
****БРОЈ 166 06.11.2015.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

УМЕСТО СЕБЕ
ЗАПАЛИО 
СУПРУГУ СТРАНА 9

Одборници донели одлуку о задужењу

Несвакидашња трагедија у бољевачком селу Валакоње

У Књажевцу асфалтирано

шест улица СТРАНА 5

Потекао бакар из нове топионице СТРАНА 8

Завршени 24. ‘’Дани Зорана 

Радмиловића’’ у Зајечару

НАЈБОЉИ
ГЛУМАЦ 

БРАНИСЛАВ
ТРИФУНОВИЋ

СТРАНА 6

СТРАНА 11

КРЕДИТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

СТРАНА 2

КЊИГЕ 
ЧИТАЈУ 169

ГОДИНА

Народна библиотека "Доситеј

Новаковић" обележила свој Дан



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

Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Кецић

Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

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

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com

www.timocke.rs

ПОЛИТИКА2 БРОЈ 166

НЕГОТИН – Одборници

Скупштине општине Неготин ус-

војили су већином гласова, без

икакве дискусије, нови ценовник

грејања, за чије је исправке локална

самоуправа у неколико наврата ин-

систирала. У односу на прошлого-

дишње, цене су ниже за 29 одсто за

стамбени простор, па тако стају 4,62

дин по киловат-сату. Фиксни део

цене је нижи за четири процента и

износи 24,2 динара по квадратном

метру. Варијабилни део цене за по-

словни простор нижи је за 55 одсто

и износи 5,78 динара по киловат-

сату, док је фиксни са ценом од

30,25 динара по квадрату, нижи за

25 процената.

- Одлука мало касни због

административних проблема ‘’Кому-

нала’’, темељно смо проучавали

Уредбу и у четири наврата откло-

нили све недостатке које је ‘’Кому-

нал’’ испољио у обрачунавању цене

услуга за ову грејну сезону. Оно што

је повољност и што истичем као по-

хвалу мојим сарадницима је да су

после свега цене знатно ниже у од-

носу на прошлу грејну сезону – каже

Јован Миловановић, председник

Општине Неготин.

Одборници су по излагању

Босиљке Томашевић, архитекте Ре-

публичког завода за заштиту споме-

ника културе, о значају Рајачких пив-

ница  као културне баштине наше

земље, усвојили већином гласова

План детаљне регулације ком-

плекса Рајачких пивница у општини

Неготин.

- Важно је да План детаљне

регулације који је данас усвојен да

смернице за развој тог комплекса,

правила градње и коришћења тог

простора и даје нам могућност да у

наредном периоду почнемо да спро-

водимо по том Плану израду

пројеката за изградњу путне инфра-

структуре првенствено, а затим во-

дововод, канализациону и електро

мрежу. Уређење тог простора усле-

диће након тога. Ми већ сада ак-

тивно радимо и на другим проје-

ктима у оквиру комплекса Рајачких

пивница покушавајући да обезбе-

димо средства из фондова Европске

уније – истиче Миловановић.

Локални парламент усвојио

и измене одлуке о накнадама одбор-

ника, чланова Општинског већа,

председника и заменика председ-

ника СО, чланова радних тела СО и

чланова радних тела које образује

председник Општине Неготин, ут-

врђене на нето износ у висини од

1.000 динара, одлуку о прибављању

непокретности у јавну својину  бес-

теретним правним послом, као и од-

луку да ЈП за грађевинско

земљиште буде јемац комуналном

предузећу за кредит у висини од пет

милиона динара минуса по текућем

рачуну.

Душан Петровић, доса-

дашњи вршилац дужности, имено-

ван је за директора Туристичке

организације општине Неготин.

Нове чланове Школских и Управних

одбора добили су ОШ „Хајдук

Вељко“ Штубик, ОШ „12. септем-

бар“,Предшколска установа „Пче-

лица“ и Дом културе „Стеван

Мокрањац“. Уместо Наташе Керкез,

која је на прошлој седници поднела

оставку, на место одборника мандат

је потврђен Ирени Јовановић, са  из-

борне листе “Ивица Дачић-Соција-

листичка партија Србије - Једи-

нствена Србија”.  

С.М.Ј.

Редовни састанци републичких инспектора и локалних самоуправа

ЗАЈЕЧАР - На седници Скупштине града Зајечара

одборници су донели одлуку о јавном задужењу, које ће се

искористити за финансирање капиталних инвестиција. Нов-

чана средства биће искоришћена за реконструкцију старог

гробља, Сокобањске, улице Николе Пашића, Цара Душана

и Которске улице.

Према информацији о кредитном задуживању, мини-

старство финансија је утврдило да град Зајечар нема уго-

ворених и неотплаћених задужења. Сходно томе, у 2015.

години град се може задужити за финансирање текуће лик-

видности, наводи се у извештају министарства финансија.

С. Б.

КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ
Одржана 18. седница Скупштине општине Неготин

Одборници донели одлуку о задужењу

НЕДОСТАЈУ ИНСПЕКТОРИ
БОР - У Борском управном

округу, где ради 35 републичких ин-

спектора у 11 инспекција и четири

министарства, велики проблем пред-

ставља мањак кадрова. По речима

Мирослава Кнежевића, начелника

Борског округа, у свим државним ор-

ганима недостају инспектори.

- Велики број инспектора,

попут еколошког, покривају терито-

рију два и више округа - каже Кнеже-

вић. - У Бору немамо санитарног

инспектора, па морају да долазе из

Ниша, Неготина и Кладова, док

Мајданпеку недостаје тржишни ин-

спектор. До скора, дуже време у

Бору нисмо имали ни инспектора за

рад, па је правница радила тај посао

у све четири општине Борског

округа, али је на срећу, захваљујући

Инспекторату рада, овај проблем

превазиђен.

Он је изразио наду да ће

ови проблеми у наредном периоду

бити решени.

- Да ли се закони и прописи

извршавају  на терену, проверавају

републички инспектори, и верујем да

би овај проблем морао бити решен у

неко догледно време. Јер, сви знамо

да је јако битна што већа ефикас-

ност државне управе као и сарадња

са осталим државним органима.

Предочили смо све чињенице ве-

зане за проблем  министарки

државне управе и локалне само-

управе Кори Удовички, и знамо да

траже најбоље решење – додаје

наш саговорник.

Он истиче да је у претход-

ном периоду било више акција у

којима су учествовале општинске и

републичке инспекције, пореска

управа, министарство унутрашњих

послова, у делокругу сузбијања поја-

ве сиве економије као и да има по-

мака на том пољу. 

- Донет је нови закон о ин-

спекцијском надзору, по коме су дата

нова овлашћења инспекторима. Тај

закон је скоро усвојен, уходавамо се

за његову примену, и очекујемо ефи-

каснији рад инспекције у наредном

периоду, јер увек може боље – за-

кључује Кнажевић.                    

Д.К. 

Мирослав Кнежевић
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БОР - Сарадња Баварског

црвеног крста и Удружења грађана

''Вајферт'' из Бора траје већ девет го-

дина и за то време је донацијама из Не-

мачке помагано социјално угрожено

становништво у Бору, разне установе,

обданишта, сеоске школе... Ово је

речено на пријему делегације бавараца

и УГ ''Вајферт'' у Општини Бор.

Ханес Хулбе, председник

огранка за помоћ у иностранству при

Баварском црвеном крсту, који је на том

месту заменио Петера Клапера, који је

до сада посредовао у доношењу зна-

чајне хуманитарне помоћи у Бор, каже

да му се Бор јако допада.

- Мој претходник на овом

послу утемељио је добру сарадњу, коју

ћемо ми наставити са истим еланом.

