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кЊаЖЕВац - Директор

Националне службе за запошља-

вање Зоран Мартиновић предста-

вио је у Књажевцу програме за које

привредници могу да конкуришу. 

Ове године за мере ак-

тивне политике запошљавања из-

двојено је 3,3 милијарде динара, а

приближно исти износ очекује се и

у 2016. години. Мартиновић је оп-

штину Књажевац издвојио као

добар пример локалне самоуправе

која значајна средства издваја за

ове намене.

- О напорима општине Књ-

ажевац у решавању проблема не-

запослености добро говоре и

статистички подаци. Видимо да су

се определили за оне програме које

и ми препознајемо као приоритетне

- програм јавних радова, програм

стручне праксе и програм стицања

практичних знања. Све оно што ми

са републичког нивоа видимо да

има потребу за финансирањем, оп-

штина Књажевац је препознала и

својим средствима помогла - казао

је Мартиновић.

На евиденцији Националне

службе за запошљавање у Кња-

жевцу тренутно је 4.000 незапосле-

них. У решавању једног од горућих

проблема те општине изузетно је

важна добра сарадња локалне са-

моуправе и Националне службе,

истиче председник књажевачке оп-

штине Милан Ђокић.

- Заједно са Националном

службом реализујемо акциони план

запошљавања и у ту сврху заједно

смо издвојили осам милиона ди-

нара - истакао је Ђокић. - Велики

број послодаваца био је корисник

програма мера Националне службе

у овој години, а ово је такође добра

прилика да се привредници упоз-

нају са оним што служба нуди. Чини

ми се да је управо то један од про-

блема - што грађани и у Књажевцу

и уопште у овом делу Србије нису

довољно агилни у коришћењу сред-

става која су и у овим кризним вре-

менима на располагању.

У сарадњи са локалном са-

моуправом, овај скуп организовало

је Удружење привредника. По-

тпредседник удружења Јован Иса-

ков задовољан је интересовањем

које су предузетници показали.

- Утисци су веома пози-

тивни, одзив је био врло велики и

сматрам да је то плод неког пре-

тходног рада јер ми смо углавном

имали добру сарадњу са Нацио-

налном службом, припремали смо

неопходну документацију по раз-

ним конкурсима и наши привред-

ници су у највећем броју случајева

добијали средства за која су конку-

рисали - закључио је Исаков.    Љ.П. 

Министар правде најавио у кладову

БОр - Општа болница у Бору добила је нове модерне апарате за

оделења Централне интензивне неге и Хирургије. По речима др Игора

Маљковића, в.д. директора борске болнице, реч је о пацијент мониторима

и апарату који у хирургији служи за затварање крвних судова и сечења

ткива.

- Од Фондације председника Уједињених арапских емирата,

шеика Калифа бин зајед ал Најана,  добили смо опрему која нам је преко

потребна. Пацијент монитори, који ће бити инсталирани у јединицама

Централне интензивне неге, омогућиће континуирано праћење стања па-

цијената у најтежим данима њиховог опоравка. Апарати су тако конципи-

рани да су портабилни, и могу се преносити са пацијентом где је потребно,

а истовремено све податке о пацијенту главна и дежурна сестра, као и

доктор, виде на монитору, што им омогућава да реагују у сваком тренутку

ако примете да се било шта дешава са болесницима – рекао је др Маљ-

ковић. 

Он истиче да ће други апарат, за хирургију, у великој мери кори-

стити докторима јер омогућава прецизнији и бржи рад, а ова опрема се

може користити и у неурохирургији.  Вредност донације је више од милион

динара.               Д. К.

НОВи МЕДициНСки апарати

три МиЛиЈарДЕ за запОШљаВаЊЕ 
Директор Националне службе обелоданио

Донација вредна више од милион динара

изЈЕДНаЧаВаЊЕ СуДиЈа 

кЛаДОВО - Прекршајни судови један су од најефикаснијих парт-

нера у спровођењу реформи правосудног система - нагласио је у Кладову

министар правде Никола Селаковић на годишњем саветовању прекршајних

судова Србије.

- Прекршајни судија у Европи у рангу је судије основног суда и то

мора да постане и у Србији. У периоду за нама Министарство правде је ула-

гало у побољшање услова рада прекршајних судова и то нам се данас ус-

пешно враћа - додао је Селаковић.

Он је, такође, навео да су прекршајни судови онај део нашег пра-

восуђа који грађанима Србије може да врати поверење у судство, јер се

њихов рад на првом месту заснива на ефикасности и у њима не сме да буде

закаснеле правде. Министар је најавио да ће иницирати измену Закона о

безбедности саобраћаја којом би се омогућило да 15 одсто од наплаћених

прекршајних казни иде прекршајним судовима, чиме би се побољшао мате-

ријални статус прекршајних судија и запослених у прекршајним судовима. 

- Са председником Прекршајног апелационог суда Зораном Паша-

лићем упутићу писмо министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу

и тражити измену и допуну члана 18 Закона о безбедности саобраћаја. Ако

прекршајним судовима припадне макар 15 одсто прихода од наплаћених

прекршајних казни, онда је изједначавање судија прекршајних судова са су-

дијама основних судова, у материјалном статусу, апсолутно могуће и реално

- навео је Селаковић.

У раду годишњег Саветовања у хотелу"Ђердап" учествовало је 366

прекршајних судија из свих крајева Србије.                                               М.Р.

Др Игор Маљковић поред нових апарата
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НЕГОтиН – Судећи по ре-

шењу које су недавно усвојили чла-

нови Општинског већа, Неготинци ће

ове зиме плаћати нижу цену грејања.

Већници су, саопштили су надлежни,

након многих уочених недостатака у

обрачуну цене грејања и упућивања

на дораду овдашњем комуналном

предузећу, усвојили трећи предлог Ре-

шења о давању сагласности на Од-

луку Надзорног одбора Јавног

комуналног предузећа „Бадњево“ у

Неготину о утврђивању ценовника

грејања. 

Тако ће корисницима си-

стема даљинског грејања у овом граду

варијабилни део цене за стамбени

простор бити мањи за 29 одсто и изно-

сиће 4,62 динара по киловат-сату, док

ће фиксни део рачуна бити снижен за

четири процента, па ће цена износити

24,2 динара по метру квадратном.

Умањењем цене грејања обу-

хваћени су и корисници даљинског си-

стема у категорији пословног про-

стора. Њима ће варијабилни део цене

износити 5,78 динара по киловат сату,

односно 55 одсто мање, а фиксни део

рачуна им је умањен за 25 процената

у односу на прошлогодишњу цену, па

ће га плаћати 30,25 динара по квад-

ратном метру.

Овај ценовник ће на првој на-

редној седници локалног парламента,

заказаној за 30. октобар усвојити и од-

борници Скупштине општине Неготин.

