје

Спасковски. 

Континуитет и капацитет

прераде домаћег и увозних концент-

рата у новој топионици је, након

многобројних објективних, али и

субјективних тешкоћа у раду, ко-

начно успостављен, па ће до краја

октобра стара металуршка линија

претопити последње количине за-

осталог хладног материјала и тиме

окончати свој полувековни рад. 

- Време уходавања и дока-

зивања радних параметара нове-

флеш пећи уговором је дефинисано

на девет месеци и истиче првог но-

вембра. Тада ћемо завршити прета-

пање хладног материјала у

пламеној пећи и зауставити стару

топионицу. Иако се мислило да је

могуће да тај период буде краћи, ра-

није се ипак није могло. Много је

објективних разлога за то, а они се

полако али сигурно превазилазе.

Све ово време, док  паралелно са

новом ради и стара пламена пећ, у

граду има дима, врло често у забри-

њавајућим количинама. Паралелно

са битком да га буде што мање, за-

послени бију и ону битку која компа-

нији, али и њима самима, обезбеђује

езгистенцију. Није згорег подсетити,

иако је то познато, да је РТБ Бор

принуђен да претапа хладан мате-

ријал у старој топионици јер му то

доноси новац. Новац за плате,

новац за порезе и доприносе, новац

за све текуће трошкове који се мере

милионима и то на месечном нивоу,

а који би, у супротном, био „зароб-

љен“ у тим хладним материјалима.

У време светске кризе и изузетно

ниске цене бакра економију смо ста-

вили у раван са екологијом да бисмо

прошли што је могуће безболније –

каже Спасковски.

РТБ Бор је, закључује први

човек компаније, испливао из свих

проблема и тешкоћа које су за

собом носиле новине у раду са мо-

дерном технологијом. Прилагођа-

вана је због тога и врло често „у

ходу“ мењана организација послова

и све што са њом иде, а све да би се

што пре дошло до светла на крају

тунела. Ту је РТБ Бор сачекала и

рата кредита узетог од канадске

ЕДЦ банке, управо за пројекат нове

топионице, а и она је, каже Спасков-

ски, измирена.                             

Г.Т.В.

„ИЗАЗОВ ЈЕ САЧУВАТИ РТБ У ДОБА КРИЗЕ
КОЈУ СУ ИЗАЗВАЛИ ВЕЋИ И ЈАЧИ ОД НАС“

Бакар и остали метали трпе последице другог таласа светске економске кризе

ИПАК СТИЖУ БОЉИ ДАНИ

Након неколико песимистичних наслова с краја септембра о

кретању цене бакра и осталих метала и о другом таласу светске кризе

који је ове године умало „потопио“ пет највећих рударских компанија

у свету, драматично оборивши вредност њихових акција, у првој де-

кади октобра од аналитичара су стигле лепше вести и охрабрујуће про-

гнозе.

Наиме, аналитичари „Morgan Stanley“-а сада виде оштар пре-

окрет када је реч о ценама сировина које ће скочити за скоро 20 одсто

до 2017. године, што ће, како кажу, учинити рударске деонице „неза-

памћено атрактивним“.

Извештај, који је објављен у медијима 7. октобра, у коме су ана-

литичари прогласили „крај пораза сировина“, учинио је да се инвести-

тори на велика врата врате металима и рударском сектору. На Comex

тржишту у Њујорку бакар је за испоруку у децембру скочио за 1,7% до

највише цене у поселдње три недеље. Црвени метал је, преносе ме-

дији, скочио за више од 6% са најниже вредности у последњих шест го-

дина коју је достигао крајем септембра.

Овакви коментари довели су одмах до великог напредовања

међу највећим рударским компанијама које су предводила два највећа

губитника ове године – Glencore и Anglo-American. 

Само већом производњом, штедњом, смањењем трош-

кова енергената и стрпљењем сачуваћемо РТБ Бор од светске

кризе коју су изазвали јаки и велики, каже генерални директор

РТБ Бор Благоје Спасковски. - Време уходавања и доказивања

радних параметара нове-флеш пећи уговором је дефинисано на

девет месеци и истиче првог новембра. Тада ћемо завршити

претапање хладног материјала у пламеној пећи и зауставити

стару топионицу. Иако се мислило да је могуће да тај период

буде краћи, раније се ипак није могло. Много је објективних раз-

лога за то, а они се полако али сигурно превазилазе. - Биће

тешко и молим за стрпљење на свим пољима и разумевање за

производну битку која доноси новац за плате, порезе и допри-

носе и све текуће трошкове, али  и за отплату кредита канад-

ској ЕДЦ банци, каже Спасковски. 
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СОКОБАЊА - Након

неколико година проведених у

стечају, сокобањски хотел ''СУ-

НЦЕ'' продат је на лицитацији

у зајечарском Привредном

суду за пола милиона евра

предузећу “Пантелић”, из Кра-

љева.