Волонтери Баварског црвеног крста,

међу којима су и они који су као возачи

16 пута довозили хуманитарну помоћ у

Бор, раде у немачким фирмама, а када

долазе у Србију користе своје годишње

одморе или зарађене дане. Наша жеља

је да вам помоћ доносимо и наредних

10 година. Али се, исто тако, надамо да

ће се стандард живота ваших грађана

поправити, па ће вам ова врста помоћи

све мање требати - казао је Хулбе.

По речима Јасмин Хубер, пре-

дседнице Удружења грађана ''Вајфе-

рт'', само током зимског периода

''Вајферт'' сваке године обуче топлом

гардеробом 1.600 до 1.800 угрожених

грађана и чланове њихових породица.

Помоћ су добили и многи борски спорт-

ски клубови и јавна предузећа. Деци у

основним школама обезбеђиван је

школски прибор и опрема, дељено је на

стотине новогодишњих пакетића...

- Изузетно смо захвални Ба-

варском црвеном крсту, али и нашем УГ

''Вајферт'', посредством кога је многим

угроженим Боранима допремљена ху-

манитарна помоћ. У претходној деце-

нији на десетине шлепера помоћи

њиховом заслугом дошло је у Бор, који

је, поред Суботице, једини град у

Србији коме они помажу. И овог пута су

допремљена два шлепера хумани-

тарне помоћи намењене социјално

угроженим Боранима. Мислим да до

сада,нажалост, нисмо показали до-

вољно поштовања према овим хумани-

тарцима и сигурно ћемо наше односе

подићи на још виши ниво – рекао је Жи-

ворад Петровић, председник Општине

Бор.

Према незваничним пода-

цима, Баварски црвени крст је, посред-

ством УГ ''Вајферт'',  у Бор допремио

разну робу вредну неколико милиона

евра,у виду гардеробе, постељине, на-

мештаја за опремање кухиња, радних и

канцеларијских простора, школа, бол-

ница, и уопште здравства у Бору.

- УГ ''Вајферт'' данас има 1.048

угрожених чланова, за које обезбе-

ђујемо гардеробу два пута годишње.

Уједно, помажемо 12 борских месних

заједница у смислу обезбеђивања по-

моћи за њихове житеље. Претежно се

ради о старијим и болесним суграђа-

нима који нису у могућности да се сами

старају о себи - истакла је Хубер.

Баварски црвени крст има око

850 хиљада волонтера, од чега само

град Минхен има 3.000, који имају 72

стационара у Баварској. Сваки стацио-

нар има хитну службу, дом за стара

лица, дечије вртиће. Има разне службе

спашавања које делују у свим ванред-

ним условима и елементарним непого-

дама. Баварци су помоћ допремили и у

Обреновац, током прошлогодишњих ка-

тастрофалних поплава.

Б. П.

У ДЗ “Др Верољуб Цакић” бољи услови за физикалну терапију 

УСКОРО ПОНОВО ХИДРОБЛОК

МАЈДАНПЕК – У мајданпечком Дому здравља “Др Верољуб Цакић”,

Одељење за физикалну терапију и рехабилитацију се може похвалити до-

датним, новим простором за рад. Захваљујући напорима запослених и ра-

зумевању у самој установи, деценијама занемаривани простор и опрема у

‘’кинези сали’’ и хидроблоку, оспособљени су, па тако проширени и капаци-

тети за рад овог одељења. Није занемарена ни дијагностика, па ће већ од

новембра електромионеурографија (ЕМНГ) моћи да се обави и у овој уста-

нови, захваљујући чињеници да је обезбеђен долазак лекара специјалисте

једанпут месечно

Да се уз мало добре воље, пуно напора и потребног разумевања

претпостављених  може постићи много, потврђују измењени услови за рад

Одељења за физикалну терапију и рехабилитацију мајданпечког Дома

здравља “Др Верољуб Цакић”.

- Наша стара “кинези сала” је оживела, јер смо ангажовањем запос-

лених, уз минимална средства и нешто додатне опреме коју је обезбедила

установа, успели да решимо проблеме од оних са подом, до прокишњавања

и створили неопходне услове за рад, али и проширење капацитета саме

службе - каже др Јелена Николић Пауновић, начелница овог Одељења, по-

носна што је за девет месеци одрађено 171 одсто услуга, према извештају

добијеном из  референтне установе. - Планирамо и отварање хидроблока,

који од 1994.године није радио. Он је опремљен галванским кадама, четво-

роћелијским купкама, хабард кадом, па ће више моћи да се пружи пацијен-

тима.

Не запоставља се ни дијагностика, па ће, захваљујући чињеници да

је обезбеђен долазак лекара специјалисте једанпут месечно, електромио-

неурографија (ЕМНГ) моћи да се обави и у овој установи.Пацијентима ће,

наравно, то добро доћи, јер су због поменутих прегледа били упућени на

здравствене установе у другим градовима, а самим тим на путовања и изда-

так.                                                                                                                      С.В.

ПОКЛОНИЛИ НОВ КОТАО 
ЗАЈЕЧАР - Предузеће за производњу и промет ''Југокаолин'', из Београда,

донирало је нови котао за здравствену амбуланту у зајечарском селу Рготина, у

коме послује „Србокварц“, огранак тог предузећа. Котао, вредан око 150 хиљада

динара, решиће дугогодишње проблеме са лошим грејањем, и омогућити несметан

рад амбуланте у зимском периоду.

- Ово је мали допринос наше компаније локалној заједници. Није први пут,

а ни последњи, да наша фирма помаже где је то потребно. Позивам и остале ком-

паније да следе наш пример – казао је Небојша Илинчић, генерални директор Југо-

каолина.

Слободан Перчић, председник месне заједнице Рготина, истиче да је ово

прави пример добре сарадње између локалне самоуоправе и предузећа која по-

слују на њеној територији.

- Предузеће ''Југокаолин'' је увек спремно да помогне и ово није први пут

да је уручена донација. Вредно је поменути њихово учешће око балон сале, игра-

лишта, спортских терена, фудбалског клуба где су увек помагали, на чему се за-

хваљујемо директору предузећа Небојши Илинчићу. Рготина има око 1.500

становника и пуно је старих особа која не могу да чекају на преглед у амбуланти

где готово да нема грејања зими, тако да овај котао пуно значи за све мештане овог

села – рекао је Перчић.

Др Биљана Велић, начелница службе Опште медицине Дома здравља у

Зајечару, истиче да ова донација побољшава услове за рад у амбуланти.

- Донација  је изузетно вредна и корисна, и штета би била да је нисмо до-

били и да прелепо сређена и реновирана амбуланта не може да ради због лоших

услова у зимским данима. Повећава се квалитет здравствене заштите, што омо-

гућава да се рад сеоских амбуланти може остварити на територији Зајечара. У ам-

буланти у Рготини ради један лекар три пута недељно. Познато је да је од 2011.

године дошло до смањења броја лекара на основу систематизације које ради Ми-

нистарство здравља, где је одређено да број лекара буде према броју становника,

и добро је што смо одржали рад свих сеоских амбуланти – рекла је Велићка.    Д. К.

Хубер, Хулбе и Петровић

ДЕЦЕНИЈА УСПЕШНЕ САРАДЊЕ
Пријем представника Баварског црвеног крста у Општини Бор

Донација ''Југокаолина'' амбуланти у Рготини 

Илинчић донира котао

Др Јелена Николић Пауновић
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Кладово спремно дочекује зиму 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
КЛАДОВО - Организација зимске службе и спровођење активности

на одређивању проходности путева у зимском периоду садржани су у Про-

граму Зимског одржавања путева на подручју општине Кладово који је јед-

ногласно усвојен на седници Штаба за ванредне ситуације.Улице и тротоаре

у граду од снега чистиће радници ''Комуналца'', док ће се о проходности сео-

ских праваца  бринути савети месних заједница. Сезона рада зимских

служби почиње 15. новембра.

