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КЊАЖЕВАЦ - Поред

плана зимске службе у сезони

2015-2016. већници у Књажевцу

усвојили су и више одлука у обла-

сти екологије - Нацрт одлуке о

управљању комуналним отпад-

ном, Програм за заштиту животне

средине и Предлог закључка о

одобрењу средстава за санацију

дивљих депонија. На седници је

дата сагласност на нови ценовник

услуга у Планинарском дому на

Бабином зубу, уз напомену да, и

поред поскупљења, тај објекат

остаје и даље далеко најјефти-

нији у окружењу. 

Једна од најважнијих те-

ма 115. седнице Општинског већа

у Књажевцу био је предлог плана

зимске службе у предстојећој

зимској сезони.

- Овај план предвиђа по-

већан обим посла, јер желимо да

територију наше општине, која је

веома велика и разуђена, учи-

нимо и у зимским месецима по-

тпуно проходном и доступном

свим нашим становницима. Ра-

није смо имали приоритете који су

се разликовали када је реч о део-

ницама путева, а сада смо већи

број тих деоница прогласили

првим приоритетима и због уво-

ђења јавног превоза и због комо-

дитета мештана који живе у тим

деловима општине. Иако ће то

повећати обим послова, не оче-

кујем посебно велико повећање

трошкова код локалне само-

управе, односно Јавног пред-

узећа ''Развој'', из чијег буџета се

ти радови финансирају - изјавио

је Милан Ђокић, председник оп-

штине Књажевац.

Пред већницима је било и

неколико важних одлука везаних

за заштиту животне средине.

- Усвојили смо Нацрт од-

луке о одлагању комуналног от-

пада, као и одлуку да поједине

дивље депоније - за које смо до-

били пријаве што појединаца,

што удружења, што месних зајед-

ница - рашчистимо у пред-

стојећем периоду. У пролеће

сваке године ми чистимо, одно-

сно уклањамо дивље депоније.

Нажалост, због неодговорних

појединаца дивље депоније на-

стају и током летњих месеци, па

сада, с јесени, поново их има

пуно. Чистићемо их на пролеће,

свакако, али користим прилику да

позовем све суграђане да нам се

обрате, дописом или лично и

скрену пажњу на постојање див-

љих депонија, а ми ћемо обезбе-

дити средства за њихово укла-

њање - додао је Ђокић.

На одлуку Надзорног од-

бора Јавног предузећа Спортско

туристички ресурси о ценовнику

услуга чланови Општинског већа

дали су сагласност уз напомену

да, и поред поскупљења, цене у

Планинарском дому на Бабином

зубу остају далеко најповољније

у окружењу.

- Најпре желим да кажем

да су у Планинарском дому у току

опсежни радови на изради термо-

изолације читавог објекта, рекон-

струишу се санитарни чворови

који нису били у добром стању,

занавља се инвентар у собама и

кухињи, па ће Дом ове сезоне

бити у далеко бољој ''кондицији''

него раније. Цене су и даље да-

леко јефтиније него оне у било

ком објекту у граду и околини. По-

себна повољност пружа се свим

Књажевчанима који желе да по-

сете, односно бораве у Плани-

нарском дому у организованим

групама. Позивам све суграђане,

посебно школску децу, да крену у

активне преговоре са Јавним

предузећем Спортско туристички

ресурси и да практично конзуми-

рају нашу планину на прави

начин кроз боравак у једном по-

тпуно обновљеном Планинар-

ском дому на каквом ће нам,

сигуран сам, позавидети све оп-

штине у окружењу - истакао је

Ђокић.                                    Љ. П.

ЕКОЛОГИЈА, ПУТЕВИ, ТУРИЗАМ 

Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

''LIDL'' У ГРАДУ НА ТИМОКУ

ЗАЈЕЧАР - На седници

Скупштине града Зајечара ус-

војен је четврти допунски буџет

града, а одборницима је поде-

љен извештај о кредитима, које

је у периоду од 2006. до 2011.

године узимала претходна гра-

дска власт. Како је речено на

седници, за две године, Град

Зајечар отплатио је четири ми-

лиона евра и 16 милиона ди-

нара кредита, главнице и ка-

мате насталих у време бивше

власти.

Говорећи о буџету, гра-

доначелник Велимир Огњено-

вић рекао је да се Град

Зајечар, осим са кредитима, су-

очава и са дуговањима из пре-

тходног временског периода за

уличну расвету, незавршене

инфраструктурне објекте и

улице.

Градоначелник је ин-

формисао одборнике да се по-

ступак продаје бивше фабрике

"Арсеније Спасић" завршава у

Агенцији за приватизацију, на-

кон што је одобрење дала

Агенција за реституцију, тако

да ће ускоро бити потписан

уговор са светски признатом

компанијом "Lidl". Ова трговин-

ска фирма планира да купи 15

хиљада квадратних метара

простора и да од 1. јануара

идуће године почне изградњу

трговинског центра у Зајечару.

На седници Скупштине града

Зајечара, градоначелник Огње-

новић најавио је и нове инве-

стиције, између осталог, уре-

ђење улица, изградња нове

аутобуске станице и фабрике

биоразградивих кеса немачког

инвеститора. Председник заје-

чарског парламента Саша Ми-

рковић подвукао је да локална

самоуправа чини све како би

Зајечар ишао у смеру напр-

етка.

Чланови зајечарског

парламента су дали и саглас-

ност на Други Ребаланс плана

и програма пословања ЈКСП

"Зајечар" за 2015. годину. Било

је и речи о Предлогу програма

контроле стања животне сре-

дине на територији Града

Зајечара за 2016. годину, а про-

грамом је предвиђен стални

мониторинг параметара који

утичу на стање животне сре-

дине (контрола ваздуха, зем-

љишта, подземних и површи-

нских вода и буке).             С. Б.

Одржана седница Скупштине Зајечара
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ЗАЈЕЧАР - Председник

Скупштине Града Зајечара Са-

ша Мирковић покренуо је ини-

цијативу за повезивање Заје-

чара са Републиком Францус-

ком кроз привредну и културну

сарадњу и братимљење града

Зајечара са неким градом у

Француској. 

С друге стране, амбаса-

дорка Републике Француске у

Србији, госпођа Кристин Моро,

изјавила је да ће она лично и

амбасада Француске у Србији

проучити иницијативу председ-

ника Скупштине Града Заје-

чара и пронаћи град у Фр-

анцуској са којим ће се Зајечар

побратимити.

- Драго ми је да Репуб-

лика Француска преко своје

амбасаде у Србији поштује

традицију. Наша два народа

повезује вечно пријатељство и

сваки грађанин Републике Фр-

анцуске у граду Зајечару може

да се осећа као код своје куће.

Госпођу Моро позвао сам да у

наредном временском периоду

почнемо да градимо односе са

Републиком Француском раз-

вијањем културне и привредне

сарадње и братимљењем са

неким градом из Француске.