Свако спомињање хо-

тела ''Сунце'' код већине меш-

тана и гостију Сокобање

изазива неколико врста

осећања. Од носталгије, преко

узбуђења до разочарења, што

је један од репрезентативнијих

угоститељских објеката у

бањи под Озреном доспео у

фазу распадања. Многе гене-

рације Сокобањчана и гостију

имале су прилику да посете

овај хотел, који је, пре свега,

својом архитектуром, али и

топлином, изазивао да му се

многи поново враћају.

Некада у саставу пред-

узећа Требич, које је продато

на лицитацији 2003. године за

тадашњих 86,9 милиона ди-

нара, хотел ''Сунце'' је постао

засебна целина која је тре-

бала да буде један од мотора

развоја сокобањске тури-

стичке привреде. Предузеће

Р-5 власника Синише Стојчи-

ћа, брата покојног Радована

Стојчића Баџе, амбициозно је

кренуло у посао са хотелом

''Сунце''. 

Међутим, из многих

разлога, хотел никада до краја

није реновиран и није постао

оно што су сви очекивали да

ће бити. Након уласка у стечај,

хотел је затворен и препуштен

пропадању. Правих информа-

ција о разлозима за овакво

стање никада није било, па је

и сама продаја хотела на ли-

цитацији у Привредном суду

прошла скоро незапажено. На

првој лицитацији, почетна

цена продаје хотела била је

око миллион евра и тај посту-

пак је проглашен неуспешним.

Други поступак продаје је

обављен 11. августа, а пошто

је достављена само једна по-

нуда мања за 50 посто од по-

нуђене цене, морао се сложи-

ти и одбор поверилаца. 

Нови власник је “Панте-

лић'', из Краљева, фирма која

се бави производњом хране за

животиње. Јасмина Петровић,

судија Привредног суда у

Зајечару, потврдила је да је

хотел продат и да је стечајни

управник добио сагласност

Одбора поверилаца и да је по-

тенцијални купац обавештен

да су испуњени услови за про-

дају и да се тренутно чека да

се закључи уговор о купопро-

даји и да се одреди рок од пет-

нааест дана за уплату остатка

новца.

За одговор на питање

каква судбина очекује некада

познати хотел и да ли ће нови

власник успети да му врати

стари сјај, мораће да се

сачека још неко време. Јер,

већ су уложни приговори на

продају, због чега ће се најве-

роватније водити судски по-

ступак.                               Е. Т.

ПРОДАТО ''СУНЦЕ''
Након неколико неуспешних лицитација

БОЉЕВАЦ - Систем

за пречишћавање отпадних

вода и канализациона мрежа

у општини Бољевац решиће

вишегодишње проблеме гра-

ђана. Пројекат се финансира

кредитом немачке КФВ банке

и из општинског буџета. У оп-

штини Бољевац увелико се

ради на канализационој мр-

ежи и систему за пречишћа-

вање отпадних вода, за-

почетом пре скоро четврт ве-

ка. 

Борис Стипошек три-

десетак година живи у на-

сељу Илинско брдо у коме

ниједно домаћинство није

прикључено на канализа-

циону мрежу. Свакодневно

обилази градилиште и каже

да једва чека да се овај кому-

нални проблем реши. Про-

јекат обухвата постављање

три и по километра канализа-

ционе мреже, више од 120

прикључака, санирање ба-

зена и шахтова, постављање

елемената система за пре-

чишћавање отпадних вода.

Вредност пројекта је око 37

милиона динара.

С. Б. 

ВОДА

КЛАДОВО - За првих

девет месеци хотел "Ђердап",

у Кладову, имао је за око 35

одсто већи број пансиона него

у истом периоду претходне го-

дине. Томе су допринели

бројни садржаји, професио-

нално особље и висок ниво

квалитета услуга. Највећи број

пансион дана у овом хотелу

остварен је у оквиру програма

конгресног и спортског ту-

ризма.

- У оба сегмента имали

смо максималну попуњеност

капацитета. Можда су за ни-

јасу већи број ноћења оства-

рили учесници традициона-

лних РСИ. Ту експанзију има-

ли смо током, маја, јуна и сеп-

тембра, док су у јулу и августу

капцитети били попуњени го-

стима који су у хотелу бора-

вили у оквиру програма "Лето

на Ђердапу" - истиче Ненад

Гавриловић, менаџер продаје

у АД "Ђердап - турист".