Одборници су, иначе, на предходној

седници донели и одлуку о утврђи-

вању валуте плаћања варијабилног и

фиксног дела износа за предстојећу

сезону. По тој одлуци плаћање грејања

се врши у седам месечних рата, уме-

сто у девет, као прошле године. Оба-

везе из периода 15. октобар до 1.

новембра доспевају на наплату 30. но-

вембра и тако редом све до априлског

рачуна, чији је рок отплате 30. мај. Ва-

ријабилни део рачуна ће се тако

плаћати до маја, а фиксни, као и до

сада, на 12 месечних рата.

Иначе, чланови Општинског

већа су на свом последњем заседању

донели и одлуку да ЈКП “Баднево”

одобре 3,9 милиона динара за купо-

вину 130 металних контејнера, као и

средства у висини од  3,3 милиона ди-

нара како би ово предузеће измирило

обавезе на сређивању даљинског си-

стема грејања према предузећу „Топ-

линг грејање“ д.о.о. Београд. Донето је

и решење да се из буџета издвоји 8,7

милиона динара за куповину 270

пијачних тезги без крова, а дата је и са-

гласност на одлуку да Јавно пред-

узеће за грађевинско земљиште из

Неготина буде јемац комуналном

предузећу „Бадњево“  за кредит од пет

милиона динара минуса по текућем

рачуну.

С.М.Ј.

Енергетска ефикасност у кладову

уЛаГаЊЕ у изОЛациЈу

кЛаДОВО - Локална самопурава послала је скупштинама станара

зграда у Кладову анкету са намером да се побљша енергентска ефикасност. То

је важно због примене нове методологије обрачуна топлотне енергије по

утрошку.

Резултати анкете биће важни када је реч о планирању буџетских рас-

хода у 2016. години. Зато се очекује да Скупштине станара у што краћем року

одговоре на питања Општинске управе. За реализацију идеје која ће допринети

квалитетнијој енергетској ефикасности биће утврђен модел финансирања.

- Наша је идеја да финансије за изолоацију стамбених зграда обезбе-

димо тако што би половину новца издвојили станари, а преостали део финан-

сираће се из наменских извора из општинског буџета. Идеално би било кад би

обезбедили повољније услове са извођачима радова, што би станарима до-

датно појефтинило комплетну инвестицију. Очекујемо да ће власници станова

препознати нашу идеју и укључити се у пројекат енергетске ефикасност с обзи-

ром да од 1. октобра грејање плаћају по утрошку топлотне енергије. Осим по-

бољшања услова за мањи утрошак топлотне енергије, реализацијом те идеје

зграде у нашем граду побољшаће и естетски изглед - сматра Јован Стингић, на-

челник Општинске управе, и иницијатор идеје о изолацији зграда.                 М. Р.

СаНираН ДЕО крОВа

ДОМа куЛтурЕ
БОр, НЕГОтиН - После дуже од деценије колико је прокишњавала

зграда Дома културе у Бору, започети су радови на санацији дела кровне кон-

струкције. Кров ће бити саниран изнад  просторија Борског управног округа и

канцеларија републичких инспекција. Пре више година, са те зграде се већ об-

рушила једна бетонска тераса, тешка две тоне, али на срећу без последица. 

- У току су радови на санацији бетонских атика и хидроизолацији крова,

тако да ће оштећења на крову изнад Борског управног округа и дела где су

смештени овдашња Туристичка организација и Асоцијација за развој Бора бити

санирана. Након спроведене јавне набавке, изабран је најбољи понуђач  - ‘’Тех-

ноградња монтинг’’ – казао је Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног

округа.

Кнежевић истиче да се услед падавина, вода, због оштећених тераса

и крова, сливала кроз пукотине у просторије Борског управног округа.

- И прошле године смо радили хидроизолацију на терасама, јер је стање било

катастрофално. Успели смо да обезбедимо средства од Министарства финан-

сија, како би санирали кров и  очекујемо да за десетак дана радови буду окон-

чани. Вредност радова је 1,36 милиона динара – тврди Кнежевић.

Осим у Бору и у Неготину је због истих проблема саниран кров зграде

у којој је смештена републичка инспекција Борског управног округа.

- Вредност радова на згради у Неготину је два милиона динара, од којих

је милион динара обезбедила локална самоуправа, а остатак Борски управни

округ преко Министарства финансија. Завршена је санација комплетне кровне

конструкције. Очекујемо и да ускоро буде урађена санација фасаде и замена

столарије у том објекту. Захвалан сам Јовану Миловановићу, председнику оп-

штине Неготин, што је издвојио средства како би се проблем око прокишњавања

решио у што краћем року – додаје наш саговорник.                                      Д.К.

Неготинско Општинско веће

НиЖа цЕНа ГрЕЈаЊа
Одлуком чланова Општинског већа у Неготину

Борски управни округ обезбедио средства од 

Министарства финансија

раДНа МЕСта
БОљЕВац - Кроз Програм стручне праксе Националне службе за за-

пошљавање и подршку локалне самоуправе, у Бољевцу је отворено 17 радних

места. Из буџета општине за ту намену издвојено је скоро четири милиона ди-

нара.

-Приправнички стаж у трајању од годину дана млади са седмим сте-

пеном стручне спреме одрадиће у градским предузећима и установама - нагла-

сио је први човек општине Бољевац, Небојша Марјановић.

Како је Марјановић истакао, издвојена су и средства за накнаде ста-

жистима у износу од 15.000 динара за време трајања стручне праксе од 1. но-

вембра. С.В. Мирослав Кнежевић
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МаЈДаНпЕк – Настав-

љајући активности на уређењу

града, у Јавном предузећу за

грађевинско земљиште и путеве

‘’Мајданпек’’ лепе октобарске

дане искористили су да  санирају

градска степеништа у горњем

делу града. Почели су од најугро-

женијих, а са око 400 хиљада ди-

нара издвојених средстава за те

намене моћи ће да поправе око

120 метара,  од укупно око три

километра колико је под степе-

ништем. План је да се рекон-

струкција ради сваке године и на

тај начин, упркос зубу времена и

утицају зимског одржавања,

градска степеништа оспособе и

буду у функцији како станара

тако и других грађана који про-

лазе овим деловима града.

Реч је о још једном од по-

слова који су годинама одлагани.

Након чишћења Пека, уређења

мостова,  заједничких градских

површина, дечјих вртића, асфал-

тирања стаза и појединих улица,

на ред су стигла и градска степе-

ништа.

- Скромна су средства,

истина је, па тако и површине

које ћемо сада привести намени,

али то је посао који се мора ра-

дити из године у годину, да би

бројна степеништа била у функ-

цији станара и грађана који про-

лазе овим деловима града –

каже Иван Николић, в.д. дирек-

тора ЈП за грађевинско зем-

љиште и путеве ‘’Мајданпек’’.