Зајечар ће се одужити фран-

цуском народу и француској

војсци подизањем споменика

генералу Гамбети за стогодиш-

њицу ослобођења града у

Првом светском рату 2018. го-

дине - рекао је Саша Мирко-

вић, председник Скупштине

Града Зајечара, поводом обе-

лежавања дана ослобођења

Зајечара у Првом светском

рату.

Иницијативе председ-

ника Скупштине Града Заје-

чара, амбасадорка Републике

Француске у Србији је здушно

прихватила, изјавивши да ће

заједнички радити на оства-

рењу Мирковићеве иниција-

тиве за привредно и културно

повезивање Зајечара и неког

француског града, а у име

француског народа изразила

захвалност на покретању ини-

цијативе да се генералу Гам-

бети подигне споменик за сто-

годишњицу ослобођења града

у Првом светском рату.

- Част је данас бити у

Зајечару, где одајемо пошту

палим борцима Француске и

српске војске приликом осло-

бођења Зајечара у Првом свет-

ском рату – истакла је Моро. -

У току разговора који сам

имала са господином Миркови-

ћем, ми смо се дотакли и идеје

о братимљењу Зајечара са

неким француским градом. Ја

сам веома срећна због те ини-

цијативе и ми ћемо проучити

који би то град највише одгова-

рао за братимљење са Зајеча-

ром. У име моје земље, ја сам

веома почаствована и ини-

цијативом да се подигне спо-

меник генералу Гамбети за

стогодишњицу ослобођења

Зајечара 2018. године. Такође

поздрављам и присуство на

овим комеморативним свеча-

ностима представника Мини-

старства за рад и социјална

питања и Министарства од-

бране Републике Србије.

С. Б.

ДРВА ЗА СИРОМАШНЕ

КЛАДОВО - Захваљујући разумевању запослених у хидроелектрани

"Ђердап 1", кладовски Црвени крст обезбедио је бесплатна дрва за 360 поро-

дица које живе испод границе сиромаштва. 

То је још једна потврда успешно положеног испита из хуманости, са намером да

се помогне онима који немају, јер се број социјално угрожених домаћинстава у

кладовском крају стално повећава.

Реч је о старачким, самачким и вишечланим породицама која живе од

социјалне помоћи, на граници сиромаштва. Да би током зиме, ипак, ти људи бо-

равили у топлим просторијама постарали су се активисти хуманитарне органи-

зације, јер су притекли у помоћ онима које притиска немаштина.

- Ово је већ шеста година како, уз подршку надлежних из кладовске

хидроелектране, обезбеђујемо бесплатан огрев за кориснике наших и услуга

Центра за социјални рад. То ја само кап у мору невоља које су снашле ове људе

који кажу да када је у соби топлије на проблеме лакше забораве - говори др Сне-

жана Мирчетић, секретар Црвеног крста ''Кладово''.

Социјално угрожене породице добиле су по 10 кубика огревног дрвета

које се вади из Дунава, након што се заустави на решеткама хидроелектране

"Ђердап 1". 

- Дрва која доноси Дунав складиште се на депонији и немају другу на-

мену. С обзиром да дуго времена проводи у води дрво нема калоричну вредност,

али може бити од користи људима у невољи - објашњава др Мирчетић.     М. Р.

НАСТАВА У ТОПЛИМ

УЧИОНИЦАМА
МАЈДАНПЕК - У

Мајданпеку је грејна сезона,

практично, почела два дана

пре званичног почетка када су

кренуле топле пробе и наста-

виле се целодневним греја-

њем. Изузетак је само Осно-

вна школа “12.септембар” у

којој наставу похађају и уче-

ници Техничке школе, али са

добрим разлогом. Ту је, наиме,

до 15.октобра трајала рекон-

струкција подстанице, за коју

је новац обезбедила локална

самоуправа, па је и грејање

сачекало званични почетак

грејне сезоне.

У Основној школи

“12.септембар” у Мајданпеку

било је стрпљења за изво-

ђење ових радова, будући да

је неквалитетно грејање више-

годишњи проблем ове уста-

нове. 

- Веома смо задо-

вољни због завршених радова

на замени измењивача то-

плоте, постављању ремонто-

ваних пумпи и, практично,

комплетној реконструкцији по-

дстанице за коју је средства

издвојила локална само-

управа - каже Весна Жикић,

директорка ове образовне

установе, наглашавајући да је

читав посао реализован у изу-

зетно кратком временском

року, а пошто су средства

обезбеђена кроз  недавно ус-

војен ребаланс општинског бу-

џета. – У локалној самоуправи

су имали разумевања за наш

проблем и овом приликом

определили средства од око

два милиона динара за рекон-

струкцију комплетне подста-

нице уз коју ћемо моћи да

рачунамо на неупоредиво ква-

литетније грејање, како у

школи, тако и фискултурној са-

ли.  

Проблеми са грејањем

у овој установи су тако ре-

шени, а у Основној школи “12.

септембар” верују да се скр-

аћени часови за које су се

управо због тога морали опре-

дељивати, сада постати про-

шлост.

С.В.   

Мирковић и амбасадорка Моро

СПОМЕНИК ГЕНЕРАЛУ ГАМБЕТИ
Саша Мирковић, у друштву амбасадорке Француске, најавио

Боље грејање за ОШ “12.септембар”

Угрожене породице добиле по 10 кубика огрева
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НЕГОТИН – Зграда на

Тргу Ђорђа Станојевића број 2 у

централној градској зони у којој је

годинама деловала саобраћајна

полиција, а која се исељена због

попуштања темеља, што је усло-

вило и пукотинама које су угро-

зиле безбедност, ангажовањем

локалне самоуправе, коначно ће

бити санирана. Како је недавно

најавио први човек неготинске

општине Јован Миловановић,

радови на санацији ове зграде

износе скоро 28,8 милиона ди-

нара, а изводе их неготинска

“Цветкова градња” Д.О.О. и

зајечарски „КГХ Инжењеринг“

Д.О.О. Сами радови су ком-

плексни, јер ће ова зграда делом

морати да буде и срушена.

- Пројектом је планирано

рушење једне трећине зграде,

израда новог темеља у задњем

делу зграде, реконструкција пре-

остале две трећине зграде у

предњем делу, као и израда фа-

саде и новог крова. Унутрашња

инсталација се такође ради, али

без грејања. За грејање ће на-

кнадно бити урађен пројекат и

спроведена јавна набавка за из-

раду нове инсталације – истиче

Миловановић.

Рок извођења радова је

65 дана од увођења извођача ра-

дова у посао, додао је председ-

ник општине, рекавши да

санација ове зграде, нажалост,

није могла раније да почне због

бројних нерешених власничких

односа. Зграда је једним делом

била у властништву општине, а

другим у рукама приватних ку-

паца.