Овогодишња летња се-

зона  била је нова могућност

за афирмацију туристичке по-

нуде кладовског хотела "Аква-

стар Дењуб". За разлику од

претходне, ове године хоте-

лско здање са четири звез-

дице било је у сфери већег

интересовања пробирљиве

туристичке клијентелејер, бу-

дући да је овог лета туристима

било на располагању крста-

рење путничким бродом "Кроз

историју" од Београда до Те-

кије.

- Сезона је знатно ус-

пешнија од прошлогодишње,

јер су капацитети били и те

како пунији. Брод "Аквастар

Максим" је 35 пута пловио на

релацији од Београда до Те-

кије. Очигледно је да су разно-

врсни програми и атрактивна

понуда овог дела Србије била

"мамац" за госте из наше

земље, али и из иностранства

- задовољан је Милета Аџић,

власник хотела смештеног на

дунавском кеју.

М. Р.

ТУРИСТИ ОТКРИЛИ  ЂЕРДАП
У кладовским хотелима задовољни овогодишњом сезоном

Хотел “Аквастар”
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НЕГОТИН – У Самари-

новцу, код Неготина, захва-

љујући помоћи локалне само-

управе, која је издвојила 4,6 ми-

лиона динара, завршени су ра-

дови на крову Дома културе, као

и санација атарских путева, а у

току су радови на адаптацији

просторија за младе. По речима

Димитрија Лунгуловића, пред-

седника савета МЗ Самарино-

вац, до краја године би требало

да буде саниран пут који води до

сеоског гробља, али и уређење

самог тог комплекса. Село ће,

истиче Лунгуловић, сопственим,

али и средствима општине Него-

тин, наставити радове на Дому

културе, а планирају да уреде

терен за мали фудбал и наставе

са санацијом атарских путева.

- Један од приоритета

општине Неготин јесте унапре-

ђење и развој месних заједница.

Управо у ту сврху ми подржа-

вамо пројекте и иницијативе са-

вета месних заједница, који су

битни за решавање проблема и

за добробит целог села. Буџетом

општине Неготин за месне зајед-

нице планирана су средства у

износу од 93 милиона динара –

каже Александра Величковић,

помоћница председника оп-

штине Неготин за развој месних

заједница, социјалну политику и

националне мањине, приликом

обиласка радова у Самари-

новцу.

Захваљујући помоћи оп-

штине Неготин, у Самариновцу

је санирано скоро 12 километара

атарских путева и већина не-

асфалтираних улица у селу, које

су биле у веома лошем стању.

Упоредо са санацијом атарских

путева и улица, очишћене су и

дивље депоније поред пута.

Радно је и било и у Јабу-

ковцу, у којем су током ове го-

дине уређени атарски путеви за

које је утрошено 378.000 динара,

а завршено је и проширење во-

довода са извора Алу Бела, ин-

вестиција вредна скоро 2,2

милиона динара. Прошле сед-

мице завршено је пресвлачење

асфалтом 230 метара главног

локалног пута Јабуковац – Ду-

пљане, за које је утрошено 1,71

милион динара. 

Екипе Предузећа за пу-

теве из Зајечара биле су ангажо-

ване на пресвлачењу асфалтом

центра Плавне и Штубика, по

јавној набавци коју је расписало

Јавно предузеће за грађевинско

земљиште општине Неготин. У

Плавни је планирано пресвла-

чење асфалтом простора од

1.400  квадрата,  а  вредност

тих радова износи 2,52 милиона

динара, док се у Штубику ради

на деоници од 900 квадрата,

укупне вредности 1,62 милиона

динара.

Током ове године у

Плавни је завршено уређење

атарских путева, за шта је утро-

шено 397.000 динара, док је за

тампонирање и насипање пу-

тева у селу издвојено 1,61 ми-

лион динара. И у Штубику се

радило на уређењу атарских пу-

тева. Локална самоуправа је за

ове намене издвојила око

700.000 динара, док су део, по

принципу динар на динар, фи-

нансирали и сами мештани.

С.М.Ј.

РАДНО У КРАЈИНСКИМ СЕЛИМА
У неготинским месним заједницама у току реализација бројних пројеката

Александра Величковић
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КЊАЖЕВАЦ - Село

Ново Корито у општини Кња-

жевац, на самој граници са Бу-

гарском, било је и овог окто-

бра домаћин девете по реду

''Шипуријаде''.  