Ту се активности овог

предузећа не прекидају. Јер на

актуелности је добила и санација

путева и зимско одржавање.

- У току ове године ура-

дили смо доста. Трудили смо се

да одређеним бројем сати рад-

них машина обухватимо све

месне заједнице, па смо тре-

нутно ангажовани и на обнав-

љању доњих слојева пута,

такозване “постељице” на ули-

цама у викенд насељу Обљага

маре, где предстоји насипање

ризлом и ваљање. А што се зим-

ског одржавања тиче, правовре-

меним ремонтима механизације

и набавком репроматеријала,

мислим да сезону дочекујемо

спремно - рекаонам је Николић.

С.В.

Геронтодомаћице обилазе и помажу старачка домаћинства

Да пОМОГНу и

уБЛаЖЕ СаМОЋу 

кЊаЖЕВац - Центар за социјални рад  у Књажевцу реализује пројекат

''Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом. Услугом је обухваћено 49 ко-

рисника са територије града и 60 села књажевачке општине. Кроз јавне радове,

ангажоване су три геронтодомаћице, један хаусмајстор и водитељ службе. 

Растрзана између пословних и породичних обавеза, деца често забо-

раве на своје старе и болесне родитеље. Бакама Душанки Нешић и Слободанки

Рајковић, из Трговишта, због тога много значи када геронтодомаћице дођу и по-

могну им у обављању свакодневних послова, али и када кроз разговор са њима

прекрате дуге дане самоће, која је кад-кад тежа и од саме болести.

- Много значи када неко дође и помогне вам, уради све што треба. Не

знамо како бисмо без њих, оне су дар с неба - кажу старице.

Кроз пројекат ''Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом'', квалитетну и

организовану бригу о старима и болеснима, на начин какав би свако пожелео и

својим родитељима, преузео је књажевачки Центар за социјални рад.

- Услуга је бесплатна и односи се на кориснике преко 60 година старо-

сти и инвалидна лица. Пружа им се помоћ у одржавању хигијене, припремању

оброка, набавку намирница, лекова, вођењу код лекара, припремању огрева...

За оне најнемоћније и најсиромашније обезбеђена је достава готових оброка из

народне кухиње - каже педагод Ана Николић, водитељ службе. 

Љ. П.

иЛиНО ЧЕка 

ДОзВОЛу
БОљЕВац - Промо-

ција туризма и едукација мла-

дих, били су неки од основних

циљева изградње етно центра

"Илино" надомак Бољевца.

Радови су приведени крају,

чека се употребна дозвола, а

први човек општине Бољевац

Небојша Марјановић, не крије

задовољство што је овај за-

хтеван пројекат близу за-

вршетка.

Објекат ће служити као

наставно едукативни центар,

где ће се уз ангажовање екс-

перата вршити едукација за-

интересованих за покретање

бизниса.

Бољевчани се надају

да ће кроз овај пројекат село

Илино постати туристичка де-

стинација. Етно центар "Или-

но" је један од највреднијих

инфраструктурних пројеката

на овом подручју у који је оп-

штина Бољевац уложила 250

хиљада евра добијених из

програма прекограничне са-

радње, док је општина Кула из

суседне Бугарске уложила 160

хиљада евра из ИПА фондова

Европске уније.                 С.В.

СаНациЈа СтЕпЕНиШта

при крају изградња етно центра



5ЕкОНОМиЈаБрОЈ 165

МаЈДаНпЕк - Велики ин-

фраструктурни радови предвиђени

због отварања рудног тела Анде-

зитски прст и проширења површин-

ског копа Рудника бакра Мајданпек

ових дана се захуктавају. Нова

траса, нова деоница магистралног

пута оспособљава се за саобраћај,

а данас је почело и препумпавање

Пека које представља фазу у из-

мештању корита реке дужине око

1.100 метара. Упоредо, као први

корак ка неопходном преуређењу

аутобуске станице почело је и из-

мештање сервис-радионице са

бензинском пумпом “Арива Ли-

таса”.

- Наш први задатак је ост-

варење планиране производње,

али не само данас већ и наредних

година, па стога измештању ин-

фраструктурних објеката дајемо

потребан значај, јер желимо да ре-

шења буду и у функцији града - на-

глашава Бранислав Томић, дире-

ктор РБМ.

Оспособљавање деонице

магистралног пута на самом излазу

из Мајданпека у правцу Кучева и

Београда приводи се крају, тако да

је преусмеравање саобраћаја са

Партизанског пута на стару трасу

питање дана.

- Пуштена је у пробни рад

потапајућа пумпа, капацитета 200

литара у секунди. Комплетан цево-

вод је пречника 200 милиметара, а

дуг око 400 метара - објаснио је

Горан Репеџић, главни пословођа

производње на Површинском копу.

Притом наводи да је у току повези-

вање друге ХСБ пумпе са усисним

грлом и постављање другог цево-

вода паралелно са првим, пре-

чника 150 мм. - Како воде Пека

нису чисте, надамо се да ћемо из-

радом понтона и ових мрежа ус-

пети да спречимо хаварије на

пумпама. 

Очекивања су да тај посао

потраје најмање три месеца током

којих би требало да буде изграђено

ново корито Пека. Постављене

пумпе су капацитета два пута по

200 литара у секунди, а урађене

анализе водостаја ове реке за по-

следњих 100 година говоре о до-

току од  240 литара, тако да не би

требало да буде проблема да се

све воде безбедно спроведу кроз

постављене цевоводе.

- Ново корито је предви-

ђено, практично, две етаже испод

нове деонице магистралног пута

чију линију прати испод Андезит-

ског прста. Трасу корита, бушење

стенске масе и минирање, као и од-

вођење канализационе мреже која

је, нажалост, усмерена у Пек, оба-

везе су запослених у РБМ-у, а  ко-

пање и бетонирање корита већ

изабраног понуђача – рекао је Ре-

пеџић, а Дарко Извонар, технички

руководилац Површинског копа, је

додао: 

- Тек треба створити усло-

ве за измештање корита  и са ета-

же 350 уклонити око 450.000 тона

јаловине само у зони где се из-

мешта река, од укупно 1,1 милион

тона. У међувремену, направићемо

брану и цевима и пумпама, од

Аутобуске станице до рудничке

бензинске пумпе, препумпавати

Пек како бисмо наставили радове

у интересу производње. 

Раније се говорило да ће

за три до шест месеци морати да

се измести Пек, али је интерес

РБМ да то буде у што краћем року.

Јер, измештање корита реке услов-

љава и радове на Аутобуској ста-

ници у Мајданпеку.