- По уклањању помоћне

конструкције, дошло је до сагле-

давања тренутног стања које се

упоређује са пројектним задат-

ком, односно пројектом изво-

ђења реконструкције, који је ура-

ђен 2013. Сагледан је пројекат,

извршена је ревалоризација

вредности. Приступило се реша-

вању правних проблема и  влас-

ничких односа што је однело

много месеци и свакако утицало

да се почетак радова помери –

истакао је Миловановић, и додао

да се нада да се током ових ра-

дова неће јавити неки додатни

технички проблеми.

У општини наводе да

нису још увек разговарали о томе

које ће службе бити усељене у

зграду након њене реконструк-

ције.

- Спровели смо поступак

куповине дома ЈНА са намером

да растеретимо зграду општине

и да у сарадњи са Министарст-

вом правде реконструишемо ту

зграду и у њу уселимо тужи-

лаштво и судство. Онда ћемо ви-

дети целокупно стање, шта је

најцелисходније да разместимо

службенике Општинске управе, с

обзиром да имамо неке службе

који су ван ове наше зграде, која

је пројектована у прошлости, са

параметрима који су важили

тада, сада имамо проблем са

смештајним капацитетима –

додао је председник Општине

Неготин.

Он је подсетио да ће у на-

редном периоду бити изграђен и

насип у Радујевцу, вредан 105 ми-

лиона динара. Поступак јавне на-

бавке је завршен у сарадњи са ЈП

„Србијаводе“, а радове финан-

сира Светска банка. Очекује се и

јавна набавка за изградњу та-

ложне бране у Малој Каменици,

донација УМДП, која би требало

да буде завршена до 24. фе-

бруара наредне године.       С.М.Ј.

КУЋЕ ЗА МЛАДЕ

БРАЧНЕ ПАРОВЕ

БОР - Председник општине Бор Живорад Петровић, уручио је кључеве

нових кућа у овдашњем насељу ’’Бор 2’’ младим брачним паровима и доделио

награде најбољим ученицима борских основних и средњих школа. Четири

млада брачна пара, који су победили на конкурсу за доделу стана, добили су

двоспратне куће, изграђене средствима Општинског стамбеног фонда, по-

вршине 60 квадрата и плац од четири ара.

- Општина Бор препознаје труд и таленат, подржава напоре младих и

настоји да обезбеђује услове за квалитетнији живот омладине и генерација које

долазе. Наставићемо да помажемо младе брачне парове, јер је кров над главом,

поред посла, важно питање за сигурну будућност – рекао је Петровић.

На свечаности у сали биоскопа „Звезда“ награде су примили и ученици

који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним так-

мичењима у школској 2014/2015 години, као и њиховим менторима.

- Локална самоуправа ће увек подржати оне који својим радом и трудом

доносе просперитет себи и својим породицама али и друштвеној заједници.

Желим да младима ове награде буду подстрек за даљи рад, да постану поштени

и бољи људи. Они су наша будућност и наша нада, и сигуран сам да град остав-

љамо у добрим рукама – додао је Петровић.                                                            Д.К.

ИНТЕГРИСАНА 

КОМУНИКАЦИЈА
СОКОБАЊА - У згради Оп-

штине Сокобања одржана је јавна

расправа о Нацрту документа Стра-

тегије интегрисане комуникације Оп-

штине Сокобања за период 2015 –

2025. године. Представници при-

вреде, организација и грађана,

заједно са представницима локалне

самоуправе, сагласили су се да ће

усвајање овог документа довести до

јачања партнерства измећу јавних

установа и локалне заједнице оп-

штине Сокобања.

Стратегија интегрисане ко-

муникације за период 2015 – 2025. го-

дине је урађена у оквиру пројекта под

називом „Транспарентна управа –

добра управа“, чији је носилац оп-

штина Сокобања, а реализује се у

партнерству са општинама Књаже-

вац и Голубац. Пројекат финансира

ГИЗ, из програма Социо–економски

развој.

Једна од активности проје-

кта је израда Стратегије интегрисане

комуникације за период 2015 – 2025.

године. Нацрт Стратегије је урађен

кроз партиципативни процес радних

група за израду стратегије, уз тех-

ничку подршку консултантске куће

„Маxима Цонсултинг“, коју је ангажо-

вао носилац пројекта – општина Со-

кобања.

Усвајањем ове Стратегије,

општине Сокобања, Књажевац и Го-

лубац, биће прве у Србији које имају

усвојену стратегију комуникације.

С. Б.

Санација зграде у центру Неготина

НОВО РУХО СТАРЕ ЗГРАДЕ
Почела реконструкција зграде у централној неготинској градској зони

Јавна расправа у Сокобањи

Петровић са добитницима станова
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БОР – Амбасадор Канаде

у Србији, Његова екселенција

Филип Пинингтон, у пратњи дирек-

торке Одељења за економске од-

носе две земље Ђурђом Ћерами-

лац, посетио је Рударско-топиони-

чарски басен Бор. Рекавши да,

пошто је у Бору трећи пут, осећа

извесно пријатељство према граду

бакра и првом човеку РТБ-а Бор

Благоју Спасковском, амбасадор

Пинингтон изјавио је да је овога

пута у Бор дошао да види како из-

гледа и ради нова топионица.

- Дошао сам да видим

како изгледа нова топионица која

је грађена уз нашу, али и помоћ

Владе Србије, пре него што ко-

начно потпуно пређе у руке РТБ

Бор. Посетио сам контролну собу

и видео да се одатле  управља

многим комплексним процесима

који се одвијају у новој топионици.

Импресиониран сам, а то је, на

неки начин, похвала свима који су

учествовали у њеној изградњи. Не

само канадској и финској компа-

нији, него и многим малим фир-

мама које су биле подизвођачи

радова. Канада је земља ру-

дарства, на овим просторима смо

већ присутни јер пуно канадских

компанија овде ради у области ру-

дарства, од геологије до самог ру-

дарења, па сам сигуран да ће бити

и нових инвестиција. Јер, потен-

цијал по- стоји – изјавио је канад-

ски амбасадор након разгледања

нових металуршких погона у Бору.

Време уходавања радних

параметара, уговором дефини-

сано на девет месеци, истиче

првог новембра и тада почиње пе-

риод доказивања, подсетио је ге-

нерални директор РТБ Бор Благоје

Спасковски. Пошто флеш-смел-

тинг технологија захтева висок ка-

пацитет због смањења трошкова и

већег искоришћења бакра и сум-

пор-диоксида, нова топионица од

првог новембра  треба да претапа

53 тоне сувог концентрата на сат

или 1.245 тона дневно, као и да

производи 240 тона анодног бакра

на дан. Притом ће емисија и ими-

сија штетних материја у ваздуху,

води и земљишту бити испод зако-

ном прописаних вредности, уз ис-

товремено искоришћење сумпор -

диоксида и бакра од 98 процената. 