- Током сезоне зимског одржавања путева, општина Кладово ста-

раће се о проходности око 300 километара локалних и некатегорисаних пу-

тева. Бригу о проходности саобраћајница првог, другог и трећег приоритета

водиће радници зимске службе са пункта у Караташу. Усвојили смо закључак

да се сви путеви на подручју наше општине, када за то постоји потреба, по-

сипају сољу и ризлом. Службе су спремне - казао је др Драган Будујкић,

председник општине Кладово.

У Дирекцији за планирање и изградњу "Кладово" на залихама има

10 кубика ризле и око 112 тона индустријске соли за посипање коловоза.

Сезона зимског одржавања путева у општини Кладово завршава се 31.

марта 2016. године. 

М. Р.

РЕКОНСТРУКЦИЈА 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАЈЕЧАР - Техничка школа у Зајечару организатор је

дводневног семинара на тему "Заштите и злоупотребе деце

на интернету", где просветни радници и припадници зајечар-

ске полиције раде на сопственој едукацији о превенцији и де-

ловању у ризичним ситуацијама. Координатор семинара,

Биљана Кикић Грујић из Центра за девијантно понашање код

младих, истакла је да је вршњачко насиље и сексуално узне-

миравање деце на интернету главни проблем данашњице.

С. Б.

КЛАДОВО - Грађевинска

оператива предузећа "Ипекс-

градња" из Смедеревске Паланке

поставја ПВЦ цеви, пречника 250

милиметара, у оквиру реконструк-

ције фекалне канализационе мре-

же у делу Граничарске улице у кла-

довском Новом насељу. Укупна ду-

жина линије је 152 метра. А, када

радови буду завршени, станари су-

седних зграда решиће се дугого-

дишњег проблема.

- Ови радови допринеће да

се елиминишу поплаве у подру-

мима стамбених објеката. Тај про-

блем посебно је био присутан у два

такозвана војна солитера - објаш-

њава Бранислав Мајкановић, ди-

ректор Дирекције за планирање и

изградњу "Кладово".

Пројектом је предвиђена

уградња осам бетонских шахти

пречника један метар. Посао су от-

ежавали одрони земље. 

- Збор порозног земљишта,

дешавали су се одрони који су де-

лимично успорили радове. У међу-

времену, извођач је пронашао

техничко решење за тај проблем,

тако да ће посао бити завршен у

планираном року - очекује Мајкано-

вић.

Због радова, за саобраћај

је затворен део Граничарске улице

на раскрсници са Светосавском.

Инвестиција, вредна 1,66 милиона

динара, финансира се из локалног

буџета, посредством Дирекције за

планирање и изградњу "Кладово".                                               

М. Р.

Уз помоћ општине Мајданпек

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЦК
МАЈДАНПЕК – Мајданпечки Црвени крст, захваљујући разу-

мевању општине и издвојеним средствима из општинског буџета,

али и уз велику помоћ својих волонтера и сарадника, успео је да

обезбеди далеко боље услове за рад. Минулих дана, замењена је

столарија на згради у којој се налазе и просторије Народне кухиње.

Оне су додатно уређене и реновиране, па ће бити више у функцији

корисника, који већ од наредне недеље поново могу да рачунају на

свој бесплатан топли оброк. Док су радови извођени, корисницима

Народне кухиње дељени су суви оброци.

- Зграда Црвеног крста у Мајданпеку захваљујући разуме-

вању локалне самоуправе и спремности да у реновирање зграде,

уложи скоро 200 хиљада динара, односно да замени дотрајалу ПВЦ

столаријом, сада боље изгледа, али и има повољније услове за рад,

јер су захваљујући волонтерима и сарадницима, одрађени и други

послови након којих ће сам простор бити више у функцији корисника

- каже Тања Голубовић, секретар Црвеног крста Мајданпек.

Уз помоћ волонтера и сарадника урађено и више него што је

у први мах планирано. Највише у просторијама Народне кухиње која

је и за време извођења радова функционисала тако што је за 250

корисника обезбеђиван суви оброк. То је потрајало десетак дана, да

би од ове недеље, у далеко бољим условима, за њих поново био

обезбеђиван кувани, топли оброк. 

С.В.      

ОПРЕЗНО СА 

ИНТЕРНЕТОМ

У Кладову траје грађевинска сезона
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КЊАЖЕВАЦ - Председ-

ник општине Књажевац, Милан

Ђокић, и директор Дирекције за

развој, урбанизам и изградњу,

Младен Радосављевић, оби-

шли су радове на асфалти-

рању улица у Књажевцу. Посао,

вредан око 13,5 милиона ди-

нара, поверен је Предузећу за

путеве из Зајечара. 

Ђокић и Радосављевић

посетили су и школу ''Каплар'',

где је ових дана завршено ас-

фалтирање малог дворишта.

Нове тоне асфалтне масе рад-

ници предузећа Штрабаг угра-

дили су у шест књажевачких

улица, које су заслужиле рекон-

струкцију. Грађевинцима и вр-

еме иде на руку, па ће радови

бити завршени на време, каже

директор Дирекције за развој,

урбанизам и изградњу.

- Након што смо 16 ки-

лометара локалних путева пре-

свукли новим асфалтом, по-

чели смо са асфалтирањем

градских улица - Змајеве, Ми-

рка Паунковића, Џервинске,

Стевана Лазаревића, Гавре

Аничића, кракове Карађорђеве

- каже Радосављевић.

Посао ће бити настав-

љен и на пролеће, све док не

стигнемо и до најмање и најза-

баченије улице, наглашава

председник општине Милан

Ђокић.

- Акцију асфалтирања

настављамо на пролеће - надо-

везује се председник општине

Књажевац. - Радиће се у бли-

зини вртића ''Наша радост'', код

Основне школе ''Вук Караџић'',

у улици Радомира Ћирковића,

Цветана Лазаревића, као и на

другим недовољно одржава-

ним улицама. Када посао буде

завршен, Књажевац ће по пут-

ној инфраструктури, бити једна

од најуређенијих општина у

овом делу Србије.''

Значајна буџетска сред-

ства уложена су ове године у

уређење школа, казао је Ђо-

кић, приликом обиласка Ос-

новне школе ''Димитрије Тодо-

ровић Каплар''.

- Пре неколико дана ас-

фалтирали смо двориште у Ос-

новној школи ''Каплар'', реко-

нструисали објекат ђачке за-

друге и библиотеке, ради се

фасада на Књажевачкој гимна-

зији, завршене су свлачионице

у ОШ ''Дубрава'', кров на школи

у Минићеву. Стварамо услове

да се млади образују у усло-

вима какви доликују ђацима у

21. веку у модерном граду,

какав је Књажевац - закључио

је Ђокић.

Након града, биће асфа-

лтиране и улице у селима. И ов-

ај посао поверен је зајечарском

предузећу за путеве.           Љ.П.

АСФАЛТ У ШЕСТ УЛИЦА 
Инфраструктурни радови у Књажевцу

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару су у току реконструкције улица Свето-

зара Марковића и Николе Пашића. Улица Светозара Марковића рекон-

струише се у дужини од 900 метара, на делу од улица Народног Фронта

до 7. септембра. Упоредо са реконструкцијом коловоза, зајечарски „Во-

довод“ на овој деоници, о свом трошку, ради замену дотрајале водо-

водне мреже. Приводе се крају радови на реконструкцији две деонице

улице Николе Пашића, у укупној дужини од 300 метара и то од „Пив-

нице“ до Караџићеве улице и од Караџићеве до насеља „Два брата“.