Шипурак, ''корисни кор-

ов'', јестива дивља биљка, која

расте у овом крају на запуште-

ним ливадама и њивама, на

обронцима шума био је инспи-

рација за Туристичку организа-

цију општине Књажевац,

Атеље ''Топлица'' из Словеније

и месну заједницу Ново Ко-

рито, да пре девет година по-

крену привредно – туристичку

манифестацију ''Шипуријада''.

Она се одржава у сеоском за-

дружном дому и окупља про-

извођаче мармелада, џемова,

колача од шипурка. Стални

учесници су и ученици основ-

них школа, за које се органи-

зује ликовни и литерарни

конкурс на тему ''Шипурак''. 

Бира се највећи шипу-

рак, најбољи производ, најле-

пше уређен штанд. Ового-

дишња ''Шипуријада'' окупила

је излагаче из Србије, Бугар-

ске и Словеније, који су изло-

жили производе од шипурка и

другог воћа, али и рукотворине

аутентичне за свој крај. У кул-

турно - уметничком програму

учествовали су чувари на-

родне традиције из Србије и

Бугарске. 

- Општина Књажевац

подржава сваку манифеста-

цију која промовише село и ак-

тивности у селима, казала је

на отварању др Љубица Нико-

лић, заменица председника

општине. - Ми ћемо наставити

да подржавамо ову манифе-

стацију, јер видимо да то има

смисла. Пуно је вас, пуно про-

извода, а то заслужује под-

ршку.

Идејни творац ''Шипу-

ријаде'' Топлица Игњатовић по-

реклом из Новог Корита, живи у

Словенији. Покретањем ове ма-

нифестације желео је да род-

ном крају поклони дан који ће

окупити цело село.

- Замислили смо да то

буде смотра народног ствара-

лаштва, презентација произ-

вода од шипурака и прилика

да се бар једном становници

села окупе, да дођу они који су

се одселили и друже на једном

месту - рекао је Игњатовић.                        

Љ. П.

У ЧАСТ КОРИСНОГ КОРОВА
Одржана ''Шипуријада'' у Новом Кориту 
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''ЧАРОЛИЈА'' У БОЉЕВЦУ

БОЉЕВАЦ - Сачекало нас је на стотине малишана који

су својим талентом и наступом били спремни да изборе место.

Трећа станица аудиције Каравана Фестивала Медела "Чаролија"

био је Бољевац и тако је заокружен круг аудиција у Тимочкој

крајини.

Упркос киши која је падала, малишани су се пријавили у

великом броју, спремни и истрајни до краја. Сала Културно-обра-

зовног центра била је препуна, није било ни једно слободно

место. Поред хитова са Фестивала Медела "Чаролија" могли смо

да чујемо и неке од акутелних светских и домаћих хитова који су

Чаролијанци изводили на одушевљење присутних и жирија.   

Велико Суперфинале, круна овогодишње јубиларне 10.

Чаролије, биће 26. децембра 2015. године у Сава Центру у Бео-

граду, где ће по први пут бити изведене и нове песме. Победник

ће бити проглашен по гласовима стручног жирија и публике.   

Фестивал нове дечије музике Медела "Чаролија" почео је

свој живот пре читавих десет година као пројекат ентузијаста

окупљених око идеје да је неопходно изнова оживети и попула-

ризовати музику за децу, новим композицијама и текстовима при-

лагођеним њиховом узрасту. У протеклих девет година одр-

жавања фестивала, хиљаде талентоване деце узраста од 3 до

14 година, учествовало је у "Чаролији".                                 С. Б.

ДАНИ ГАМ-БАЊЕ
ЗАЈЕЧАР - Дани Гамзи-

градске бање назив је манифеста-

ције која је први пут одржана у

овом месту. Циљ је очување тра-

диције, кроз наступ фолклорних

друштва и презентацију традицио-

налне кухиње.

Специјалитете овог краја,

припремале су жене из Удружења

“Ромула” из Гамзиграда, а оне се

поред припреме традиционалних

јела, баве и израдом народне но-

шње.

Организатори ове мани-

фестације су Месна заједница

Гамзиградска бања и Установа

Центар за културу и туризам, а по-

кровитељ је Град Зајечар.

- Надам се да ће ова ма-

нифестација постати традицио-

нална, јер је од великог туристи-

чког и културног значаја за Гамзи-

градску бању - рекао је Жељко

Шоршокановић, председник Са-

вета МЗ Гамзиградска бања.

