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НЕГОТИН – Уз Јасеничку

реку, код црпне станице Косно грло,

где се ова река и Тимок уливају у

Дунав, у току су радови на изради на-

сипа који Неготин штити од високог

водостаја и плављења. Искуство про-

шлогодишњих поплава показало је

да је да је неопходно да се, истичу

надлежни, прошири профил Јасе-

ничке реке у дужини од хиљаду ме-

тара, баш због тога што је овај

водоток бујичког карактера и показује

тенденцију повећања протока реке, а

што доводи до изливања вода у овом

реону.

-Ово је систем заштите од

кога зависи град Неготин, најважнија

тачка система заштите од поплава на

територији општине Неготин. Прили-

ком прошлогодишњег дотока Дунава

који је био очекиван, 18.000 кубних

метара у секунди, дошло би до пре-

ливања на овом месту где се спајају

воде Дунава, Тимока и Јасеничке

реке. Прошле године смо морали из

превентивних разлога да надвисимо

врх насипа џаковима, а да се таква

ситуација не би поновила дошло је до

ових радова – истиче Јован Милова-

новић, председник Општине Неготин

и додаје да су у претходном периоду

реконструисане пумпне станице, од

којих неке током прошлогодишњих

поплава нису биле исправне.

У току је прва фаза радова

на насипу, док ће друга бити реализо-

вана наредне године. До сада је, ис-

тиче Миловановић,  измуљано око

3.000 кубних метара, одстрањено

шибље и дрвеће из корита реке, а с

обзиром да је реч о водотоку првог

реда, радови су финансирани сред-

ствима ЈП “Србијавода”.

-Желео бих да напоменем

да је због добре сарадње између ло-

калне самоуправе и „Србијавода“

дошло до реализације многих про-

јеката који су неопходни за побољ-

шање система одбране од поплава

на територији општине Неготин. У Ра-

дујевцу су почели радови на из-

градњи насипа, процењена вредност

је била милион евра, понудом се

дошло до ниже цене, али је најбит-

није да се тај насип изгради како

више не би страховали од будућих

поплава које прете од Дунава. Пара-

лелно са овим реализује се још једна

инвестиција, а то је изградња та-

ложне бране у Малој Каменици , као

и одвожење отпадног материјала која

је река нанела у прошлогодишњим

поплавама – каже први човек него-

тинске општине. 

Иначе, сви радови које из-

води Водопривредно привредно

друштво Неготин Д.О.О. вредни су

три милиона динара.                 С.М.Ј.

Књажевац у пројекту Европске уније 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

И РЕЦИКЛАЖА

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац, заједно са 12 партнера из осам ев-

ропских земаља, почиње пројекат "WE-NET: Ка градовима образованим за од-

говоран однос према средини".

Пројекат се реализује у оквиру Европске године развоја и финансиран

је кроз програм ''Европа за грађане и грађанке''. Циљ је да се успостави мрежа

општина и удружења цивилног друштва из различитих региона широм Европе,

којима ће бити омогућено да размењују искуства и најбоље праксе на тему одр-

живог развоја, са фокусом на управљање отпадом и рециклирање.

Током наредне две године, партнери ће размењивати искуства одржи-

вог развоја, како би остварили већи утицај у овој области на локалном нивоу.

Сваки од партнера реализоваће образовне активности у својој заједници како

би међу становништвом промовисали културу одрживог развоја и одговорног

односа према животној средини и праксу рециклирања. 

Посебна пажња биће посвећена раду са младима јер су они главна

циљна група за акције у вези процеса одлагања отпада који настаје у свакоднев-

ној потрошњи. 

Водећи партнер на пројекту је Општина Тиене из Италије, уз подршку

наше асоцијације АЛДА, док ће подршку општини Књажевац у реализацији

пројекта на локалном нивоу пружати канцеларија Центра локалне демократије

у Књажевцу.                                                                                                            Љ.П.

НОВЧАНА ПОМОЋ

ЗА ВАСПИТАЧИЦЕ
ЗАЈЕЧАР - На предлог пред-

седника Скупштине града Зајечара

Саше Мирковића, градско Веће   до-

нело је одлуку да се васпитачицама

предшколске установе “Ђулићи” ис-

плати једнократна новчана помоћ у из-

носу од 10 хиљада динара. Влада

Србије је јуче донела препоруку локал-

ним самоуправама да се свим васпи-

тачима у Србији исплати једнократно

по седам хиљада динара.