- У минулих пет-шест го-

дина нико у Србији није добио тако

велику инвестицију и то што је

добио Бор. Првог новембра по-

чиње доказни период и тада ће

концентрација сумпор-диоксида

пасти на мање од 125 пипиема,

односно загађење ће бити трипут

мање од онога што прописује и то-

лерише Европска унија. Техноло-

гија је успела, а то ћемо у дока-

зном периоду и показати – рекао је

Благоје Спасковски. Наглаша-

вајући да ће небо над Бором тада

бити чистије него оно изнад фин-

ског града Харјавалта, Спасковски

је подвукао да Бор и РТБ Бор у

овом тренутку немају већег при-

јатеља од Канаде, државе која је

обезбедила кредит за финанси-

рање изградње нове топионице и

фабрике сумпорне киселине и уче-

ствовала у извођењу пројекта до

краја.

Нову топионицу и фабрику

сумпорне киселине градили су ка-

надски “СНЦ Лавалин” и његов по-

дизвођач, уједно и власник ауто-

гене флеш-смелтинг технологије

“Отокумпу”, финска компанија

“Оутотек”. Надзор над пословима

које су носили Канађани и Финци,

али и свим локалним радовима

који су били поверени “Енерго-

пројекту”, обавио је Грађевински

факултет, Београд. За изградњу

нових пирометалуршких постро-

јења у Бору утрошен је 251 милион

евра.                                    

Г.Т.В.

ОД ПРВОГ НОВЕМБРА ФЛЕШ-СМЕЛТИНГ
ТЕХНОЛОГИЈА НА ИСПИТУ

Амбасадор Канаде импресиониран радом нове борске топионице 

НА КАФИ КОД РУДАРА

Канадски амбасадор Филип Пинингтон са одушевље-

њем је прихватио и позив домаћина из РТБ-а Бор да кафу по-

пије „у средишту земље“, у популарном јамском кафићу.

Слушао је и читао о њему доста, како каже, па се зато са посеб-

ним задовољством упустио и у рударску авантуру на 400 метара

испод земље. 

Филип Пинингтон: Дошао сам да видим како из-

гледа нова топионица која је грађена уз нашу, али и помоћ

Владе Србије, пре него што коначно потпуно пређе у руке

РТБ Бор. Импресиониран сам, изјавио у Бору амбасадор

Канаде. – Време уходавања радних параметара, уговором

дефинисано на девет месеци, истиче првог новембра и

тада почиње период доказивања, каже Благоје Спасков-

ски, наглашавајући да ће небо над Бором тада бити чи-

стије него оно изнад финског града Харјавалта 

Благоје Спасковски, ФИлип Пинингтон и Ђурђа Ћерамилац у новој топионици у Бору
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НЕГОТИН – Судећи по

временским приликама, сетва

озимих стрних жита ове јесени

на територији Борског округа

обављена је тек на 30 одсто по-

вршина. Пољопривредници у

Борском округу, судећи по из-

вештајима Пољопривредне са-

ветодавне и стручне службе

Неготин, озимим усевима пла-

нирају да засеју 24.200 хектара

површина, од 61.000 хектара

које у четири општине овог

округа обрађују.

- До сада је у октобру на

територији Борског округа пало

око 100 литара по метру квад-

ратном воденог талога. Овај во-

дени  талог позитивно утиче на

посејане усеве, али је такође

зауставио сетву озимих усева

до даљњег, док  се не створе

услови да се сетва настави –

каже дипл.инжењер пољопри-

вреде Владица Стефановић,

стручни сарадник за ратарство

Пољопривредне саветодавне и

стручне службе Неготин.

Најзаступљенија кул-

тура на њивама у Борском

округу и ове јесени је озима

пшеница, која је планирана на

површини од око 18.000 хек-

тара. Ратари ће на 130 хектара

засејати уљану репицу, на

2.500 хектара јечам, 1.100 ха

тритикале, 1.250 ха ће бити под

крмним биљем, док остале кул-

туре заузимају знатно мање по-

вршине.

- Сетва озимих усева је

ове године почела у оптимал-

ном року, крајем септембра и

до октобарских падавина је по-

сејано око 30 одсто од укупно

планиране површине под ози-

мим усевима.  Од квалитета

обављене сетве зависиће и

развој усева. Веома је битно

добро припремити земљиште,

положити семе на одговарајућу

дубину, четири до пет сантиме-

тара, окружити семе са до-

вољно уситњеног земљишта и

са довољном количином влаге,

обавити ваљање земљишта и

најважније све то обавити на

време, како би усев ушао

добро припремљен у зиму – ис-

тиче Стефановићева, и додаје

да род зависи не само од при-

преме и третирања земљишта,

већ и од употребе деклариса-

ног семена и количине семена

за сетву, које такође треба при-

лагодити сортним карактери-

стикама сваке од житарица.                                     

С.М.Ј.

ЗАСЕЈАНА ТРЕЋИНА УСЕВА
Сетва у Борском округу на 24.200 хектара

БОЉЕВАЦ - Из буџета

Општине Бољевац до сада је

утрошено 11 милиона динара за

санацију некатегорисаних и

атарских путева у сеоским сре-

динама. Једна од најзначајнијих

деоница, дуга седам киломе-

тара, је пут који повезује два

атарска подручја села Подгорца,

највећег по броју становника, на

подручју Бољевца. За овај атар-

ски пут средства је обезбедило

Министарство пољопривреде, а

укупна вредност радова, укљу-

чујући и учешће општине, је

осам милиона динара.        С. Б.

САНАЦИЈА

ПУТЕВА

КЛАДОВО - Одељење

за привреду општине Кладово,

у сарадњи са месним заједни-

цама, спроводи анкетирање

пољопривредних произвођа-

ча. Намера је да се сагледају

полазне основе за планирање

и расподелу средстава, чији

ће удео поспешити развој по-

љопривредних газдинстава.

То је један од предуслова за

планирање новчаних сред-

става из буџета локалне само-

управе за функционисање аг-

раргног Фонда у 2016. години.

- Циљ анкетирања је да

се утврди интерес пољопри-

вредних произвођача за за-

снивање или проширење

производње. То ће дефиниса-

ти обим и врсту подршке из

наменских средстава буџета.

Зато су нам потребни подаци

о пољопривредним газдин-

ствима који су прихватљиви за

инвестиције у сектору млека,

меса, воћа, поврћа, грожђа,

пчеларства... - истиче Гордана

Грамић, руководилац Одеље-

ња за привреду.

Анкетирање обухвата

регистрована пољопривредна

газдинства под условом да ис-

пуњавају минимум прописаних

критеријума.

- Конкретно, за сектор

млека минимум су два грла, за

сектор меса је поседовање до

50 грла оваца и коза или до 99

свиња. У области усева, влас-

ници под разним културама

морају да имају минимум два

хектара земљишта, а на под-

стицај могу да рачунају и влас-

ници до 500 кошница - поја-

снила је услове Гордана Гра-

мић.