Манифестацији су прису-

ствовали и представници Градске

управе, а у име Града Зајечара,

публику је поздравила Сузана

Стаменковић, помоћник градона-

челника.

- Верујем да ће се кул-

турни мозаик града, по коме је

Зајечар препознатљив на култур-

ној мапи Србије, употпунити овом

манифестацијом, не само у кул-

турном него и у туристичком сми-

слу - истакла је Сузана Стаменко-

вић, помоћник градоначелника За-

јечара.

Посетиоци и мештани уж-

ивали су у наступ културно умет-

ничких друштава “Ромулијана” и

“Божур”, а организатори се надају

да ће ова манифестација следеће

године трајати дуже и постати тра-

диционална у Гамзиградској ба-

њи.                                          С. Б.

ИЗЛОЖБА ПРИРОДЕ И ПЕЈЗАЖА 
БОР -У просторијама малог

стадиона у Бору одржана је прва

заједничка изложба три уметнице из

Бора - Мирославе Динић, Светлане

Видовић и Данијеле Стојчић. Борска

публика је имала прилике да види

многобројне слике са мотивима из

природе и пејзаже који су рађени

углавном техником уље на платну.

- Љубав према сликарству

потиче још из средње школе и тих

неких младалачких дана. Радове за

ову изложбу сам припремала пар го-

дина уназад. Иначе сам дипломи-

рани правник, али гајим велику

љубав према уметности. Слике су ра-

ђене техником уље на платну, а ин-

спирацију проналазим углавном у

природи и са путовања. Изложено је

седам слика од којих су шест са мо-

тивима природе и један портрет -

каже Светлана Видовић, уметница из

Бора.

Мирослава Динић, коју Бо-

рани углавном знају као професо-

рицу математике у пензији, овога

пута је многобројној публици пока-

зала љубав према сликарству којим

се бави последње три године. Трећа

и најмлађа ауторка, Данијела

Стојчић, борској публици позната и

од раније, када је своје радове изла-

гала у удружењу „Ване Живадино-

вић“ из Бора.                             М.М.

Отворена изложба три борске уметнице У Дечијој недељи

ЈЕЗИЧКИ КАРНЕВАЛ 

КЊАЖЕВАЦ - Ученици и наставници ОШ Вук Караџић, у склопу

обележавања Дечје недеље, припремили су и извели програм којим су ука-

зали на значај учења страних језика. Од 5. до 11. октобра обележава се

Дечја недеља, а по традицији, у књажевачким школама обележава се раз-

новрсним програмима. У Основној школи ''Вук Караџић'' организован је

''Језички карневал''. Деца су говорила стихове Превера, Лорке, Гетеа на енг-

леском, француском и немачком језику. Циљ ''карневала'' био је да укажемо

на важност учења страних језика, казала је наставница енглеског  Марија

Ивановић Божић. 

Поред Језичког карневала, Дечју недељу ученици и наставници Ос-

новне школе ''Вук Караџић'' обележили су и хуманитарном акцијом у којој су

прикупљали школски прибор за своје другове слабијег материјалног стања,

а организована је и свечаност поводом пријема првака у Дечји савез.      Љ.П.
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Богата туристичка понуда Сокобање

ЛОВ МАМИ ГОСТЕ

СОКОБАЊА - Сокобањска ловишта, којима газдује ЛУ

"Соко" и ЈП "Србија шуме", богата су ситном и крупном дивљачи.

Страствени ловци могу се окушати у лову на зеца, фазана, јаребицу,

препелицу, шумску шљуку, дивљу свињу, срну, вука, лисицу, шакала,

дивљу мачку. Од недавно у ловишта "Србија шуме" пуштена је јелен-

ска дивљач. Лов у ловиштима се обавља у складу са законом, а

спроводи се организовано, по прописима надлежних организација и

институција. За све информације у вези са ловостајем, односно из-

давања дозвола за лов, обратити се ЛУ "Соко". Седиште ЛУ "Соко"

налази се на педесет метара од главне сокобањске поште, у улици

Алексе Маркишића 4.

Оба вида риболова и речни и језерски су веома атрактивна.

Поред великог броја врста беле рибе, у горњем року Моравице

прави виртуози у овом спорту могу да се опробају и у лову на по-

точну пастрмку. А, када је у питању риболов на језеру ту не морате

да будете професионалац, довољно је да забаците мамац и улов је

ту. Бованско језеро спада у једно од најбогатијих српских језера пле-

менитим врстама рибе: сом, смуђ, шаран, амур, толстолобик, клен,

гргеч, лињак и врстама беле рибе: сребрни караш, деверика, бо-

дорка (жутоока), беовица. Удружење спортских риболоваца "Мора-

вица" брине о стању рибљег фонда у реци и језерима. Такође је на

услузи свим заљубљеницима у овај спорт.                                   С. Б.