-На основу предлога и одлуке

Градског већа  свим васпитачицама и

васпитачима у Зајечару биће ис-

плаћена обећана новчана помоћ. На

овај начин Зајечар ће служити као при-

мер свим осталим локалним самоупра-

вама у Србији. Од обећања до

реализације прошло је мање од 24

сата, а Зајечар је тиме показао да је

лидер међу локалним самоуправама

по брзини и квалитету обављања по-

слова - истакао је Мирковић. 

Град Зајечар од 1. јануара ове

године има бесплатне вртиће за све

малишане и на тај начин као једини

град у Србији доказао је да ствари могу

да функционишу када постоји добра

организација, знање и добар тим.

Скупштина града Зајечара ће

на првој наредној седници донети И од-

луку,  на предлог Саше Мирковића о

новом радном времену за трговинске

радње, угоститељске објекте и занат-

лије.

-У свакодневним разговорима

са нашим малим привредницима,

трговцима и угоститељима имао сам

прилике да чујем њихове примедбе и

захтеве. Имајући у виду да су они по-

слодавци који у великом броју запош-

љавају наше суграђане и обезбеђују им

радна места са свим припадајућим

правима из радног односа, предложићу

да се донесе нова одлука о распореду

радног времена за обављање трговин-

ске, угоститељске и занатске делатно-

сти. Тиме ћемо стумулисати наше мале

привреднике да упосле додатни број

нових радника и смањићемо број неза-

послених. Ова стимулативна мера

биће донета на првој наредној седници

Скупстине града- рекао је Мирковић.

С.Б.

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
У току израда насипа уз Јасеничку реку на Косном грлу
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БОР - Чланови Општин-

ског већа усвојили су, на про-

шлонедељној седници, предлог

одлуке о завршном рачуну опш-

тине Бор за 2014. годину, као и

предлог решења о разрешењу

директора Дома здравља Ми-

рослава Карабашевића.

По речима Данијеле

Јовановић, бивше начелнице

Одељења за финансије, прошле

године је остварено 85 одсто

плана прихода што је за четири

одсто мање него годину дана ра-

није.

- Остварено је 70 одсто

расхода што је за један посто

више него 2013. године. Највеће

учешће у укупним расходима  су

зараде за запослене 27 одсто,

субвенције 20 а 18 посто су рас-

ходи и услуге, шест посто кому-

нална инфраструктура, 13  ка-

питални издаци, четири посто су

социјални расходи и три је

отишло на спорт. Прошле године

је остварен консолидовани бу-

џетски дефицит од 126 милиона

динара, али кориговањем са

пренетим и неутрошеним сре-

дствима и вишком прихода из

ранијих година, 2014. је за-

вршена са суфицитом од 247

милиона и 508 хиљада динара –

рекла је Јовановићева.

Са дневног реда повучен

је предлог одлуке о утврђивању

просечних цена квадратног ме-

тра одговарајућих непокрет-

ности за утврђивање пореза на

имовину за 2016. годину на тери-

торији општине Бор, због високе

цене за грађевинско земљиште. 

Веће је усвојило пред-

логе решења о разрешењу ди-

ректора Дома здравља Миро-

слава Карабашевића и имено-

вању в.д. директора Злате Мар-

ковић.

Председник општине Бор

Живорад Петровић нагласио је

да је начињена велика грешка

што је дошло до одвајања Дома

здравља и Опште болнице.

- Дом здравља је јавно

предузеће и у надлежности ло-

калне самоураве је да поставља

и смењује вршиоца дужности

директора. Директори су ту да

унапреде пословање својих

предузећа а не да их уназаде.

Доста дуго смо упозоравали, саг-

ледали целокупно стање,  и  ре-

зултати рада су показатељи да

ли неко ради како треба или

не,тако да ћемо променити и

следећег директора ако не буде

добро радио свој посао. Ту смо

да помогнемо и финансијски и у

сваком другом погледу- рекао је

Петровић.

Синиша Србуловић, чл-

ан Општинског већа задужен за

здравство, истакао је да би бу-

дући директор требао да се оба-

веже на чвршћу сарадњу са

локалном самоуправом.

- Неспорно је да је Ми-

рослав млад човек и да је са

доста воље и елана кренуо у цео

овај пројекат, али је очигледно

имао лош тим сарадника, тако

да је у свом раду у великој мери

самостално наступао- казао је

Србуловић.

Горан Јоксимовић члан

Већа за образовање затражио је

од запослених у локалној само-

управи да се провере сви пр-

авни основи за ову одлуку.

- Да  ли је правни тим

сагледао све могућности и окол-

ности, јер је било случајева да

директор који је смењен тужи

министарство и добије случај,

тако да би било боље да не буде

неозбиљности око ове одлуке,

већ да стојимо иза оних пред-

лога које је Веће изгласало –

казао је Јоксимовић. 