Анкетни материјал вла-

сници пољопривредних газ-

динстава могу преузети у про-

сторијама месних заједница.

Рок за достављање докумен-

тације истиче крајем октобра.

М. Р.

БАЗА АГРАРНОГ ФОНДА
У току анкетирање пољопривредника
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СОКОБАЊА - Meмoрa-

ндум o сaрaдњи нa пoљу из-

рaдe Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa

зa унaпрeђeњe eнeргeтскe eфи-

кaснoсти у сeктoру згрaдaрствa

измeђу oпштинe Сoкoбaњa и

Нeмaчкe oргaнизaциje зa мeђу-

нaрoдну сaрaдњу ГИЗ пoтписaн

je у Сокобањи.

Угoвoр су пoтписaли Ди-

митриje Лукић, прeдсeдник

oпштинe Сoкoбaњa, и Рeнaтe

Шиндлбeк, вoђa тимa ГИЗ прo-

jeктa ''Eнeргeтскa eфикaснoст у

згрaдaрству''.

У oквиру oвoг прojeктa

Нeмaчкa oргaнизaциja зa мeђу-

нaрoдну сaрaдњу ГИЗ пoд пo-

крoвитeљствoм Влaдe Нeмaчкe,

измeђу oстaлoг, пружa стручну и

тeхничку пoмoћ oдaбрaним лo-

кaлним сaмoупрaвaмa у изрaди

Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa

унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикa-

снoсти у сeктoру згрaдaрствa.

- Oпштинa Сoкoбaњa je

jeднa oд првих oпштинa у

Србиjи кoja je изрaзилa чврсту

oпрeдeљeнoст зa унaпрeђeњe

eнeргeтскe eфикaснoсти у сeк-

тoру згрaдaрствa, a oвaj Лo-

кaлни aкциoни плaн имaћe вe-

лики eкoнoмски и eкoлoшки знa-

чaj зa нaшу oпштину - рeкao je

Димитриje Лукић, прeдсeдник

oпштинe. - Зaхвaљуjући тoмe,

лoкaлнe сaмoупрaвe ћe пo први

пут дoбити прeглeд пoстojeћeг

стaмбeнoг фoндa, прoцeну пo-

тeнциjaлних уштeдa eнeргиje,

прeдлoг aдeквaтних мeрa зa

eнeргeтску сaнaциjу згрaдa и лo-

кaлну типoлoгиjу стaмбeних

oбjeкaтa, штo ћe бити дoбрa

oснoвa зa плaнирaњe рaзличи-

тих прoгрaмa сaнaциje, aли и

aплицирaњe у дoступним дoнa-

тoрским и нaциoнaлним фoндo-

вимa.

- Унaпрeђeњe eнeргeтскe

eфикaснoсти je циљ у читaвoj

Србиjи, aли и у EУ и у свeту.

Свaкa зeмљa мoрa дa рaди нa

смaњeњу пoтрoшњe eнeргиje и

eмисиje штeтних гaсoвa – иста-

кла је Шиндлбeк, уз напомену

дa Србиja нa oвaj нaчин дaje св-

oj дoпринoс у тoм прaвцу.    С. Б.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ
Потписан уговор између Сокобање и ГИЗ

Шиндлбек и Лукић
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КЛАДОВО - Да соли-

дарност са људима у невољи

не познаје границе потврдили

су чланови Француске организа-

ције "Уједињени градови", из

Рена, јер су сакупили и дони-

рали 5.000 евра за санацију

последица катастрофалних по-

плава, које су септембра пре-

тходне године погодиле Грабо-

вицу код Кладова. 

Домаћинство Љутице

Гајића добило је грађевински

материјал за санацију кровне

конструкције на кући која је под

водом била 36 дана, док је

износ од 2.500 евра Драгиша

Живковић утрошио за замену

уништене столарије. Донација

је реализована уз подршку

српско-француског удружења

"Јелена Анжујска", из Кладова.

- Наши пријатељи из

Кладова предочили су нам све

недаће које је мештанима Гра-

бовице донео поплавни талас.

Моји сународници су се солида-

рисали са невољницима у

Србији и прикупили су једо-

кратну помоћ, коју смо дони-

рали најугроженијим породица-

ма. Наше мало, много је овим

породицама и није једино - обе-

ћао је додатну по-моћ Фабрис

Пето, аташе Француске амба-

саде у Београду.

У дворишту домаћин-

ства Драгише Живковића нала-

зило се, пуна 42 дана, језеро

дубине два метра. Водена сти-

хија је све уништила, а трагови

су још увек видљиви.

- Уништено је све... По-

лако се опорављамо, али сами

тешко можемо да се изборимо

са невољом која нас је снашла.

Помоћ француског народа је

драгоцена, али не решава наше

проблеме - казује Живковић.

Само 200 метара даље

је домаћинство Љутице Гајића

који је више од месец дана из

дворишта излазио у чамцу. Тра-

гови поплаве споро се бришу .

- Уз финансијску под-

ршку коју смо добили од државе

санирали смо део штете. Од

дела новца које су нам дони-

рали Французи купио сам греде,

цемент и други материјал по-

требан за реновирање крова.

Није стигло и за цреп, али шта

је ту је - објашњава Љутица

Гајић.

Свака помоћ мештани-

ма Грабовице чија су домаћин-

ства оштећена у поплавама је

драгоцена, сматрају представ-

ници локалне заједнице. Пред-

седник општине Кладово, др

Драган Будујкић, и начелник Оп-

штинске управе, Јован Стингић,

захвалили су се грађанима Ре-

на. Они су подсетили да су уз

подршку Француске амбасаде у

Београду саграђене и три ти-

пске куће у Текији.

- Донација мештанима

Грабовице још једна је потврда

пријатељства и раузмевања ср-

пског и француског  народа. У

то смо се уверили у дунавском

насељу у коме су последице ка-

тастрофалне поплаве готово

непроцењиве, јер је под водом

било 300 хектара плодних ора-

ница и више од стотину дома-

ћинстава - нагласио је др Буду-

јкић.                                    

М. Р.

СОЛИДАРНИ ФРАНЦУЗИ
Стигла помоћ мештанима кладовске Грабовице

Французи у Грабовици
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ПОМОЗИМО СТЕВАНУ
БОЉЕВАЦ - Дечја установа "Наша радост", у Бољевцу, орга-

низовала је хуманитарну приредбу, како би помогла у

лечењу малог Стевана Калиновића, из Оснића, који болује

од церебралне парализе. У програму је учествовао и дечји

КУД Илинско врело, а сав приход од продатих улазница био

је намењен лечењу малог Стевана.                                    С. Б.