- На реконструкцији ове две деонице у улици Николе Пашића

данас ће бити постављен први слој асфалта и за то ће бити утрошено

200 тона, а сутра ће, за други, завршни слој асфалта бити утрошено

300 тона асфалта - рекао је градоначелник Града Зајечара, Велимир

Огњеновић, приликом обиласка радова. - Радови на реконструкцији

улице Николе Пашића, до насеља „Два брата“, биће завршени ускоро,

након чега ће се на том месту изградити кружни ток.

Радове на реконструкцији улице Николе Пашића финансира

Град Зајечар, а изводи их предузеће „Ратко Митровић“; док радове у

улици Светозара Марковића изводи „Штрабаг“, а финансирају ЈП „Пу-

теви Србије“. У завршној фази, улица Николе Пашића биће реконструи-

сана све до надвожњака, где ће се спојити са реконструисаном улицом

7. септембар и улазом у Зајечар из правца Београда.

- Био сам запањен чињеницом да у 21. веку становници улице

Николе Пашића нису могли имати трофазну струју, иако су поједини

прикључак уплатили пре 5 и више година. Коначно је зајечарска „Ди-

стрибуција“ искористила то што радимо реконструкцију улице да омо-

гући грађанима потребне трофазне прикључке - изјавио је

градоначелник Огњеновић.                                                                 С. Б.

НОВО РУХО ГРАДСКИХ КОЛОВОЗА
Реконструкција улица у Зајечару у пуном јеку
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ЗАЈЕЧАР - Награда

"Зоран Радмиловћ", на заврше-

ним 24. ‘’Данима Зорана Радми-

ловића’’ за најбољу улогу

припала је Браниславу Трифу-

новићу, за улогу Војводе у ко-

маду “Струјосек” Атељеа 212, у

режији Александра Швабића.

- Поштована публико

драги гости, жири овогодишњег

фестивала сматра да награђена

улога негује  сећање на нашег

Зорана Радмиловића, евоцира

успомену на њега и доприноси

неговању  слободе глумачког из-

ражавања коју је несебично

промовисао  велики глумац у

чију част се овај фесивал одр-

жава већ четврт  века - образло-

жио је председник жирија

Тихомир Арсић.

- Долазећи из вечери у

вече у своје позориште у огром-

ном броју, показали сте колико

вам је стало до овог јединстве-

ног феситвала посвећеног ва-

шем славног суграђанину. На-

шем  великом Зорану Радмило-

вићу, који је пронео име свог

родног града широм земље.

Бригом за овај фестивал, вашом

пажњом и начином на који је

зајечарско позориште органи-

звало ову смотру,  на који сте сви

заједно дочекали и испратили

своје бројне госте Зајечар је до-

казао зашто представља важну

тачку на позоришној мапи Ср-

бије - додао је Арсић.

У протеклих десет такми-

чарских дана заједно смо гле-

дали исто толико представа,

различитих по  жанру, стилу, те-

мама којима се баве, које су, ме-

ђутим, биле сличне по томе што

су лако успоставиле комуника-

цију са публиком.

- Без лажне скромности

можемо закључити -  24. ‘’Дани

Зорана Радмиловића" били су

веома успешни у свим сегмен-

тима и  треба да будемо задо-

војни постигнутим - истакао је

председник жирија. - У протек-

лих десет - за жири стресних

вечери - прогласили смо и десет

добитника "Зорановог брка", на-

граде коју глумци веома воле и

поштују, и коју су добитници у по-

птуности заслужили. Но, као и

свако вече, жири је имао одгово-

ран задатак да одлучи ко се

својом игром за нијансу из-

двојио.

На питање какав је осе-

ћај добити награду у Зорановом

Зајечару, Трифуновић је одгово-

рио да је Зоран Радмиловић "си-

гурно један од људи због којег

смо ми многи почели да се ба-

вимо глумом".

- Ја се сећам свог првог

уласка у Атеље 212 и да ми је

прва помисао била Зоран Рад-

миловић. То име носи неку одго-

ворност. А са друге стране, људи

кад помену његово име, сви

одмах помисле на Радована

трећег - рекао је Трифуновић.

Он мисли да је Зоран

Радмиловић био јако сетан

човек.

- Читајући његове песме

и оно што је он говорио, мислим

да је тај његов хумор био од-

брана од тог света. Мислим да је

био, не тужан или несрећан,

него сетан човек - казао је Три-

фуновић, саопштило је позо-

риште у Зајечару.                 С. Б.

НАЈБОЉИ ГЛУМАЦ - БРАНИСЛАВ ТРИФУНОВИЋ
Завршени 24. ‘’Дани Зорана Радмиловића’’ у Зајечару
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БОР - Прошло је тачно 68 го-

дина откако је са разгласне станице у

Бору најављен излазак из штампе

првог броја листа „Колектив“. Од тог 1.

новембра 1947. године до данас од-

штампана су 2.262 броја у тиражу од 22

милиона примерака. Написано је више

од 260.000 новинарских текстова

илустрованих са преко 26.000 фотогра-

фија. 

Стрпљивим и марљивим ви-

шедеценијским радом најстарије фаб-

ричке новине у земљи стицале су

поверење читалаца, а новинари непро-

цењиво искуство. Озбиљним и темељ-

ним приступом темама грађен је висо-

коморални имиџ листа, па зато и данас,

у својој шездесет осмој години, „Колек-

тив“ чврстим кораком, и са еланом и

енергијом осамнаестогодишњака, ко-

рача ка осмој деценији као озбиљан и

одговоран лист који професионалним

информисањем брани праг достојан-

ства компаније и чува њене интересе.

Од њега, од „Колектива“, оду-

век се очекивало да не дозволи да за-

борав загосподари и избрише из

сећања најупечатљивије дане и године

историје Рударско-топионичарског ба-

сена Бор. Оне блиставе и златне, које

су борску компанију сврставале на су-

нчану страну економије, као и оне

тешке, бремените када се пролазило

кроз транзицију и приватизацију. Од но-

винара „Колектива“ се одувек очеки-

вало, а ми то и дан-данас испуњавамо,

да увек будемо на страни РТБ. Да у

време опште таблоидизације, окру-

жени дигиталном технологијом која не-

милосрдно сипа информације, сачу-

вамо пристојност професије али и не-

поколебљивост у чувању дигнитета

компаније. 

О томе да ли је и у којој мери

„Колектив“ успешан у мисији која кат-

кад уме да делује као немогућа, у при-

лог говоре бројне награде које је до-

бијао током свих ових година.

Последње у низу, овогодишње при-

знање „Капетан Миша Анастасијевић“,

пословном гласилу Рударско-топиони-

чарског басена Бор додељено је због

квалитетног информисања, традиције

и очувања историје Бора и Тимочке

Крајине. У образложењу награде истак-

нуто је да „Колектив“ професионално,

камером и пером, са мером, прати

сваки корак – и слаб и јак – једне од

највећих српских компанија, бележи

живот Борана и Мајданпечана, подсећа

на старо, али стреми ка новом и сликом

и словом.                                            Г.Т.В.