- Ту смо обавезе поделили

у два дела.  Први је измештање

сервис-радионице која је радовима

најугроженија. У међувремену, за

уређење Аутобуске станице ра-

димо План детаљне регулације,

како бисмо након његовог усвајања

добили локацијску дозволу  и по-

ступком јавне набавке и избором

извођача радова почели уређење -

казао је Извонар, додајући да са

радионицом треба изместити и

бензинску пумпу аутобуског пре-

возника које ће нову локацију

имати на самом улазу у круг Ауто-

буске станице.                                                                                                        

С. В.

пОЧЕЛО прЕпуМпаВаЊЕ пЕка
у рБМ настављају инфраструктурне радове за проширење површинског копа

БОр – Америчка компанија

''Фрипорт Мекморан'', једна од најве-

ћих рударских корпорација на пла-

нети, од почетка године је, у потрази

за новим лежиштима бакра и злата у

околни Бора, избушила готово -  22

километара бушотина. Геолози ове

фирме тренутно истражују на дуби-

нама већим од 2.200 метара, што је

најдубља бушотина икада избушена

у Европи! 

Американци су, за три го-

дине, избушили више од 85 киломе-

тара бушотина, а последњи резулта-

ти говоре да је из једне бушотине, у

континуираном интервалу од готово

700 метара, пронађен садржај од

0,91 одсто бакра и 0,26 грама то тони

злата.  

- Ми смо веома охрабрени

са овим прелиминарним резултатима

добијеним истражним бушењем –

казао је др Дејан Кожељ, директор

америчке фирме у Србији. - Али, као

и са сваким новим налажиштем,

доста додатног истраживања је по-

требно да би се утврдила изводљи-

вост овог пројекта, као и да би се

донела одлука о отварању рудника.

Е. Т.

изВЕСНО ОтВараЊЕ руДНика?
американци избушили 85 километара бушотина код Бора
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НЕГОтиН – Ни Тимочка Кр-

ајина није поштеђена учесталих ко-

лона невољника који су у потрази за

другачијим животом кренули на пут

пун неизвесности. Само у августу и

септембру кроз Неготин је прошло

преко 550 избеглица из Сирије, Авга-

нистана, Ирака...  Од њих, бар стотину

деце. Мусави, чупави, крупних очију,

прерано сазрели. Трогодишња Далија

из Сирије већ два месеца гази дру-

мове. Кратак предах у дворишту него-

тинске полицијске станице искористи-

ла је за игру чеповима пластичних

флаша. Насмејана и боса. 

- Принцеза је изгубила ципе-

лицу док смо долазили из Бугарске –

каже њен отац, док паузу за наставак

путовања ка Београду и даље ка Ма-

ђарској или Хрватској користи да на-

храни Далију и њене сестре.

Видевши је босу, један ху-

мани Неготинац даривао јој је – љуби-

часте ципелице. Дубоке, лаковане,

број 26.

- Мој пријатељ се латио нов-

чаника, извадио новац и рекао:

"Молим те, узми и иди купи јој ципеле".

Брзо сам се вратио и Далији обуо нове

љубичасте ципеле, а она, пресрећна

скочила са клупе и скакутала по плоч-

нику – каже Зоран Јовановић, волон-

тер хуманитарне организације “Адра”

која свакодневно обилази избеглице и

дели им пакете са храном и сред-

ствима за личну хигијену.

Петогодишњег Рауана, ње-

гове родитеље, две сестре и још троје

земљака један Бугарин је за одређену

своту новца стрпао у ауто обећавши

им сигуран пролаз у земље ЕУ. Мали-

шан је у вожњи нехотице отворио

врата и испао из аутомобила. Тако по-

вређен стигао је у Неготин. Срећом,

без прелома. За његове повреде по-

бринули су се неготински лекари.

Двадесетогодишња Ирача-

нка, међутим, није била те среће. Њу

и њену породицу су на друму у Бугар-

ској у сред ноћи зауставили лажни по-

лицајци тражећи новац који они нису

желели да дају. Девојка је бранећи се

добила јак ударац по прстима леве

шаке. Само пар километара даље

ухапсила их је права патрола. У при-

твору је провела 12 дана, без икакве

неге.  Стигавши у Неготин сазнала је

да јој је ампутација прстију једино ре-

шење. Биће оперисана у Београду.

Абдулах (26) је професор енг-

леског језика из Сирије. У Турској је

двапут хапшен. Жена и син су успели

да стигну до Мађарске. Док хита ка

њима, Абдулах окупља око себе не-

вољнике и стаје на чело колоне. У Не-

готин стиже са групом од двадесетак

избеглица. Каже да се у сваком рату

знају противници, а у Сирији не знаш

од чије ћеш руке страдати. Зато и

бежи. Не у боље, него у другачије.

- Одвео сам их на аутобуску

станицу, купио карте. На растанку је

тражио дозволу да ме загрли. “Ти ми

ниси ни брат, ни пријатељ. Ти си ми

више од тога. Онај горе зна да ми је

овај загрљај највише требао” – припо-

веда Зоран.

Хиљаду судбина, а само

једна мисао – живот без суза и рата.

А пролазе свакодневно, кроз град,

села, њивама, и увек нелегалним ка-

налима. Колико их је тачно ушло из Бу-

гарске није могуће да се зна. Само у

општини Зајечар званично их је ре-

гистровано преко 6.000. Претпо-

ставља се да је и у општинама

Борског округа слична ситуација. Број

избеглица је, кажу надлежни, далеко

већи јер многи од њих пролазе кроз ис-

точну Србију, а да се не пријаве ни ко-

месаријату, нити полицији. 

С.М.Ј.

ДаЛиЈа – траГиЧНа пЕпЕљуГа
Необична судбина избеглица из Сирије

пОМОЋ

у помоћ избеглицама први су прискочили волонтери ху-

манитарне организације “адра” који свакодневно у Неготину,

зајечару и другим срединама помажу овим људима дарујући

им, осим оброка, лепу реч. помажу и активисти црвеног крста,

али и многи људи добре воље.
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СОкОБаЊа - За њу се оби-

чно каже да је “српска краљица ту-

ризма” и то, свакако са добрим разло-

гом. Смештена у југоисточном делу

Србије, Сокобања заузима врло специ-

фичан положај. Окружују је чак четири

планине и то: Ртањ, Озрен, Девица и

Буковник, те јој свежег планинског ваз-

духа никада не мањка, па се сматра и

ваздушном бањом. На реци Моравици,

која извире подно планине Девице и

протиче кроз Сокобању, направљено је

вештачко језеро, познато као Бованско.

Налази се на идеалној над-

морској висини од 400 метара. А гео-

графски положај који заузима се,

такође сматра идеалним, јер је шуме

које се простиру све до обала реке Мо-

равице заклањају од јаких ветрова.