КВАЛИТЕТ ХРАНЕ

МАЈДАНПЕК - Фондација за локални економски развој

општине Мајданпек организовала је за све заинтересоване ре-

гистроване пољопривредне произвођаче и грађане по пројекту

“Пословна школа органске производње” уз подршку локалне са-

моуправе и Националног удружења “Биопланет” трибину  са

темом “Квалитет и безбедност органске конвенционалне

хране”. Реч је о читавом низу предавања која су, обзиром на ак-

туелност теме, колико пољопривредницима, веома интере-

сантна била и другим учесницима, будући да је предочено да

ово подручје у органској производњи има велику развојну

шансу. Као и увек, о низу питања с тим у вези, заинтересовани

могу више информација добити у Фондацији за локални еко-

номски развој општине Мајданпек, канцеларијама у Мајданпеку

и Доњем Милановцу.                                                           С. В.

БОЉИ УСЛОВИ ЗА СТАРЕ

КЊАЖЕВАЦ - У Герон-

толошком центру у Књажевцу

у току су радови на уређењу

ентеријера, адаптацији ку-

хиње и санитарних чворова.

Вредност радова је око четири

милиона динара, а новац је,

највећим делом, обезбедило

Министарство рада, запошља-

вања и социјалне политике. 

Сваке године у књаже-

вачком Геронтолошком центру

уради се понешто, како би се

подигао квалитет живота ста-

рих. Ове године, на ред су до-

шли уређење ентеријера, сани-

тарног чвора и кухиње, каже

директор Саша Игњатовић.

- Уређујемо ентеријер,

холове, санитарне чворове у

стационарном делу, раздва-

јањем женских и мушких купа-

тила. У току је и набавка опре-

ме за кухињу. Вредност свих

радова је 4.300.000 динара.

Новац за ове радове, највећим

делом, обезбеђен је уз ресор-

ног министарства – казао је

Игњатовић.

У овом тренутку, у Ге-

ронтолошком центру живи 210

лица. Капацитети су скоро по-

пуњени. Осим Књажевчанима,

ово је дом и за житеље још

двадесетак градова и општина

Србије. Као и друге јавне уста-

нове и геронтолошки центар

ограничен је одлукама о броју

запослених. Ипак, Игњатовић

каже да би им добро дошао

још један психолог.

- Већином су то стара

лица, преко седамдесет го-

дина, али смештамо и млађе

особе са неком врстом хенди-

кепа – објашњава Игњатовић.

- Ово је тежак посао, који за-

хтева много стрпљења, рада,

припремљености, тако да би

нам за још квалитетнији рад

био потребан још један психо-

лог.

У Геронтолошком це-

нтру планирају да се до краја

године позабаве и кречењем

целог простора и заменом на-

мештаја у собама. 

Љ. П.

Сређује се Геронтолошки центар у Књажевцу Приведен П.Г. из Књажевца

ПОКОСИО БИЦИКЛИСТУ?
ЗАЈЕЧАР – Полиција у Зајечару привела је П.Г. (45), из

Књажевца, који се терети да је пре два дана на магистралном

путу, недалеко од села Грљан, путничким возилом налатео на

човека, старог 80 година, који је возио бицикл. Старац је тада

задобио прелом лобање, као и контузију грудног коша и

трбуха, од чега је убрзо и преминуо.

Како се сумња, П.Г. је, крећући се у правцу Књажевца,

предњим делом возила ударио у точак бицикла, услед чега је

бициклиста пао и задобио повреде.

Полиција је повређеног бициклисту затекла у каналу

поред пута, а сумња се  да је возач напустио место незгоде.

П.Г. је одређено задржавање до 48 сати због сумње да је из-

вршио кривична дела тешко дело против безбедности саобра-

ћаја и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној

незгоди.                                                                                   E. Т.

Увиђај на лицу места
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БОР - Љубитељи пое-

зије познатог песника Влади-

слава Петковића Диса имали

су прилике да у борској Народ-

ној библиотеци чују више о ње-

говом животу и стваралаштву.

- Дис је родоначелник

српске поезије и, како многи и

данас тврде, његова слава не

јењава већ расте. Један по-

знати књижевник је рекао да је

Петковић институција српске

културе. Рођен је у селу За-

блаће, код Чачка, 10. марта

1880. године, а умро у 37 години

у зору 17. маја 1917. године у

Јонском мору – рекла је Даница

Оташевић, директорица град-

ске библиотеке „Владислав

Петковић Дис“ у Чачку.

Ова библиотека, која но-

си Дисово име, у сећање на ве-

ликана српске поезије, пуних 37

година организује манифеста-

цију „Дисово пролеће“, које под-

стиче стваралаштво младих.

- Дис је девето дете Ди-

митрија и Марије Петковић, од

13 колико је бројала ова поро-

дица. Живот му није био лак. У

Зајечару је завршио седми и

осми разред гиманзије, где је

његов старији брат Радослав

распоређен као потпоручник у

12. Пешадијски  пук. Од 1906.

до 1908. године настале су

кључне песме овог великог

песника. Јула 1903. године

објављена је његова прва

песма у престижном српско

књижевном гласнику, а то је

песма Идила - додала је От-

ашевићка.

За Диса се говори да је

био просечан ученик, али са

натпросечним песничким та-

лентом. Два пута је безуспе-

шно покушавао да положи ма-

туру.

- Радио је једно време

као учитељ у селу Прлита, код

Зајечара. Има писаних трагова

да је два пута прошао кроз

Зајечар, а можда је некад био

и у Бору. Од плате је штампао

подсетницу на којој је само пи-

сало Дис – каже Оташевићка.

Овај велики уметник

1911. године објављује књигу

„Утопљене душе“, док је

Збирка поезије „Ми чекамо

пара“ написана две године кас-

није. Међу најпознатијим Дисо-

вим песмама издвајају се

„Тамница“, Можда спава“ и

„Нирвана“.

За Диса се говорило да

је песник суморних располо-

жења, ирационалан, док је

његов израз сетан и музика-

лан. Градска библиотека „Вла-

дислав Петковић Дис“ од 1964.

године додељује Дисову на-

граду за животно дело савре-

меног југословенског односно

српског песника.                 Д.К.

ЗАЈЕЧАР - Француска

амбасадорка у Србији Кристин

Моро отворила је у Народном

музеју у Зајечару изложбу “Ва-

љево – град болница 1914.-

1915.”, која је припремљена у

спомен на велика ратна стра-

дања током епидемије тифуса

у Ваљеву у Великом рату.

- Знајте да је за мене

да будем у Зајечару на Дан ос-

лобођења града задатак везан

за неговање сећања, али то је

и задатак који произилази из

пријатељства - истакла је фра-

нцуска амбасадорка Кристин

Моро.

Изложба “Ваљево –

град болница 1914.-1915.” пр-

иближава драматичне дога-

ђаје, а посвећена је свим жр-

твама, као и свима који су по-

могли да се епидемија победи.