ОДРЖАНА ''ТИКВИЈАДА''
ЗАЈЕЧАР - У Николи-

чеву, надомак Зајечара, одр-

жана је пета ''Тиквијада''. Ма-

нифестација је организована у

Дому културе. 

Овогодишња Тиквијада

угостила је домаћице и до-

маћине из целе Тимочке кра-

јине. Манифестација је на-

стала иницијативом породице

Кржановић из Николичева,

пре пет година.

- То је била наша зами-

сао да постане сеоска мани-

фестација. Идеја је уродила

плодом и Тиквијада је постала

традиционална - рекла је Да-

ница Кржановић.

Мештани су поносни

манифестацијом, а овогоди-

шња Тиквијада имала је и ху-

манитарни карактер. Деца из

Николичева су, у оквиру Де-

чије недеље на креативним

радионицама, осликавала бу-

ндеве, правила разне фигуре

од тикве и колаче, а сав при-

купљен новац од продаје иско-

ристиће да са својим васпи-

тачима организују екскурзију.

Циљ Тиквијаде је да се

на занимљив начин искористи

богатство и лепота овог краја

и да Тиквијада постане тради-

ционална манифестација у

Николичеву. Организатори ове

манифестације су Месна за-

једница Николичево и Уста-

нова Центар за културу и

туризам, а покровитељ је Град

Зајечар. 

С. Б.

ПОДЕЛА ОБУЋЕ И ОДЕЋЕ

БОР - Удружење гра-

ђана „Вајферт“ из Бора орга-

низовало је за чланове удр-

ужења бесплатну поделу зим-

ске обуће и одеће. 

- Борани су имали при-

лике да одаберу гардеробу и

обућу за сваког члана дома-

ћинства. Током године шест

пута организујемо овакве ак-

ције и то: поделу зимске и

летње обуће и одеће, посуђа,

школског прибора, постељине,

пакетиће за Нову годину и по-

клоне за Дан жена 8. марта –

рекла је Јањићка.

Ово удружење које го-

динама сарађује са Баварским

црвеним крстом, од кога и до-

бија донације, броји више од

1.000 чланова.

Д.К.

Донација за чланове Удружења грађана „Вајферт“

ДЕЦА - БУДУЋНОСТ
КЛАДОВО - Поводом Дечје недеље, председник општине Кладово,

др Драган Будујкић, организовао је пријем за кладовске основце.

У разговору са децом, др Будујкић је сазнао у каквим условима од-

растају школарци и њихови вршњаци, да ли у кабинетима нешто недостаје

и обећао им максималну подршку локалне заједнице. С друге стране, у сали

Општинског већа малишани су били важни због пажње коју су им приуштили

одрасли, а они су им, заузврат, рецитовали и певали.

- Наша је обавеза да вам обезбедимо несметане услове услове за

учење и дружење - поручио је деци доктор Будујкић, и додао да је то обавеза

свих грађана општине Кладово. - Деца су будућност овог града, и ми морамо

улагати и у њихово образовање ако желимо да нам се они једног врате као

стручњаци и носиоци развоја наше средине.

Председник општине дружио се и са децом из Предшколске уста-

нове "Невен", а није заборавио ни малишане који наставу похађају школу у

сеоским срединама, с обзиром да су и они били његови гости.              М. Р.

У зајечарском Николичеву

Будујкић са малишанима

Извор Моравичке реке
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Одржан традиционални Крос РТС

НЕЗАУСТАВЉИВА 
АМЕЛА ТЕРЗИЋ

ЗАЈЕЧАР - Краљица спортова понудила је најбоље што има у

Зајечару. Бројна публика дошла је да испрати будућност српске атле-

тике. Традиционални Крос РТС, који се одржава 25. јубиларни пут, по-

казао је да атлетика не мора да брине за резултате. Кроз Крос РТС

прошло је близу пола милиона ђака и предшколаца. Зајечар је, као до-

маћин најмасовнијег спортског такмичења у Србији, поново осветлао

образ.

- Зајечар је увек добар организатор овакве манифестације и

очекујем да ћемо по организацији и даље бити при врху - изјавио је Игор

Божиновић, генерални секретар Спортског савеза Зајечара.

- Град Зајечар је 25. пут домаћин Кросу РТС. Задовољан сам

како је такмичење протекло и одзивом деце. Зајечар се показао као

добар домаћин - рекао је Велимир Огњеновић, градоначелник Зајечара.