„КОЛЕКТИВ“ НА БРАНИКУ ДИГНИТЕТА РТБ
Шездесет осми рођендан најстаријих фабричких новина у земљи 

„Колектив“ чврстим кораком, и са еланом и енергијом

осамнаестогодишњака, корача ка осмој деценији као озбиљан и

одговоран лист који професионалним информисањем брани

праг достојанства компаније и чува њене интересе.
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БОР – Након готово

седам деценија рада, стара то-

пионица из састава Рударско-

топионичарског басена (РТБ)

’’Бор’’ отишла је – у историју. Сви

агрегати у том постројењу су

јуче заустављени, а комплетно

претапање концентрата бакра

’’пребачено’’ је у ново, савре-

мено металуршко постројење,

вредно око 250 милиона евра!

- Нову топионицу смо за-

вршили 23. децембра прошле

године – казао је Благоје Спас-

ковски, генерални директор РТБ

’’Бор’’. – Међутим, период ’’ухо-

давања’’ тог металуршког пор-

стројења је толики да смо тек

сада могли да га пустимо у рад

пуним капацитетом. Нова топио-

ница је, наравно, радила још од

децембра прошле године, али

смо у ходу усклађивали пара-

метре рада те фабрике, најве-

ћег еколошког пројекта на

Балкану.

По речима Спасковског,

за време ’’уходавања’’ нове, ра-

дила је и стара топионица, која

је пуштена у рад шездесетих го-

дина прошлог века и која је била

узрок загађења.

- Једноставно, нисмо

имали избора – напомиње гене-

рални директор РТБ. – Могли

смо да разрађујемо нову и

одмах угасимо стару топионицу.

Али, требало је обезбедити

плате, отплаћивати рате за кре-

дит, подигнут за изградњу тог

металуршког постројења, све

трошкове... 

По грубим проценама,

вели Спасковски, да стара то-

пионица није радила упоредо са

новом, РТБ би био у минусу за

око – пет милиона долара.

- Међутим, тај период је

сада иза нас – казује Спасков-

ски. – Грађани Бора и околине

имаће оно о чему су сањали –

чисто небо, јер је овде од данас

ваздух чистији него у већини

других места у Србији. Пара-

лелно са тим, добили смо и

најмодерније металуршко по-

стројење, у коме ће се добијати

бакар по највишим светским

стандардима и уз највећу могућу

искоришћеност.

Е. Т. 

И ЕКОЛОГИЈА И ЕКОНОМИЈА
Заустављен рад старе топионице у Бору

У ‘’Ђердапу 1’’

КЛАДОВО - Захва-

љујући повољној хидроло-

гији у октобру, уместо пла-

нираних 267 милиона, хид-

роелектрана “Ђердап 1”

произвела је 375 милиона

киловат-часова електричне

енергије или 40 одсто више

од плана за тај месец. За

девет месеци, хидроцент-

рала код Кладова ЕПС је ис-

поручила 4,4 милијарде

киловата струје, односно 92

одсто од плана за тај период

у години. План за новембар

је око 319 милиона киловат-

сати електричне енергије .

При тренутном дотоку од

4.000 кубика воде у секунди,

хидроагрегати у првој ђер-

дапској хидроцентрали дне-

вно произведу 12 милиона

киловат–часова електричне

енергије.                      
М. Р.

ВИШЕ СТРУЈЕ 

КЊАЖЕВАЦ - Фонд за развој

пољопривреде општине Књажевац

реализовао је конкурс за субвенциони-

сану набавку опреме за пчеларску про-

изводњу. Конкурисало је 20 пчелара, а

укупна вредност субвенција је 700.000

динара.  

Драган Михајловић, један од

корисника субвенција, каже да ће му

опрема коју је набавио помоћи да

убрза производњу меда.

- Конкурисао сам за субвен-

цију за набавку касетне аутоматске

центрифуге. Њена вредност је око

96.000 динара, тако да очекујем суб-

венцију од око 48.000. Ова машина зна-

чајно ће ми помоћи у производњи, а

најважнија њена карактеристика је да

драстично убрзава рад - каже Михајло-

вић.

Да су субвенције у пчеларству

веома важне слаже се и његов колега

Мартин Лазаревић.

- Конкурисао сам за набавку

каде за отклапање саћа, машине за от-

апање воска, као и амбалаже, односно

канти за чување меда, све је то од про-

хрома и врхунског је квалитета. Тре-

нутно имам око 70 пчелињих друштава

и вероватно ћу убудуће повећавати и

њихов број и обим производње - истиче

Лазаревић.

Ових дана представници Аге-

нције за развој општине Књажевац оби-

лазе пчеларе, проверавају да ли су

набавили опрему којом су конкурисали

за субвенције и потписују уговоре: 

- Конкурсом је било предви-

ђено да максимална појединачна суб-

венција буде 50.000, а с обзиром да је

конкурисало 20 пчелара и да су укупно

одобрена средства 700.000 динара,

може се рећи да је, у просеку, поједи-

начна субвенција око 35.000. На основу

до сада исконтролисаних газдинстава,

може се рећи да су пчелари у потпуно-

сти испоштовали одредбе конкурса и

набавили ону опрему коју су и

пријавили за субвенционисање - рекао

је Далибор Станојевић, председник

Управног одбора Фонда за развој по-

љопривреде општине Књажевац.

Завршава се обрада докумен-

тације, а већ за неколико дана пчелари

могу да очекују финансијска средства

на својим рачунима.                        

Љ.П.

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПЧЕЛАРСТВА 
Из књажевачког буџета издвојено 700 хиљада динара

КОЛЕКТОР

Генерални директор РТБ је казао и да су при крају

радови на санацији колектора отпадних вода, који се на-

лази испод јаловишта рудника бакра ’’Велики Кривељ’’,

чијим би пуцањем дошло до међународне еколошке ката-

строфе, са несагледивим последицама.

- У санацију колектора, што је посао који ће бити

окончан за највише две недеље, уложили смо око два ми-

лиона долара – додаје Спасковски. - Одговорно тврдим

да, након завршетка санације, неће бити никаквих ризика

од пуцања колектора и изазивања међународне еколошке

катастрофе. 
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БОЉЕВАЦ – Веселинка

Гигињеровић (66), из бољевачког

села Валакоње, настрадала је

услед опекотина, које је задобила

покушавајући да угаси пламен са

свог невенчаног супруга Стевана

Лукића (66), који се полио бензи-

ном и – запалио! Ово показују

први, незванични резултати обдук-

ције тела несрећне жене, будући

да на њој нису пронађени трагови

бензина и насиља.

Све је, како незванично

сазнајемо, почело безазленом

вербалном расправом, која је, ме-

ђутим, дошла до усијања. Супруг

је својој невенчаној супрузи, на-

водно, пребацио зашто је напра-

вила велики рачун за мобилни

телефон. Стеван је, по досадаш-

њим информацијама, у једном

тренутку, изнервиран, дохватио

кантицу од пет литара са бензи-

ном, полио се, креснуо шибицу и -

запалио се! 

Веселинка је, међутим,

скочила на супруга, а пламен са

њега је захватио и њу. У тренутку,

несрећна жена се претворила у –

живу буктињу. Обоје су пали, али

је Стеван, показују незванични ре-

зултати обдукције, успео да се от-

ргне, скине запаљену одећу са

себе и спас потражи у бари у дво-

ришту, у коју се бацио како би уга-

сио пламен.

Комшије су чуле запома-

гање и дотрчале у двориште. Ту су

угледале Стевана. Лежао је, кажу,

го као од мајке рођен. Суседима је,

једва чујним гласом казао да је по-

кушао да се запали, али да је су-

пруга покушала да га у томе

спречи, па је пламен захватио и

њу. 

- Тражио је и да му позо-

вемо децу и да им кажемо да

њему и Веселинки направе споме-

ник и запале им свећу – кажу ком-

шије. – Извукли смо га из баре, и

отрчали да позовемо хитну помоћ.