- Ратови се памте по

великим биткама, по војсково-

ђама, а ми обележавамо осло-

бођење Зајечара у Првом

светском рату. Поставку чине

записи лекара,хируршка опр-

ема и предмети који показују

како је Ваљево у Првом свет-

ском рату претворен у град

болницу - рекао је Бора Ди-

митријевић, директор Народ-

ног музеја у Зајечару.

Аутор ове поставке у

зајечарском Народном музеју

су виши кустос историчар Дра-

гана Лазаревић Ивић и му-

зејски саветник др Владимир

Кривошејев, директор Народ-

ног музеја у Ваљеву. Отва-

рању изложбе присуствовали

су амбасадор Марока Абдулах

Зегура, представници локалне

самоуправе, Војске Србије и

борачких удружења, као и

ђаци основних и средњих шко-

ла у Зајечару. 

С. Б.

''ВАЉЕВО – ГРАД БОЛНИЦА''

РОДОНАЧЕЛНИК СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ
Одржана трибина посвећена животу и стваралаштву познатог песника Владислава Петковића Диса

Изложба у зајечарском Народном музеју

ДАНИ ПЕШАЧЕЊА 

КЊАЖЕВАЦ - Планинарско друштво ''Бабин зуб'' орга-

низовало је спортско-рекреативну манифестацију “Дани пе-

шачења”. Учесници су могли да се определе за пешачење на

једној од две стазе. Прва је “Стаза здравља” на Јевику, дужине

3.000 метара, а друга стаза Јевик – Бараница, од 5,5 киломе-

тара. Учествовали су ученици свих књажевачких школа, а су-

организатор манифестације била је Асоцијација ''Спорт за

све.''                                                                                     Љ. П.

Даница Оташевић
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НЕГОТИН – Дечије одељење

Народне библиотеке „Доситеј Новако-

вић“ многобројним активностима од

бесплатног уписа првака до забавног

програма и занимљивих такмичења

обележило је овогодишњу манифеста-

цију „Дечија недеља“, која се у нашој

земљи одржавала под слоганом “Под-

ршка породици – најбоља подршка

деци”. Само током ове манифестације

дечије одељење Библиотеке посетило

је 580 деце, позајмљено је 600 књига,

учлањено око 300 малишана, а запос-

лени у овој установи на челу са Мило-

радом Грбовићем, вршиоцем дужно-

сти директора, организовали су чак

седам програма и били домаћини 20

колективних посета.

Један од посећенијих свакако

је било такмичење рецитатора на не-

мачком и енглеском језику на којем је

стручни жири у саставу Данијела Дур-

калић, Ана Плавшић и Елизабета

Дајић имали тежак задатак да оцене

који од учесника лепо и изражајно на

страним језицима говори изабране

стихове. Тако је прво место у катего-

рији рецитатора на енглеском језику

освојила Анђела Сладојевић из ОШ

"Вук Караџић", а друго и треће Никола

Милошевић и Огњен Параскевић, уче-

ници ОШ "Вера Радосављевић". Прво

место у казивању стихова на немач-

ком језику освојила је Невена Радо-

сављевић из ОШ "Јован Јовановић

Змај" из Јабуковца, друго Јована Уру-

ковић, из ОШ "Бранко Радичевић", а

треће Зина Лукић из ОШ "Вук Кара-

џић". Награђени су на дар добили

књиге, а свим учесницима овог заним-

љивог такмичења, па и члановима жи-

рија, библиотека је даривала чланске

карте.

Нема сумње да је најмасов-

нији, ипак, био музичко поетски про-

грам „Деца – деци“, приређен у сали

Дома културе, који библиотека ре-

довно организује већ четири године у

сарадњи са предшколском установом,

основним и средњим школама у оп-

штини Неготин. И ове године свој та-

ленат кроз песму, игру, глуму и плес

исказали су малишани вртића “Пче-

лица”, основци из школа „Вук Кара-

џић“, „Бранко Радичевић“, „Вера

Радосављевић“, „12 септембар“, као и

ученици Музичке школе „Стеван Мок-

рањац“.

Организован је и Дечији

вашар, као и ревијални турнир у малом

фудбалу између деце и родитеља на

којем су учествовали млади фудба-

лери из клубова ОФК "Бобан" и ФК

"Хајдук Вељко". Одушевило је и так-

мичење у караокама на којем су, под

будним оком професора Ане Данеско-

вић и Ксеније Гоцић, наступили уче-

ници млађег и старијег узраста.

Ревијално су наступили ученици сре-

дње музичке школе “Стеван Мокра-

њац”, а промовисана је и рок школа

професора Драгана Данесковића.

Након низа заиста успешних интерпре-

тација жири је одлучио да прву награду

у категорији деце млађег узраста при-

падне Милени Марковић, из ОШ

"Бранко Радичевић", друга Нини Ерга-

рац из ОШ "Вук Караџић", а треће Лани

Петковић из  ОШ "Бранко Радичевић".

У старијем узрасту прва је Јелена Дра-

гомировић из  ОШ "Павле Илић

Вељко" у Прахову, друга Катарина

Јотић из ОШ "Вук Караџић", а треће

Александра Андрејевић из  ОШ "Вера

Радосављевић". Похваљене су Сил-

вија Станковић из ОШ "12.септембар"

и Теодора Стојић из ОШ " Бранко Ра-

дичевић".                                      С.М.Ј.

КЊАЖЕВАЦ - Први пут

откривена током изградње пута

Равна–Дебелица, некропола из

касноантичког и раносредњеве-

ковног периода на локалитету

''Слог'' у Равни, код Књажевца, и

ове године била је предмет

пажње аргхеолога, који су у

истраженим гробовима про-

нашли златни и сре-брни накит. 

Због мањка новца, ист-

раживања су трајала само две

седмице, али су налази заним-

љиви и вредни, каже др Софија

Петковић, виша научна сарад-

ница Археолошког института у

Београду. 

- Без обзира на мали број

истражених гробова, могу се по-

хвалити изузетним налазима –

каже др Петковић. - То су налази

касноантичког накита - пар злат-

них и сребрних наушница - што

је потврда ранијег хоризонта

средњевеко-вне некрополе, који

је конста- тован 2013. године.

По њеним речима, наста-

вак истраживања очекује се сле-

деће године, јер она се и иначе

ради да би се некропола зашти-

тила и санирали делови угрожени

ерозијом тла. Истраживања у

Равни Археолошки институт и

Завичајни музеј реализовали су

уз подршку Министарства кул-

туре Републике Србије.      Љ. П.

ПРОНАЂЕН АНТИЧКИ НАКИТ

КАРАОКЕ, ФУДБАЛ, РЕЦИТОВАЊЕ
НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА

Народна библиотека у „Дечијој недељи“ даривала најмлађима бројне занимљиве програме и такмичења

На археолошком локалитету Равни 

МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ

ЗАЈЕЧАР - Након две успешно реализоване акције „Мај-месец чи-

стоће“, Град Зајечар организовао је и јесењу кампању „Септембар-месец

чистоће“.