Крос серија РТС уједно је и изборно такмичење за састав ре-

презентације. Амела Терзић, вишеструка европска шампионка из Новог

Пазара, другу годину за редом побеђује у трци на три хиљаде метара у

Зајечару. Друго место заузела је вишеструка државна и балканска шам-

пионка Соња Столић.

Невероватну трку истрчао је и феноменални Кенијац Абел Ки-

бетроп, који је на крају трке на 5.000 метара тријумфовао испред Мађара

Грегора и Елзана Бибића, једног од најталентованијих изданака српске

школе атлетике.

Најмасовније спортско такмичење у нашој земљи окупило је у

Зајечару и више од хиљаду предшколаца, ученика основних и средњих

школа из Србије, које ни прохладно време није спречило да покажу своје

брзинске способности.

С. Б.

ЗВЕЗДА "ПРЕГАЗИЛА" БОР         

БОР - Кошаркашице београдске Црвене звезде оствариле су лаку и

убедљиву победу у Бору над истоименом домаћом екипом резултатом 94:32.

Од старта утакмице евидентна је била разлика у квалитету тимова, а очигледно

је било и да гости имају велику жељу да домаћину нанесу што убедљивији

пораз.

Борски клуб са тренутним играчким кадром нема квалитет да се так-

мичи у српској Суперлиги. У клуб су пристигла два појачања, која ће право на-

ступа имати од следећег кола, а трага се за још три нове играчице, на колико

још клуб и има право. Једина ствар на коју у ЖКК Бор у првом колу могу да

буду поносни је лепо попуњена дворана Установе Спортски центар, пошто је

утакмицу посматрало више од 1.500 гледалаца. 

Најефикасније играчице у победничкој екипи биле су Милица Бојовић

и Снежана Богићевић са по 15 поена, Катарина Зец је уписала 14, Невена На-

умчев 11, док је Мина Ђорђевић забележила по 10 поена и скокова. Међу сла-

бим Боранкама, нешто боља била је једино искусна Александра Пиљевић са

11 постигнутих поена. Боранке су имале чак 36 изгубљених лопти, 14 скокова

мање и само 35 одсто одсто шута за два поена.                                           Д.С.

ПРВАК - ПАУНОВИЋ

БОР – У Бору је одржан 13. ’’Меморијал Новице Пауљичића’’, на

коме је прво место освојио Славољуб Пауновић, члан боди-билдинг клуба

’’Space gum’’, из Горњег Милановца. Он је прво место освојио у конкуренцији

35 такмичара из Србије. Међу јуниорима је најбољи био Београђанин Сте-

фан Ковачевић, а у категорији боди класик – Марко Милошевић. У физици

први је био Боранин Србослав Лазић, а у категорији фитнес бикини Сунчица

Савић, из Крагујевца.                                                                                  Е. Т.

Одржан ’’Меморијал Новице Пауљичића’’ Обнавља се спортски камп код Кладова

''КАРАТАШУ'' ВРАЋАЈУ
СТАРИ СЈАЈ

КЛАДОВО – У омладинском спортском кампу у Караташу, код

Кладова, симболичним постављањем камена темељца, Вања Удовичић,

министар омладине и спорта, означио је почетак радова на изградњи па-

виљона површине 500  квадрата, од чега је половина намењена за бу-

дућу теретану. 

Прва фаза реконструкције овог комплекса који се простире на

15 хектара, у коме су стасавале генерације и генерације најпознатијих

спортиста, а који је, донедавно, био камп у коме су биле смештене избе-

глице, предвиђа и изградњу дела за смештај спортиста и трим стазу

дужне 1.200 метара, као и реновирање два терена за рукомет и кошарку.

- Радови у Караташу су од изузетног значаја, јер је камп место

на коме ће се окупљати и усавршавати млади и перспективни спортисти,

али и рекреативци – казао је Удовичић. - База младих шампиона ствара

се у камповима какав ће у блиској будућности бити спортски камп код

Кладова, коме морамо вратити стари сјај. За ову годину је планирано да

реализујемо прву фазу радова чија је предрачунска вредност око пола

милиона евра. Намера нам је да децентрализујемо спорт и да што више

места и градова у Србији има своје спортске центре који ће окупљати ве-

лики број спортиста. Сигуран сам да ће Караташ то бити.

Реконструкција омладинско спортског кампа " Караташ " обавиће

се у четири фазе. Рок за завршетак првог дела, чија је обнова процењена

на 60 милиона динара, је два месеца.                                                  М. Р.