Усвојен је и предлог од-

луке о изменама и допунама од-

луке о давању у закуп посло-

вног простора и гаража, као и

предлог одлуке о усвајању стам-

бене стратегије општине Бор

2015-2025 године.

-Овом одлуом је обухва-

ћена изградња станова који су

намењени младим брачним па-

ровима, самохраним родите-

љима, особама са инвалиди-

тетом, избеглим и расељеним

лицима, као и особама које не

могу саме да реше стамбено пи-

тање. У зависности од средстава

у општинском буџету ћемо и ре-

шавати стамбено питање  - ре-

кла је Љубинка Јелић, начел-

ница Општинске управе.       Д.К.

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗА СМЕНУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
Одржана седница Скупштине општине Мајданпек

МАЈДАНПЕК – Седницу Ск-

упштине општине Мајданпек обеле-

жио је обиман дневни ред, И међу

значајнијим тачкама усвојени су

предлози одлука о стипендирању

ученика И студената,  о утврђивању

просечних цена квадратног метра од-

говарајуће непокретности за утврђи-

вање пореза на имовину за наредну

годину,  о усвајању процене угроже-

ности од елементарних непогода И

несрећа.Одборници су се изјаснили

о извештајима И изменама И допу-

нама програма рада појединих јавних

предузећа И установа чији је оснивач

општина, а нису изостала ни нова

кадровска решења.

Након оставке досадашњег

заменика председника општине

ДрашкаЋетковића, којем је на раду И

досадашњем ангажовању захвалио

председник ДејанВагнер за новог за-

меника предложио је СрећкаНико-

лића, капетана унутрашње пловидбе

из Доњег Милановца. За његов избор

гласало је 28 од 29 присутних одбор-

ника, а Николић је,захваљујући на по-

верењу,истакао да то тражи апсолу-

тну одговорност И максимално анга-

жовање на реализацији нагомиланих

проблема. Затим је, због промењеног

односа између одборничких група,

кадровска комисија добила нове чла-

нове.

Прихваћен је предлог од-

луке о такси превозу путника, као И

предлог одлуке о стипендирању уче-

ника И студената, што је био закљу-

чак ове Скупштине са јунске седнице,

за који су се стекли услови након ре-

балансом буџета опредељених мил-

лион динара за те сврхе. Њиме је

предвиђена стипендија за надарене-

иодличнеученикеистудентеу виси-

ниод 8.670 до 15.172динара.

Предлог одлуке о утврђи-

вању просечних цена квадратног

метра одговарајућих непокретности

за утврђивање пореза на имовину за

наредну годину,усвојен је упркос за-

хтеву из опозиционих редова да се

предлог одбаци И утврди више од

три предложене зоне. Допуњена је ио

длука о утврђивању доприноса  за

уређење грађевинског земљишта, а

дата И сагласност председнику оп-

штине Мајданпек за потписивање

Протокола о узајамном партнерству

између општине Мајданпек И округа

Мехединци, Република Румунија за

реализацију пројеката прекограничне

сарадње финансираних из ИПА

фонда за период 2014-2020. године.

Што се тиче нових кадров-

ских решења, у ЈП за грађевинско

земљиште И путеве за директора је

изабран досадашњи вршилац дужно-

сти Иван Николић, у ЈКП ДоњиМила-

новац–предложени кандидат није

добио потребан бро јгласова одбор-

ника, док у ЈП “Водовод” није било

пријављених кандидата.

На предлог Комисије за кад-

ровска питања, одликовања И друга

јавна признања, мандате в.д.дирек-

тора за још шест месеци до имено-

вања директора продужен је у ЈП

“Водовод” ТихомируТодоровићу И у

ЈКП “Доњи Милановац” Ненаду Ра-

дићу, а нове чланове добили су школ-

ски одбори мајданпечке Гимназије,

ОШ “Велимир Маркићевић”и ОШ “Вук

Караџић”.

С.В.

ИЗАБРАН ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Одржана седница Скупштине општине Мајданпек
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ЗАЈЕЧАР - Путеви, шко-

ла, фудбалско игралиште, само су

неки од објеката где су неопходна

улагања, истичу становници Ве-

лике Јасикове, надомак Зајечара.

Радове у овом селу обишао је гра-

доначелник Зајечара Велимир Ог-

њеновић са сарадницима.

-Овегодине урадили смо

две деонице пута од по 160 ме-

тара, а наредне године планирамо

асфалтирање И крпљење ударних

рупа на путевима у селу - рекао је

Игор Мучић, председник Савета

МЗ Велика Јасикова.