Признања најуспешнијим учесницима еколошке акције „Септембар-

месец чистоће“ биће уручена на пригодној свечаности у суботу, 24. октобра,

у 12 сати, у великој сали Градске управе.

У оквиру акције „Септембар – месец чистоће“ ове јесени биће про-

глашени најбољи у категоријама: најуређеније двориште у граду, селу,

најуређеније школско двориште, дечји вртић, најуређенији фабрички круг,

простор око стамбене зграде, најлепша тераса, улица као и најуређеније се-

оско домаћинство.                                                                                    С. Б.

Такмичење рецитатора на страним језицима
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БОР - Када је пре три го-

дине, Мирослава Цвејић (60), из

села Липа, код Смедерева, сазнала

да болује од системског лупуса и

микроцитичне анемије, изгубила је

сваку наду да ће јој бити боље. Бо-

лест је из дана у дан напредовала,

лице било у ранама, нога слабо по-

кретна... А, онда је дошла у Бресто-

вачку бању, код Бора, где се

догодило право чудо. Било је по-

требно само неколико купања у ле-

ковитим водама, да би се

Мирослава опоравила.

- Било је страшно. Болест

ме је „рушила“ и физички и мен-

тално. Док сам била на ВМА у Бео-

граду сестре су ми испричале за

Брестовачку бању. Отишла сам, али

потпуно без наде да ћу се опора-

вити.  Стопало ми је било искрив-

љено, једва сам корачала, а ране на

лицу стварале несносан бол – прича

Цвејићева.

Мирослава је почела да ко-

ристи воду за очи, и већ после неко-

лико дана осетила промене.

- Поред терапије, свако-

дневно сам се умивала водом за очи

и купала у базену. Девети дан сам

добила болове, део лица је попла-

вео, и нисам знала шта се догађа.

Онда су ране почеле да бледе, а

данас као да су руком однесене. Не

могу да верујем, али ја сам се у по-

тпуности опоравила, чак и забора-

вила на болест. Данас слободно

корачам и поново могу себе да по-

гледам у огледалу – додаје наша са-

говорница.

Цвејићева често долази у

Бестовачку бању. Како тврди, то јој

је друга кућа.

- Морам да напоменем да

су ме 50 одсто излечиле лековите

воде, а 50 одсто љубазно особље,

које ми је вратило наду у боље

сутра. Захвалност дугујем директо-

рици Дејани Туфегџић, која ме више

пута, када и не боравим у бањи, по-

зове да види како сам. А, богатство

лековитих вода које ова бања има је

непроцењиво – додаје Цвејићева.

На лековитост вода у Бре-

стовачкој бањи утиче међусобни

однос и садржај хемијских и микро-

елемената, попут калијума, кал-

цијума, флуора, натријума, сили-

цијума, јода, магнезијума, оксида

гвожђа, алуминијума, мангана,

цинка и кобалта. Постоје 10 термо-

минералних извора са температу-

ром од 32 до 40 степени

Целзијусових..

- Воде су богате минера-

лима, и то је оно што помаже у

лечењу многих болести, попут

реуме, дегенеративних болести кич-

меног стуба, обољења централног и

периферног нервног система, не-

урозе, исцрпљености организма,

последице повреда, обољења пери-

ферних крвних судова као и хронич-

них обољења женских полних

органа. Трудимо се, да се корисници

који бораве у бањи, осећају пријатно

и на сваки начин настојимо да им по-

могнемо – каже Дејана  Туфегџић,

директорица „Брестовачка бања –

Српска круна“.                              Д.К.

БАЊСКА ВОДА „ОЧИСТИЛА“ ЛИЦЕ ОД РАНА
Брестовачка бања делотворна за већину болести

БОЉЕВАЦ - Први познати

попис становништва и домаћинстава

Бољевца потиче из 1455. године који

обухвата поседе на територији Видин-

ског санџака. У том турском попису су

се нашла имена многих села која и

данас постоје на територији општине

Бољевац, као што су Боговина, Илино,

Луково, Врбовац, Јабланица, Доб-

рујевац... У том попису се налазе

цркве и манастири Лапушња, Лозица,

Крепичевац.

Бољевац, као насеље на да-

нашњој територији, настаје након из-

градње кафане А.Граманидиса 1762.

године и образовања мале чаршије на

путу Параћин-Зајечар, поред реке Ар-

науте. Промењени друштвено-економ-

ски услови после одласка Турака и

присаједињење Тимочке крајине Ср-

бији, довели су до стварања новог ва-

рошког насеља.

У акту Суда округа црнореч-

ког крајем 1834. године, на месту да-

нашњег града и Бољевца као насеља,

помињу се “Бољевачке механе”, које

се сматрају празачетком овог насеља.

Поред ових механа, близу бољевачке

реке, почињу да се насељавају “дош-

љаци” који су ту отварали занатске

радње. Први сеоски дућан за продају

мешовите робе отворен је 1836. го-

дине.

На иницијативу мештана и уз

материјалну помоћ општине, 1842. го-

дине почиње са радом основна школа.

Формирањем бољевачке општине

1844. године, и наредних десетак го-

дина, почиње интензивнији развој овог

подручја. Указом Књаза Милоша Об-

реновића бр. 649 од 28. фебруара

1860. године, Бољевац постаје сре-

диште зајечарског среза. 

То је био преломни и важан

моменат у даљем развоју Бољевца.

Како је у Бољевцу било средиште

среза, место је добило на значају и

привукло је нове досељенике из дру-

гих места да отворе занатске и трго-

вачке радње и механе. То најбоље

показују пописи становништва из 1844.

и 1866. године – број становника се за

период од 20 година удвостручио.

Бољевац је проглашен варо-

шицом 10. септембра 1875. године. Од

тада се још интензивније гради и раз-

вија. Зграда поште је саграђена 1891,

а 1895. године и зграда болнице, у оно

време, једна од најлепших у Србији,

капацитета 150 лежаја.                   С. Б.

БОЉЕВАЦ – СВЕДОК ВЕКОВА
Мало позната историја варошице подно Ртња

ИЗЛЕЧЕНИ У БРЕСТОВАЧКОЈ БАЊИ

Лековита бањска вода, помогла је и Хафизи Рашљанин из

Новог Пазара да помера леву руку, која јој је пре тога била потпуно оду-

зета, као и Нишлији Радомиру Аврамовићу да се служи десном руком,

након пет година безуспешних покушаја. Купање у базену је помогло и

Слободану Драгићу, из Радујевца код Неготина, који је после десет го-

дина безуспешног лечења леве ноге, након коришћења бањске воде,

заборавио на болове. 

Мирослава пре третмана Мирослава данас

Бољевац пре Другог светског рата