Након тога, комшиница

Ружа Лукић је отрчала до своје

куће и позвала болницу. Када се

вратила затекла је Стевана како

седи испред куће, огрнут ћебетом.

- Био је сав у опекотинама

и једва је дисао – каже Ружа. –

Онда сам отишла да потражим Ве-

селинку. Оно што сам затекла ме

је шокирало.

Ружа је, вели, Веселин-

кино тело, које било скоро потпуно

угљенисано, пронашла поред сте-

пеница, у кући.

- Није ми било јасно како

јој је ватра захватила цело тело –

додаје Ружа. – Убрзо је стигла

Хитна помоћ, а за њом и поли-

цијска патрола, која је обавила

увиђај.

Стеван је одмах пребачен

у болницу у Зајечар, где му је кон-

статовано да му је изгорело готово

90 одсто тела. Он је, након указане

прве помоћи, одмах пребачен у

Ћуприју.

- Пацијент је примљен са

тешким опекотинама, опасним по

живот и његово је стање критично.

Он се налази у коматозном стању

и лекари се боре за његов живот –

кратко нам је речено у болници. -

С друге стране, лекари који су

изашли на лице места само су

могли да констатују да је Весе-

линка преминула од опекотина. 

Е. Т.

Ухапшен један од највећих препродаваца дроге у Бору

УМЕСТО СЕБЕ – ЗАПАЛИО СУПРУГУ

Несвакидашња трагедија у бољевачком селу Валакоње

ДЕКА ПАО СА ХЕРОИНОМ
БОР – Припадници Поли-

цијске управе из Бора лишили су

слободе свог суграђанина Дејана

Салифовског (35), званог Дека,

који се сматра једним од највећих

препродаваца дроге у овом граду.

У његовом стану претресом је

пронађено близу седам грама хе-

роина и мања количина мари-

хуане.

Хапшењу је, названично

сазнајемо, претходио покушај по-

лиције да Салифовског пресретне

колима, јер се сумњало да он у

свом ауту држи већу количину

дроге. Међутим, Дека је успео да

умакне органима реда, након чега

су они закуцали на врата његовог

стана, где су претресом пронашли

хероин и марихуану.

Недуго потом, Салифов-

ски је, ипак, приведен и, уз прија-

ву због неовлашћеног држања и

стављања у промет опојних дро-

га, одређен му је дводневни при-

твор.

Салифовски је хапшен и

октобра 2012. године. Тада је

ухваћен у Зајечару у тренутку

када је, за 50 хиљада динара, јед-

ном лицу покушао да прода 50

грама хероина. Међутим, након

“примопредаје”, припадници по-

лиције, који су пратили комплетну

“операцију”, су их заскочили.

Купац је, са хероином,

одмах ухапшен, док је Салифов-

ски утрчао у свој аутомобил и по-

бегао са лица места. Настала је

филмска јурњава по зајечарским

улицама. Дека је успео да стигне

до Бора, али су га ту сачекали ов-

дашњи полицајци, који су му пре-

пречили пут и ухапсили га. Због

тога је, након процеса који је

трајао готово три године, Сали-

фовски, недавно, пресудом Апе-

лационог суда правоснажно

осуђен на 3,5 године робије, а на

издржавање казне је ускоро тре-

бао да оде.

Недуго након што је ухап-

шен у Зајечару, Салифовски је

провео једно време у притвору.

Пуштен је да се, до суђења,

брани са слободе, уз обавезу да

се једном недељно јавља поли-

цији. Међутим, упркос свему

томе, годину дана касније је по-

ново ухваћен у тренутку када је

једном лицу покушао да прода

нешто више од пет грама хе-

роина, због чега је, недавно, про-

тив њега подигнута још једна

оптужница.

Салифовски, иначе, важи

за једног од највећих борских ди-

лера. Хапшен је неколико пута.

Пре шест година, након што је по-

лиција лишила слободе већу

групу препродаваца хероина, он

је био осуђен на на три године ро-

бије. 

Пре тога, борски поли-

цајци запленили су 150 грама хе-

роина. После спроведених истра-

жних радњи, препродавци су по-

сведочили да су дрогу купили од

Салифовског. Уследио је претрес

његовог стана у Београду где је,

испод микроталасне пећи, прона-

ђен 3,1 грам хероина. 

Дека је, пре десетак го-

дина, због поседовања и препро-

даје 100 грама хероина, већ био

осуђен на годину дана затвора.

Међутим, недуго по изласку са ро-

бије, полиција је, на наплатној

рампи у Параћину, у колима која

је возио Салифовски, пронашла

готово килограм те опојне дроге,

након чега је он био осуђен на још

2,5 године робије.                    Е. Т.

Место трагедије

ЖИВЕЛИ У СЛОЗИ

Комшије кажу да су Стеван и Веселинка лепо живели и

да међу њима није било размирица.

- Обома је ово био други брак – кажу суседи. – Никада их

нисмо чули да се свађају. Живели су од Стеванове пензије, коју

је стекао радећи у руднику угља ‘’Боговина’’.

Стеван Лукић Веселинка Гигињеровић

Дејан Салифовски
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КЊАЖЕВАЦ - У оквиру

пројекта “Делимо планету са..”

Омладински клуб InterCOOLt из

Књажевца представио је Кину.

Посетиоци су били у прилици да

пробају кинеске специјалитете и

чај, одиграју партију кинеског

шаха или да науче како се плете

кинески чвор који доноси срећу. 

После Шпаније и Велике Брита-

није у претходне две године, у ок-

виру пројекта “Делимо планету

са...” ове године на ред је дошла

Кина. Посетиоцима у Завичајном

музеју  представљен је само де-

лић онога што карактерише ову

велику и далеку земљу и њено ог-

ромно културно наслеђе.

- За посетиоце смо при-

премили кинеске специјалитете и

чај, могли сте да се опробате у

пинг понгу или руковању кине-

ским штапићима, као и да видите

шта је спремила Школица “Ате-

ље” - змајеве, маске, чворове који

доносе срећу и још много тога -

каже Љубица Цветковић, коорди-

натор пројекта.

Како би што верније пред-

ставили оно што су карактери-

стике кинеске културе, уметности,

кухиње, организатори манифе-

стације имали су најбољу могућу

стручну помоћ. 

- Заједно са својим учени-

цима учествовала сам у припре-

мању овог Фестивала и веома

сам дирнута када видим оволико

елемената кинеске културе у

Србији, односно у Књажевцу -

изјавила је Хана, професор ки-

неског језика у Књажевачкој гим-

назији.

Они који су свратили у

Завичајни музеј, могли су да про-

бају кинески чај, или да се оку-

шају у кинеском шаху. Млади су

представили и уметност преса-

вијања и сечења папира, кинеске

маске, а посебно занимљив био

је кутак резервисан за кинеску ку-

хињу и причу о специјалитетима

ове далеке и егзотичне земље. 

Омладински пројекат „Де-

лимо планету са Кином“ реализо-

вао је омладински клуб Inte-

rCOOLt из Књажевца уз подршку

Ресурс центра Омладине ЈАЗАС

у оквиру програма “Млади су

закон – Источна Србија“, који фи-

нансира Министарство омладине

и спорта.                                Љ. П.

ПУ “Старица” организовало поход полукружном стазом  

ШЕСТ КИЛОМЕТАРА

УЖИВАЊА           

МАЈДАНПЕК - Плани-

нарско удружење “Старица” из

Мајданпека организовало је за

80-так планинара из Зајечара,

Кладова, Мајданпека и Бео-

града занимљив поход атрак-

тивном полукружном стазом

која почиње  на 12. километру

из Мајданпека према Близни.