У Сокобањи постоји чак пет

извора лековите термоминералне воде

( “ Сонда Парк “, “ Бунар Преображење

“, Бањица Базен 1 “, “ Бањица 2 “, “

Пијаца “), а просечна температура воде

је између 28 и 45 степени Целзијусо-

вих. Вода са ових извора спада у најра-

диоактивније на подручју наше земље.

Уз то, концентрација радиоактивних га-

сова је изузетно велика, па је сваки по-

сетилац, хтео или нехтео изложен

природној инхалацији. Управо то је

један од разлога због чега се Сокобања

сврстава у ред ваздушних бања.

Иако боравак у Сокобањи по-

годује свима, па и онима који су изузет-

ног здравља, ипак индикације за

лечење у њoј су: већина обољења ди-

сајних путева ( бронхијална астма, хро-

нични бронхитис, али и опоравак након

бронхитиса и запаљења плућа, што се

посебно односи на најмлађе ), хро-

нична такозвана “ женска обољења “,

повишени крвни притисак, анемија,

исцрпљеност организма, хронични реу-

матизам, опоравак након повреда…

Иако су присутни различити

начини коришћења лековитих термо-

минералних вода, те лечење помоћу

њих, најчешће се спроводи купање у

базенима напуњеним термалним во-

дама са ових извора.

Да Сокобања није само окре-

нута лечилишном туризму доказ су

бројне културно –  уметничке манифе-

стације којима је домаћин. Уз то, за љу-

битеље активног одмора постоји

могућност обиласка бројних знамени-

тости које се налазе у њеној околини.

Између осталих, ту су: Сокоград, изле-

тиште Лептерија, оближње планине

Ртањ и Озрен, Сесалачка пећина,

извор односно Врело реке Моравице…

Што се смештајних капаци-

тета тиче, у Сокобањи постоји високо

квалитетан смештај, а цене су приме-

рене, те ћете врло лако наћи одгова-

рајући смештај.

И за љубитеље такозваног

“сеоског туризма“ Сокобања има ре-

шење. Иако у њеној околини постоји

велики број села, једино које се, засада

сматра туристички развијеним је село

Јошаница, на чијој територији такође

постоје термоминералне воде, али и

лековито блато.

Љубитељи лова и риболова,

могу уживати у свом хобију и на тери-

торији Сокобање. Могуће је ићи у лов

на: зечеве, дивље гуске и патке,

шљуке, јаребице, препелице, али и

дивље свиње и срндаће и срне. Што се

риболова тиче, гостима је на распола-

гању поменуто Бованско језеро. Иако је

риболовни туризам на територији оп-

штине Сокобања, чини се слабије ор-

ганизован у односу на ловни, то се

последњих година поправља. На Бо-

ванском језеру је могуће упецати сле-

деће врсте риба: сом, шаран, смуђ,

амур, бабушка( позната и као бела

риба ), гргеч, деверика…

Ако сте љубитељ не тако ак-

тивног одмора, онда ћете сигурно ужи-

вати у лепо уређеним бањским парко-

вима и стазама. А ако пожелите да од-

морите, на располагању су вам бројни

угоститељски објекти, који су смештени

по читавој Сокобањи,  мада их највише

има у самом центру.

С.Б.

СрпСка краљица туризМа
Мало познате приче о Сокобањи
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кЛаДОВО - Учешће на

конкурсима за средства из Ев-

ропских предприступних фон-

дова која користе ИПА пројекати

у оквиру прекограничне са-

радње Србија-Румунија, била је

тема разговора руководства оп-

штине Кладово и амбасадора

Румуније Данијела Бануа. На-

мера је да се оплемени економ-

ски развој општине Кладово

кроз пројекте који се уклапају у

оне   теме   која   ЕУ   намерава  

да финансира, односно да се

помогне у проналажењу парт-

нера.

- У томе неће изостати

подршка Румуније. Економска

интеграција је предуслов за реа-

лизацију ИПА пројеката који ће

се финансирати из програма

прекограничне сарадње Србија-

Румунија - нагласио је његова

екселенција амбасадор Руму-

није Данијел Бану, и додао да

општина Кладово може рачу-

нати на финансијску и сваку

другу подршку када је реч о

пројектима прекограничне са-

радње. - Заједнички морамо

размотрити и анализирати идеје

које је могуће реализовати као

будуће квалитетне пројекте.

Наша успешност у коришћењу

ЕУ фондова мора бити на ви-

шем нивоу.

Локална самоуправа пр-

епознала је значај аплицирања

за средства која се финансирају

из ИПА фондова, јер могу бити

значајан замајац који ће у раз-

ним сегментима поспешти раз-

вој општине Кладово - уверен је

председник др Драган Будујкић.

Он подсећа на тради- ционалне

добросуседске односе Србије и

Румуније, посебно у пограничној

зони кладовског краја.

-Тај амбијент може до-

принети развоју општине Кла-

дово на привредном, еконо-

мском, културном и спортском

плану и прилику која нам је на

дохват руке не смемо испустити.

Ту рачунамо на максималну

подршку привредних субјеката

из румунског града Турну Севе-

рина - закључио је др Будујкић. 

Општина Кладово при-

премила је осам пројекта за

средства из Европских претпри-

сутних фондова у којима је

тачно дефинисано ко су но-

сиоци, а ко партнери, наглашено

је на састанку у чијем раду су

учествовали Јулијан Ницу, кон-

зул Румуније у Зајечару, Ради-

сав Чучулановић, менаџер оп-

штине Кладово, и Јован Стин-

гић, начелник Општинске упра-

ве.

М. Р.

заМаЈац разВОЈа кЛаДОВа
амбасадор румуније обећао подршку за ипа пројекте

поново продужен рок за

приватизацију ипМ

МаЈДаНпЕк - Републичка

агенција за приватизацију објавила

је у октобру и другу измену Јавног

позива за учешће у поступку јавног

прикупљања са јавним надметањем

ради продаје имовине ИПМ-а

Мајданпек. Тако је рок за подно-

шење пријава заинтересованих  са

22. октобра померен до 10. новем-

бра, а отварање понуда уместо

данас, када је требало да се одржи

по измењеном јавном позиву, зака-

зано је за 11. новембар, у 10 сати. 

Према раније објављеном

позиву Републичке агенције за при-

ватизацију Индустрије за прераду

Мајданпек, у оквиру које послују

“Златара Мајданпек” и “Мегапласт”

Доњи Милановац, који у другим де-

ловима није измењен, почетна цена

је 1.544.127,28 евра. Она је форми-

рана као половина процењене

вредности имовине увећана за

вредност залиха племенитих ме-

тала. Будући купац преузима оба-

везу запошљавања 272 радника

колико ово предузеће има после

најновијег, недавно реализованог

социјалног програма у којем је њих

47 напустило радно место уз припа-

дајућу отпремнину.