Удовичић поставља камен темељац
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ЗАЈЕЧАР - Овогодишњу по-

зоришну манифестацију у Зајечару -

''Дани Зорана Радмиловића'' - отво-

риће најнеобичнија могућа представа

- ''Скупљачи перја'', рађена по култном

филму Саше Петровића. Огроман за-

датак је, чини се, пао на плећа глу-

маца из зајечарског театра, јер је у том

комаду, који ће се први пут извести на

''даскама које живот значе'', учество-

вати цео ансамбал, ''појачан'' и

бројним статистима.

- У питању је праизведба, од-

носно прво извођење у позоришту

икада ''Скупљача перја'' - каже нам

Владан Церовић, в.д. управника заје-

чарског позоришта и директор фести-

вала ''Дани Зорана Радмиловића''. -

Ради се, заправо, о драматизацији

сценарија Саше Петровића, прилаго-

ђене позоришту, али и духу новог вре-

мена.

По Церовићевим речима,

''Скупљачи перја'' имају монументални

задатак - да направе један оптимисти-

чан поглед на свет и тако направе па-

ралелу са изворним остварењем

Саше Петровића.

- Задатак није нимало лак -

додаје Церовић. - Зато смо и ангажо-

вали кореографа Пјера Ранковића и

режисера Дарка Штетина, јер нам је

намера да испишемо, ако је то икако

могуће, једну нову страницу у историји

српског позоришта.

- Саша Петровић је гигантска

фигура моје редитељске младости,

чији филм ”Три” убрајам у своје ин-

тимне филмске драгуље - не крије Ште-

тин. - Чувеним ”Скупљачима перја” -

канским лауреатом,  свакако је одавно

заслужио како омаж и римејк, тако и по-

зоришну адаптацију. Оштри контрасти

трагикомичних карактера, огроман рас-

пон емоција и богатство животних боја

дали су Владану Церовићу импулс,

идеју да адаптира овај филм у позо-

ришни предложак. Осетио је драму, му-

зику и ведрину, снагу и животну

енергију која је данас тако потребна

публици, а све је мање има на сцени. 

Штетин истиче да дуго није

радио у позоришту, као и да је био из-

ненађен позивом да режира пред-

ставу. И, ту је понуду - глатко одбио. 

- Ипак, покајао сам се брзо,

искра позоришта се у мени зажарила,

дунули су ветрови идеја, и ето ме у

Зајечару - смеје се Штетин. - Јер,

живот нам стално приказује чудо, а ми

пречесто окрећемо главу ка утабаним

стазама. Као да не разумемо да је

једина животна константа управо

стална промена. Изгледа да нас вуче

неки инстикт крда, виртуелни ријалити

уплео нас је у своје невидљиве нити,

којих, иако имамо алате и оружја, као

да нисмо свесни и не покушавамо да

се бранимо. 

Штетин уместо тог ”ријали-

тија” - бира реалност. 

- Бирам игру као лек и као

слободу да се ухватим са судбином у

коштац. Покушавам са својим новим

пријатељима и саборцима из зајечар-

ског позоришта, да ова представа

такав избор понуди нашој публици - са

усхићењем говори редитељ. 

Кључ ванвременог, скривен у

Петровићевим ”перјарима” кујемо са-

временим језиком, средствима која су

нам на располагању, пре свега емо-

цијом, тражећи свој пролаз до срца

свих ствари. Циганска песма и игра,

тај пут налазе непогрешиво. А, корео-

графије легендарног Пјера Рајковића

донеле су додатну енергију и полет

глумачком ансамблу. 

- Трагика људских судбина, и

њој насупрот дух и ведрина који побе-

ђују сваки пад, узлетом ка божанској

љубави, обећавају овој причи више

него леп позоришни живот. Дајемо све

од себе да се то оствари на сцени -

каже Штетин, док будно мотри да му

се ниједан детаљ не отме контроли. -

Неко је рекао да сви стари људи личе.

Мени се чини да заиста личе, и то не

изгледом, него по искреној радости

животу упркос својим годинама. Човек

кад изгуби ту радост, умире, поједе га

нека болест или усуд колико год био

млад. 

По Штетину, томе се сви мо-

рамо одупрети. Један од начина је и

ова представа којом се животу радују

стари и млади, заједно и подједнако...

В. Н.

РЕАЛНОСТ УМЕСТО РИЈАЛИТИЈА
Овогодишње ''Дане Зорана Радмиловића'' отварају ''Скупљачи перја''