- Искључењем са ма-

гистралног пута ушли смо у

шуму, да би се после 2,5 кило-

метра шетње атрактивном

шумском стазом стигли до во-

допада Бели изворац, 16 ме-

тара висине изнад којег се

налази и пећина односно само

извориште реке. После тога

прошли смо крај две пећине,

Мале и Козје пећине, које су

одушевиле све љубитеље при-

роде који су кренули у ову ак-

цију и на видиковцу Стража, на

541 мнв, направили паузу, мало

се окрепили и шумском стазом

продужили до Шупље стене,

каменог моста Ваља прераст,

да би прешавши тај камени

мост изашли на магистрални

пут - каже Новак Ристановић,

председник ПУ “Старица”.    

Стаза од шест-седам

километара дужине  на висин-

ској разлици од 300 метара,

због динамике, због бројних

природних лепота на јако ма-

лом простору  представљала је

изузетан доживљај за све учес-

нике похода, а у чијој је реали-

зацији помогао колектив Ру-

дника бакра Мајданпек.

С.В.

„ЗЛАТНУ СВАДБУ” 

ПРОСЛАВИЛО 79 ПАРОВА
БОР - „Златну свадбу” и 50 година брака ове године прославило је

79 брачних парова, од којих је 25 присуствовало свечаности у Бору. Мани-

фестација “Златна свадба” која се по 15 пут организује у граду бакра, про-

мовише љубав и толеранцију, као рецепт за успешан брак.

- Честитам свима који прослављају 50 година брака. У Бору је ове

године склопљено 180 бракова, а 76 већ разведено, тако да сами можете да

видите да сте ви богатство овог града. Никада није било лако и ово је велики

животни успех, јер многи од вас издржавају децу и раде више од младих, а

успели су да сачувају слогу и мир свој породице – рекао је Живорад Петро-

вић, председник општине Бор. 

Боранин Илија Таникић (73), који је са супругом Станом (72) просла-

вио пола века заједничког живота, наглашава да је најважније међусобно ра-

зумевање супружника.

- У браку има великих осцилација. Има и добрих тренутака, али и

тешких када је најважније да се супружници разумеју, чак и жртвују један за

другог, да би брак опстао и био успешан. Тако се ствара и добра породица,

и рађају здрава и успешна деца. Без здравог брака нема напретка, и нема

здравог друштва – рекао је Таникић.

Његова супруга Стана истиче да треба прихватити врлине, али и

мане супружника.

- Младима бих поручила, пошто су се узели из љубави, да је љубав

и мана супружника, коју треба прихватити. Толеранцијом, стрпљењем и љу-

бављу све се може победити, зарад срећног детињства деце, јер деца

највише испаштају ако се брак разори – каже Таникићка. 

За брачне парове је припремљен и богат културно уметнички про-

грам у биоскопу „Звезда“. 

Д.К.

ДЕЛИМО ПЛАНЕТУ СА КИНОМ 
Занимљив перформанс у књажевачком Завичајном музеју

Традиционална манифестација у општини Бор
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НЕГОТИН - Народна

библиотека „Доситеј Новако-

вић“ своју крсну славу, Светог

Луку, и 169. годишњицу по-

стојања посветила је пре свега

својим читаоцима, и то оним

најактивнијим. Тако су награду

поводом годишњице постојања

неготинске библиотеке добили:

Ана Васиљевић, Ирена Стојко-

вић и Катарина Филић, са

дечјег одељења, Љуба Мићи-

ћеловић, најстарији члан овог

одељења, као и Вања Мијалко-

вић са одељења за тинејџере.

Бранислава Радосављевић,

Наташа Веселинов и Алексан-

дра Никодијевић са одељења

за одрасле добиле су награду

за најактивније читаоце на том

одељењу. 

Издвојена одељења На-

родне библиотеке “Доситеј Но-

ваковић” наградила су своје

најактивније читаоце, па су

тако у огранку библиотеке у

Прахову награђени: Слобо-

данка Јеринг, Анастасија Тодо-

сијевић и Наташа  Голубовић, у

огранку у Јабуковцу: Живка Ма-

ринковић, Стефани Војкић и

Данило Грипсаревић, а у огр-

анку у Кобишници: Драгица Ми-

хајловић, Мелиса Ђорђевић и

Кристина Гавриловић.

Већ по традицији На-

родна библиотека у Неготину

уручила је књижевне награде

„Мирко Петковић“ и „Чика

Андра“, која се додељује ства-

раоцима са територије источне

Србије. Награду која носи име

Неготинца Мирка Петковића,

првака новосадског Народног

позоришта, песника и сликара

понео је Стефан Цокић за мо-

нодраму "Ја сам нико", а на-

граду „Чика Андра“, у спомен

на песника за децу Андру Фра-

ничевића из Јабуковца, Павле

Ошић, ученик седмог разреда

неготинске основне школе

“Вера Радосављевић”.

Програм су увеличали и

чланови секције “Мали библио-

текари”, а промовисан је и ча-

сопис за књижевност, уметност,

културу и библиотекарство "Би-

блиопис", кога је представио

Власта Младеновић, уредник

културног програма Библио-

теке. Овој установи на дар,

млада неготинска уметница

Анита Гавриловић, иначе, дуго-

годишњи члан Библиотеке, по-

клонила је своју слику.      С.М.Ј.

Хуманитарна акција за помоћ болесним малишанима

СОКОБАЊА - Искориш-

ћавање лековитог фактора тер-

моминералних извора Сокобање

представља окосницу развоја ту-

ризма на овом простору. Позна-

вање и коришћење лековитих

вода на простору ове котлине

има дугу традицију. Материјални

трагови указују на искоришћа-

вање још из периода владавине

Римљана. Бања је била интен-

зивно коришћена и у периоду Ту-

рака. Сокобањски термални

извори једни су од првих проуче-

них у Србији. Прве хемијске ана-

лизе ових вода потичу још из

1835. године када сокобањска

вода постаје чувена по својим

особинама и радиоактивности.

Њена лековитост и дејство на

организам пореде се са водама

Бад Гаштајна у Аустрији.

Термоминерални извори

Сокобање јављају се дуж тока

реке Моравице, у граничној зони

сложене боре Озрена и антикли-

нале Девице, односно на траси

великог сокобањског раседа. Из-

вори Сокобање спадају у групу

минералних и термалних вода

карстних подручја. Одликују се

повећаном минерализацијом и

повишеном радиоактивношћу,

што им даје и посебан балнео-

лошки значај. На основу извр-

шене хидро геолошке рејониза-

ције, Сокобањски термомине-

рални извори припадају групи

Карпато балканида, а у туристич-

ком погледу сврставају се у Ис-

точно србијанску бањску зону.

ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ

КЊИГЕ ЧИТАЈУ 169 ГОДИНА
Народна библиотека "Доситеј Новаковић" обележила свој Дан

ИГРАЧКЕ ЗА ДЕЦУ
БОР - Дечија играоница “Звездица М” у Бору, организовала

је хуманитарну акцију са циљем да се оплемени простор  дечијег

оделења борске Опште болнице. У играоници сваког дана у периоду

од 15 до 21 сат, родитељи и малишани доносили су играчке, које ће

бити испоручене борској болници 6. новембра, по завршетку акције.

- Циљ је да сакупимо што више дечијих играчака  и школског

прибора, како би омогућили деци која су у болници, да им тамошњи

боравак буде лакши лакши и да им време што пре прође. На идеју

смо дошли тако што смо једном приликом били у борској болници у

посету ,донирали своје играчке, и решили да проширимо круг и на

друге заинтересоване грађане, јер знамо колико играчке значе деци.

Ко је доносио играчке у нашу играоницу имао је право на бесплатно

играње у играоници тог дана – каже Марија Живановић, власница

““Звездице М”.