У структури капитала овог

предузећа 40 одсто има РТБ Бор,  а

60 процената ИПМ  Мајданпек. С. В.

пОНуДЕ ДО 

11. НОВЕМБра

кЊаЖЕВац - Изградња

нове пијаце, асфалтирање

улица у граду и селима, само су

неки од важнијих инфраструк-

турних пројеката, који се у овом

тренутку реализују у Књажевцу.

Грађевинска сезона у општини

практично траје целе године,

наглашава директор Дирекције

за развој, урбанизам и изградњу

Младен Радосављевић.

- Уговором са ПЗП ''Заје-

чар'', који је вредан 13,6 ми-

лиона динара, предвиђена је

потпуна реконструкција шест

градских улица - Стевана Лаза-

ревића, Џервинске, кракови Ка-

рађорђеве, односно све оне

улице које су биле у најлошијем

стању. Посао се, затим, на-

ставља на асфалтирању сео-

ских улица и уређењу атарских

путева - казао је Радосавље-

вић.

Када планирамо шта

ћемо радити у једној години,

приоритет је увек на стварима

од којих ће људи који у Кња-

жевцу живе имати највећу ко-

рист, каже председник општине

Милан Ђокић.

- Пре неколико дана за-

вршили смо озбиљан подухват

асфалтирања путева ка се-

лима, а сада креће реализација

пројекта вредног 17 милиона

динара на уређењу атарских пу-

тева. Ради се фуговање базена,

које није рађено од његове из-

градње пре више од три деце-

није, почела је реконструкција

планинарског дома на Старој

планини... По плану иде из-

градња пијаце, раде се свла-

чионице на градском стадиону.

За уређење атарских путева

имамо значајну подршку др-

жаве, а све остало финанси-

рамо из општинског буџета - на-

гласио је Ђокић.

За неколико дана биће

завршена комплетна рекон-

струкција шест градских улица,

а након тога, посао се наставља

на улицама и  на атарским путе-

вима  у селима.                Љ. П.

ГраЂЕВиНСка СЕзОНа БЕз прЕСтаНка 
у књажевцу се асфалтирају путеви, гради пијаца, обнавља мотел...
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Након више од две деценије

СиСтЕМ за прЕЧиШЋаВаЊЕ
БОљЕВац - Побољшање услова живота у Бољевцу и

здравија и квалитетнија вода за пиће само су неки од циљева из-

градње система за пречишћавање отпадних вода. Радови на

овом важном пројекту улазе у завршну фазу.Радови на систему

за пречишћавање започети су пре више од две деценије, а само

у 2015. години из буџета општине издвојено је више од 17 ми-

лиона динара за ову инвестицију.Завршетак инвестиције вредне

42 милиона динара, очекује се до краја месеца, када ће кренути

и радови на асфалтирању приступних стаза, истичу у бољевачкој

Дирекцији за изградњу. С. Б.

аМБуЛаНта у БОрОВцу

МаЈДаНпЕк - У пет

основних и две средње шко-

ле на подручју општине Мај-

данпек наставу у овој шко-

лској години похађа 1.738

ученика. Поред њих, Музичка

школа “Ранко Кривић” ове го-

дине има 168 ученика, тако

да је укупан број ученика на

нивоу прошлогодишњег. Сли-

чан прошлогодишњем је и

број ђака путника, јер готово

сваки други до школске клупе

стиже из ђачког аутобуса.

Према подацима које

смо добили у Општинској

управи, Одељењу за при-

вреду, јавне делатности и

заједничке послове, на под-

ручју општине Мајданпек ос-

новну школу, у две у Мајда-

нпеку, једној у Доњем Мила-

новцу, Рудној Глави и Влаолу,

наставу похађа 1.284 уче-

ника. У две средње школе,

Гимназији и Техничкој, ове го-

дине је 454 ђака, а у Музичкој

школи још 168, тако да је уку-

пан број  1.906 ученика, одно-

сно 1.738, без ученика музи-

чке школе. 

Као и претходних го-

дина изузетно велики број

ђака до школе стиже аутобу-

сом, ове године 869. При том,

општина Мајданпек је једна

од малобројних у Србији која

осим за основце у потпуности

финансира и трошкове пре-

воза за средњошколце на

подручју општине, али и за

запослене у просвети, међу

којима је још 134 путника.

Иако озбиљан издатак за оп-

штинску касу, то је, међутим,

значајна помоћ породицама

које школују децу, а истовре-

мено и подстицај опстанку

школа у којима би број уче-

ника вероватно био и мањи

да породице саме морају

плаћати превоз својих ђака. А

опет, иако су то значајне ме-

ре помоћи породицама са

децом, број ученика се прак-

тично из године у годину сма-

њује, што наравно, забриња-

ва.                                     С.В.

заЈЕЧар - Након више

од десет година, село Боровац

код Зајечара, поново има ам-

буланту. Отварању амбуланте

присуствовали су и представ-

ници локалне самоуправе.

Градоначелник Зајеча-

ра Велимир Огњеновић иста-

као је да је у плану да у Бо-

ровцу, поред амбуланте, буду

сређени и атарски путеви и

уређен пут ка гробљу, како би

из дана у дан живот мештана

овог села био све бољи.

- Отварањем амбу-

ланте побољшаћемо услове

мештана у овом селу. Реч је о

претежно старијој популацији,

тако да смо овим показали да

се подједнако бринемо и о

градском и о сеоском станов-

ништву. У наредном периоду,

побринућемо се и за сређи-

вање атарских путева у Бо-

ровцу, у дужини од три кило-

метра - поручио је градоначел-

ник Зајечара.

- Здравствена заштита

становника на територији Гра-

да Зајечара не сме бити запо-

стављена. Отварањем амбу-

ланти у зајечарским селима

доказујемо да водимо рачуна

и о здрављу свих мештана и

помоћићемо око опремања

амбуланте - рекао је Стани-

слав Тадић, директор Здрав-

ственог центра Зајечар.

Средства за ренови-

рање и опремање амбуланте

обезбедио је Град Зајечар. У

насељу Боровац живи 150 пу-

нолетних становника и 74 до-

маћинства, а просечна старо-

ст становништва износи 55 го-

дина.                                  С. Б.

ХуМаНи СрЕДЊОШкОЛци
кЛаДОВО, БОр - У јесењој акцији Института за трансфузију крви

Србије и Црвеног крста у кладовским средњим школама прикупљено је 28

јединица драгоцене течности. Први пут крв је дало 25 матураната Техничке

и средње школе “Свети Сава”, а међу њима су биле три девојке  . 

- Ово је моје прво давање крви, а мотив је да помогнем људима у

невољи. Чекао сам да напуним 18 година да би постао члан велике поро-

дице хуманих људи. За то су се определили и моји школски другови - казао

је средњошколац Жељко Даниловић, један од давалаца.

Пет минута за нечији цео живот руку је испружило и троје вишестру-

ких давалаца. Намера акције је да се током октобра у школама и на факул-

тетима промовише добровољно давалаштво, али и да се акумулирају

залихе крви свих група.

Акцији добровољног давања крви у борским средњим школама ода-

звало се 110 ученика, од којих је ову драгоцену течност дало 89 ђака. Ову

акцију спровело је Повереништво Црвеног крста у Бору, у сарадњи са Ин-

ститутом за трансфузију крви Србије из Београда. 

- Крв су добровољно дали ученици свих четири борских средњих

школа: Гимназија, Машинско електротехничка, Економско-трговинска и Тех-

ничка школа. Посебно нас радује што је код младих изражено интересовање

да дају крв и помогну онима којима је то преко потребно. За ученике је било

организовано и предавање о значају и осталим појединостима које се тичу

добровољног давања крви –рекао је Дејан Стојчић, повереник борског Црве-

ног крста. Е. Т.

Борски средњошколци добровољно дају крв

ДО ШкОЛЕ аутОБуСОМ
у Мајданпеку обезбеђен бесплатан превоз
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четврти пут Зајечар на кратко по-

стаје позоришна престоница.

Таква част и привилегија припала

нам је захваљујући Зорановом

делу и његовој љубави према род-

ном граду. Зоран је љубав према

родном Зајечару преносио на

своје пријатеље и сараднике, тако

да су Зајечар волели и они који ни-

када нису били у овом граду - ис-

такао је др Мирко Николић, заме-

ник градоначелника Зајечара, на

отварању Фестивала "Дани Зо-

рана Радмиловића".

Фестивал је отворио Тихо-

мир Арсић, глумац и преседник

овогодишњег жирија, који се сећао

Зорана Радмиловића.

- Прва реченица, коју сам

чуо од њега још као студент глуме

на фестивалу у Нишу, седео је сам

у бифеу, ја сам прво отворио врата

па затворио јер сам се био упла-

шио, била је „затвори врата да не

уђе жири“. Нисам ни сањао да ћу

у његовом Зајечару да будем у жи-

рију овог фестивала. Једном сам у

шали рекао да је Зоран извршио

зајечаризацију српског и југосло-

венског глумишта. Оно што смо ми

млађи могли да научимо од њега

јесте било то изванредно осећање

мере, које је Зоран имао. У тим

бравурама,које је Зоран на сцени

изводио, у тим чудесима, које је

Зоран чинио ишао је по таквој нити

критеријума укуса, то може само

глумац великог дара - поручио је

Арсић.

А онда је уследила игра.

За седамдесет минута двадесет и

пет слика у комаду. Знало се већ

на претпремијери кад је, као ретко

кад, сала зајечарског позоришта

била готово пуна и када је публика

бурно реаговала на игру ансамбла

Позоришта Тимочке крајине „Зор-

ан Радмиловић“ да ће публика во-

лети овај комад. „Скупљачи перја“

у режији Дарка Штетина, може се

рећи одушевили су позоришну

публику, која је готово након сваке

сцене глумце награђивала аплау-

зом.

Та вечита борба добра и

зла, љубави и мржње, белог и

црног, у којој ово прво побеђује до-

такла је зајечарску публику. Можда

и због тога што, како каже реди-

тељ Штетин: „Ми сви делимо ту

судбину. Преживели смо и мигра-

ције и избеглице, сад ево нови

талас и мислим да нас та ситуа-

ција много више дотиче него што

је то било кад је рађен филм“.

У ту и такву причу очиг-

ледно веровали су и глумци, који

су разигравали ту игру до усијања,

у редитељској поставци са пуно

певања, плеса, сценског покрета,

светлости и дима.

У динамичној игри са

много промена (тако брзо урађе-

них да се готово и не осете), цела

прича је збијена у 70 минута, у

први план су изашли Милош Ђу-

ричић као Бели Бора, Милутин

Вешковић као Мирта Класер и Ма-

рина Лазаревић као Тиса. Жири,

на чијем челу је Тихомир Арсић

донео је одлуку да Зоранов брк за

глумца вечери додели Милошу

Ђуричићу за бриљантно тумаче-

ње Белог Боре.

- За мене је значајна ова

награда, до сада сам је добио два

пута ово је трећи, зато што носи

ово име и што играм у позоришту,

које носи име Зорана Радмило-

вића. Као да део Зорана пролази

кроз мене. Увек је додатна тензија

кад је премијера у питању, а кад је

главна улога све то иде на куб.

Мислим да је заслужена - рекао је

глумац Милош Ђуричић.

Дарко Штетин, редитељ

каже да је овој представи, на том

заједничком путу са ансамблом,

пришао са једним новим концеп-

том у односу на филм, са мало

више музике и игре али и комич-

ног. А, одговарајући на питање,

зашто баш ова тема и зашто баш

у Зајечару Штетин каже:

- Зајечар је мала средина,

овдашње позориште је скромних

капацитета, али са ансамблом во-

ђеним јаком жељом да се подигне

из опште апатије и да се сопстве-

ном снагом избори за неко боље

време - каже Штетин. - У том на-

пору Сашина прича је била инспи-

ративна и делотворна да нас

покрене, уверен сам да је и резул-

тат представе достојан свог инспи-

ратора и да је свима нама донео

бар мало радости у ова сива вре-

мена. 

На дан отварања фести-

вала, како то већ обичај налаже,

представници позоришта, које

носи име великог глумца и пред-

ставници града положили су венце

и цвеће на споменик Зорану Рад-

миловићу.                                 С. Б.

у борском Музеју отворена изложба

у ЧаСт ГЛуМаЧкОГ ВЕЛикаНа

у зајечару отворен 24. Фестивал "Дани зорана радмиловића"

изЛОЖЕНО 40 раДОВа
БОр - У Галерији борског Музеја рударства и металур-

гије отворена је 22. октобарска изложба Удружења ликовних

уметника “Ване Живадиновић Бор”. Посетиоцима је представ-

љено 40 радова, од којих је 38 слика и две инсталације.

- Октобарска изложба је традиционална. И ове, као и

претходних година, објављујемо конкурс, не само за чланове

удружења већ и за остале Боране. Конкурисало је 20 аутора

са 46  радова од којих је Уметнички савет одабрао 40 радова

који су изложени. Радује нас што смо ове године добили три

нова члана – рекао је Ратко Јанковић, председник удружења.