Петогодишња Лана Крцијевић са  мамом Виолетом донела

је мноштво играчака .

- Желим им да буду срећни и да брзо оздраве – рекла је ма-

лена Лана.

Њена мама Виолета истиче да чим су чули за акцију, одмах су кре-

нули  да пакују играчке.

- Донели смо плишане играчке, коцке, луткице, аутиће.

Веома су важне овакве акције, које помажу деци и чине их срећ-

нијима – каже Крцијевићка.                                                             Д.К.
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КЛАДОВО - Пре две године,

у граду на Дунаву све је било у знаку

реванш утакмице шеснаестине фи-

нала купа ЦЕВ између ''Ђердапа'' и

''Тикерита''. Кладовљани су, на кри-

лима подршке 1.200 гледалаца у

дворани "Језеро" надокнадили ми-

нус из ледене дворане у финском

месту Коколи и, захваљујући злат-

ном сету, домогли се пласмана међу

16 најбољих екипа у Купу ЦЕВ.

До историјског успеха "ма-

јсторе са Дунава" предводили су Ри-

стић, Крсмановић, Живановић, Ћо-

сић, Миросављевић, Атељевић,

Брзаковић, Илић, Антић, либеро Шк-

ундрић и тренер Милан Тошић, док

их је са трибина бодрио тада повре-

ђени капитен Ивковић. Тим је, годину

дана раније, стигао до вице- шам-

пионске титуле у Супер лиги. И, то је

историја.

Нажалост, непуне две го-

дине касније одбојка у Кладову пото-

нула је на дно дубоког Ђердапског

језера. Милета Аџић, алфа и омега и

творац одбојкашког чуда са крајњег

истока Србије, остављен од свих

није имао више снаге да, након испа-

дања из Супер лиге, у немирним од-

бојкашким водама задржи брод који

се насукао на гребен неразумевања. 

Они који су са одбојкашима

''Ђердапа'' пропутовали Србију и Ев-

ропу потрудили су се и, нажалост, у

томе успели, да одбојку "протерају"

из града на Дунаву. Узалуд су огор-

чени љубитеља одбојке захтевали

да клуб остане у Првој лиги, јер они

који су требали да чују њихове ва-

паје оглушили су се о жеље народа.

Заузврат су добили празну дворану

"Језеро", у којој данас, уместо бројне

одбојкашке публике, утакмице руко-

меташица и кошаркаша не гледа ни

најближа родбина играча, актера

другоразредних мечева.

Водио је Милета Аџић ''Ђер-

дап'' до одбојкашких висина, а онда

је уследио пад јер је клуб морао да

плати цену успеха, што се, као и

свуда у Србији, и у Кладову најтеже

прашта.

- По неписаном правилу, у

малим срединама спортске органи-

зације воде они који тешко разумеју

праве вредности и значај успеха. За-

хваљујући одбојци, Кладово се

афирмисало на спортској мапи

Србије. Бројне репрезентативне ак-

ције и утакмице сениорки, кадет-

киња, јуниора и јуниорки Србије, али

и Бразила, Кине, Перуа,Турске и дру-

гих одбојкашких сила, нажалост,

нису били пелцер да се одбојка

прими у граду. Одбојкашки клуб

''Ђердап'' данас је тамо одакле сам

га преузео пре пет година - у Регио-

налној лиги Тимок - подсетио је Ми-

лета Аџић, који, напуштен од свих,

није могао да одбојку задржи у граду

на Дунаву.

Штета. Ретка прилика је

пропуштена. А, до нове - много ће

воде Дунавом протећи.

М. Р.

У Кладову, у организацији ОКС

СОКОБАЊА - Председник

општине Сокобања, Димитрије

Лукић, и Никица Маринковић, пред-

ставник немачке организације за

међународну сарадњу ГИЗ, у оквиру

реализације пројекта изградње

свлачионица и уређења спортских

терена на Подини у Сокобањи посе-

тили су локацију изградње.

Изградња свлачионица пр-

едставља завршну фазу опремања

спортског комплекса на овој лока-

цији који је започет у току 2010. го-

дине.

Наведени пројекат спро-

води се уз финансијско учешће

швајцарске агенције за развој и са-

радњу СДЦ и немачке организације

за међународну сарадњу ГИЗ.

Средства, у висини од 15 милиона

динара, општина Сокобања је до-

била као награду за једну од најус-

пешнијих општина у области на-

плате пореза на имовину. Укупна

вредност радова износи 28 ми-

лиона, а учешће општине је нешто

више од 13 милиона динара.

- Општина Сокобања је уче-

ствовала са осталим општинама ис-

точне Србије у такмичењу наплате

пореза на имовину - казао је Марин-

ковић. - Новац добијен од награде

искоришћен је за завршетак спорт-

ских терена. Ово је пилот пројекат

за општине источне Србије, а пла-

нирамо да акцију проширимо на

целу републику.

Председник општине Соко-

бања изразио је захвалност пред-

ставницима ГИЗ на подршци при

реализацији пројеката економског

развоја, и најавио да је у плану ре-

контрукција централног стадиона

„Бата Ноле“ наредне године. Рок за

завршетак радова на изградњи

свлачионица и уређења спортских

терена на Подини у Сокобањи је 75

дана.                                           Е. Т.

НИЧУ ТЕРЕНИ

ПОТОНУЛА ОДБОЈКА
Само две године након историјског успеха

ОДРЖАНА ''ЕКООЛИМПИЈАДА''
КЛАДОВО - Под слоганом "Моје школско еко двориште", у граду на Ду-

наву одржана је "Екоолимпијада", манифестација чија је намера да код ученика

основних школа кроз спорт и забаву подстакне развој олимпијског духа, упозна-

вање правила олимпијских вредности и важност очувања животне средине.

У дворишту градске школе, репрезентативац Србије у стрељаштву, Сте-

ван Плетикосић, власник бронзе са Олимпијаде у Барселони 1992. године, поса-

дио је пет садница и дружио се са основцима школе, која ове године обележава

180 година рада. Саднице симболично представљају пет олимпијских вредности,

које млади треба да усвоје у свакодневном животу. "Екоолимпијада" је део

пројекта олимпијске едукације ОКС, који се спроводи пету годину заредом.

- Олимпијски комитет Србије, као кровна организација, промовише олим-

пијске вредности и спортски начин живота. То подразумева едукацију младих у

области екологије, кроз коју олимпијци указују школској популацији зашто је важно

да развијају олимпијски дух и здраве начине живота. То је важно, јер код деце по-

буђује свест о значају бављења спортом и очувања природе и животне средине -

поручио је Плетикосић, који ће августа наредне године по шести пут бити учесник

Олимпијских игара.

Радост игре, фер плеј, поштовање, изузетност и јединство духа, тела и

ума - основе су олимпијске вредности. Идеја да се кроз дружење, игру и забаву

млади подстакну на активан начин живота и подигне свест о значају очувања жи-

вотне средине у Кладову је апсолутно успела.

- Захваљујем се ОКС који је нашу општину укључио у породицу чланова

''Екоолимпијаде''. Радост деце због дружења са Стеваном Плетикосићем по-

тврђује оправданост учешћа у едукативном пројекту. Док буду учили како треба

чувати и неговати животну средину, школарци ће одрастати и развијати се са пет

садница засађених у школском дворишту - казао је др Драган Будујкић, председ-

ник општине Кладово.

Више од стотину малишана из ОШ "Вук Караџић", уз подршку аниматора,

учествовало је у радионици "Екоолимпијско игралиште".                                 М. Р.

Захваљујући награди због наплате пореза