Драгана Игњатовић, виши кустос Музеја, казала је да

су мотиви на сликама различити.

- Има пејзажа, мртве природе, али и надреализма, ап-

стракције, библијских тема, портрета, рађених разним техни-

кама: уље на платну, акварел, комбинована техника... Заиста

је реч о разноврсним и квалитетним радовима – рекла је Иг-

њатовићка.

Изложба је отворена до 10. новембра.                      Д.К.

Ђуричић са “Зорановим брком”

НЕпОНОВљиВ

- Довољно је рећи зоран радмиловић, глумац. Непонов-

љив, јединствен, мађионичар сцене. у позоришту, на телеви-

зији, у филму. Говорио је да је мање-више све у животу комично

и треба да буде комично, да све „има једну дивну непрекидиву

комичну нит која се кроз све наше поступке провлачи, свако-

дневно, кроз цео наш живот“. колико је фасцинантан био сцен-

ски, филмски и телевизијски живот зорана радмиловића

показује и чињеница да и данашње генерације, рођене кад се

његов животни век завршио, расту уз радована III, ибија, Билија

питона. Човек чије се реплике и данас, тридесет година након

његове смрти, понављају - казао је Саша Мирковић, председник

Скупштине града зајечара.
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су забележили да је пре 148 го-

дина, 26. априла 1867. године,

турска власт предала кључеве

тврђаве “Фетислам” српском

артиљеријском капетану Милу-

тину Јовановићу. То је урађено

без борбе на бојном пољу, јер

је победила тадашња српска

дипломатија - речено је на за-

вршетку промоције едукативног

пројекта "Моје име је Трајан",

Удружења љубитеља природе

"Дивљина". У костимима из тог

времена о богатом културно -

историјском наслеђу тог краја

говорили су ученици осмог раз-

реда основне школе "Вук Кара-

џић'' и средњошколци из прве и

друге године.

- Намера је да шко-

ларци преузму улогу туристич-

ких водича и да током сезоне

обучени у костиме из тог вре-

мена путницима и туристичким

групама представе историјско

наслеђе нашег краја. Верујем

да ће уз знање које ће пренети

посетиоцима бити интереса-

нтни у костимима који се укла-

пају у амбијент из тог времена

- казала је Ивана Николић Ра-

дуловић, професорка историје

и сарадница на пројекту.

Пројекат је подржан у

оквиру програма донација "Ме-

ханизам", који спроводи Фонда-

ција ''Искорак'', у партнерству

са "Балканским фондом за де-

мократију", а реализован је на

три атрактивне туристичке ло-

кације у општини Кладово.

- Наша је идеја да тури-

стима представимо римско

војно утврђење "Диана", сред-

њовековну тврђаву "Фетислам"

и остатке Трајановог моста.

Надам се да ће овај пројекат

током пролећа заживети у пр-

акси - објашњава Милан Раше-

вић, председник Удружења љу-

битеља природе "Дивљина" и

иницијатор пројекта.

- Веома интересантна и

атрактивна идеја кладовског

удружења може допринети по-

бољшању туристичких потен-

цијала општине Кладово. Ра-

дује да су иницијатори млади

људи који желе да посетио-

цима приближе Кладово из

времена римског и турског пе-

риода и то морамо подржати -

поручио је Радисав Чучулано-

вић, менаџер општине Кла-

дово.

- Циљ програма ''Меха-

низам'' је да се грађани моти-

вишу да користе локалне

ресурсе за промене које желе

да начине у својим заједни-

цама. Пројекат кладовског удр-

ужења један је од седам ода-

браних на региону који се баве

решавањем проблема на ло-

калу - додала је Драгана Го-гев,

из Фондације "Искорак". 

М. Р.

Дејан Милић представио књигу у књажевцу

заЈЕЧар - Бенд Up N'

downs, из словеначког Мозирја,

победник 49. Гитаријаде по

гласу публике, објавио је нови

сингл и спот за песму Светлоба

(Светлост), коју су ови момци,

између осталих, извели на

бини најдуговечније rоck мани-

фестације. Како кажу, освојили

су срца сјајне српске публике,

због чега су одлучили, да

објаве спот са српскм титло-

вима, како би се захвалили на

неизмерној подршци.

- Одлучили смо да обја-

вимо спот са српским титло-

вима и да вам се захвалимо на

вашој подршци. Ви сте наша

светлост – поручили су чла-

нови бенда.

Њихов деби албум под

називом ’’Все кар сем позабил’’

(Све што сам заборавио), биће

ускоро објављен. Тврде да су

спремни да пробуде успаване

душе и умове, али и покажу

људима како изгледа искусити

нешто ново кроз музику. Њи-

хова музика настаје под ути-

цајем разних праваца, што их

је инспирисало да развију свој

јединствен звук и стил.      С. Б.

НаШа СВЕтЛОСт

МОЈЕ иМЕ ЈЕ траЈаН
Чланови удружења ''Дивљина'' осмислили пројекат

победници Гитаријаде објавили спот

МОраЛ ДЕВаЛВираО ДО ДВа цВаНцика 

кЊаЖЕВац - У Књажевцу је представљена књига Дејана Милића

''Два цванцика'', збирка ангажованих текстова, које је аутор објављивао у

листу ''Данас'' од лета 2010. до лета 2012. године. Промоцију је организовала

Уметничка академија ''Исток''. 

Текстове, објављене у листу ''Данас'' од 2010. до 2102. године Дејан Милић

сабрао је у збирку кратких прича о нашим наравима, карактерима, или, како

су записали критичари: нашим тумарањима по слепим улицама политике,

економије, образовања, културе...

- Уместо да све чинимо да нам буде боље, ми све чинимо да нам

буде горе. Имамо неку деструктивну црту у карактерима и као појединци и

као етницитет. Волео бих да смо мало умеренији, мало хладније главе, да

смо мало солидарнији једни према другима - каже аутор.

Књига носи назив ''Два цванцика'', баш као и позоришни комад чу-

веног Милована Глишића.

- Први разлог је тај што сматрам Милована Глишића родоначелни-

ком српске реалистичке приповетке и родоначелником честите речи у

Србији у XX веку. Други је разлог тај што мислим да је наш морал девалви-

рао управо до нивоа два цванцика - истиче Милић.

Ову књигу треба читати зато што је она слика живота и добра под-

лога за оздрављење друштва, казао је један од рецензената професор Фи-

лозофског факултета у Београду, Војислав Јелић. Књажевачка промоција

''Два цванцика'' била је помало необична. Најпре је каснила готово сат и по

(због квара на аутобсу којим се аутор довезао до Књажевца), а онда је Дејан

Милић малобројној, али верној публици која га је стрпљиво чекала, покло-

нио по примерак своје књиге са посветом. Љ. П.
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