Град Зајечар ће наставити

да улаже у инфраструктуру окол-

них села. Локална самоуправа на-

стоји да што равномерније помо-

гне у решавању проблема меш-

тана.

-Задовољан сам како теку

радови у Великој Јасикови. Наред-

них дана радићемо И на рекон-

струкцији моста у селу који води до

фудбалског игралишта. Град Заје-

чар ће и у наредном периоду ра-

дити на решавању приоритетних

проблема у селима -истакао је Ве-

лимир Огњеновић, градоначелник

Зајечара.

Реновира се И Основна

школа "Јован Јовановић Змај" у

Великој Јасикови, коју похађа два-

десетак ђака.Кров је завршен, а на

реду је сређивање ентеријера.

Цео посао, како се очекује, тре-

бало би да буде завршен за десе-

так дана.

-Ученици И родитељи су

задовољни, јер ће школа коначно

добити пристојан изглед, а ђаци

боље услове за рад. Овај пројекат

се реализује захваљујући Мини-

старству просвете, Граду Зајечару

И мештанима Велике Јасикове -

изјавио је Божидар Рајић, дирек-

тор ОШ "Јован Јовановић Змај".

Градоначелник Зајечара је

додао да  радови теку добро као и

да ће бити завршен под школе и

нова расвета.

-Све оно што се не буде

завршило до краја године, ура-

дићемо на пролеће. Вредност

целог посла је око 4,5 милиона ди-

нара, а средства је обезбедило

Министарство просвете – тврди

Огњеновић.

За инвестирање у школску

инфраструктуру Министарство пр-

освете обезбедило је  40 милиона

динара. Сем школе у Великој Јаси-

кови, далеко боље услове за поха-

ђање наставе добиће ускоро И

школарци у Звездану, ђаци у

зајечарској Основној школи "Ђура

Јакшић", као И ученици Средњо-

школског центра у Зајечару.

С.Б.

ЛАКШЕ ДО

ОРАНИЦА

КЛАДОВО - Радници

зајечарског предузећа за путеве "

Штрабак " санирали су 750 метара

пољског пута у атару насеља

Мала Врбица. Стара деоница пута

проширена је на  3,5 метра и  тан-

понирана  са око 500 кубика

шљунка, дебљине 20 центиметара

.Та саобраћајница за мештане има

стретешки значај.

- Реч је о путу који нас по-

везује са имањима тако да је од

изузетне важности за мештане. С

друге стране решили смо се дуго-

годишњег проблема јер је за

време киша, вода носила песак

према  гробљу, а дешавало се да

се запуши и канализациона

мрежа. Ова инвестиција за меш-

тане нема цену- сматра Милисав

Ратопекић, помоћник председника

општине задужен за пољопри-

вреду.

Радови у Малој Врбици

нова су потврда да локална само-

управа не бира локације када је

реч о побољшању путне инфра-

структуре, истакао је Радисав

Чучулановић, менаџер општине

Кладово.

- За нас су подједнако

важни и сеоски и пољски и магист-

рални путеви. Зато настојимо да

свакодневно помогнемо свуда где

је то потребно, а не да се радова

сетимо уочи и за време избора.

Финансијска средства за ту на-

мену нису велика, али настојимо

да их правилно усмеравамо-

додао  је   Чучулановић 

Вредност радова износи

1. 252. 000 динара. Министарство

пољопривреде донирало је

752.000 динара, док је локална са-

моуправа учествовала са пола ми-

лиона динара.                           М.Р.

ЗА ПУТЕВЕ 

150 МИЛИОНА ДИНАРА
КЊАЖЕВАЦ - У општини Књажевац почело је асфалтирање улица у се-

лима. Радиће се у девет села, а укупна вредност посла, који је поверен Предузећу

за путеве из Зајечара, је око 33 милиона динара. Радове су у Штипини обишли

председник општине Милан Ђокић и Директор дирекције за развој, урбанизам и

изградњу Младен Радосављевић. 

Многи мештани Штипине на асфалт до својих кућа чекали су више од

четири деценије.

-Пресрећни смо због овога, ми 40 година чекамо асфалт. Хвала свима који су

обезбедили средства, ово нам је веома важно- каже Миливоје Савић.

Председник МЗ Штипина Дејан Томић, потврдио је да мештани годинама уназад

нису имали добар прилаз до својих кућа.

-Напокон су обезбеђена средства у локалној самоуправи и након за-

вршетка овог посла, Штипина ће бити покривена асфалтним путевима у свим де-

ловима села- рекао је Томић.

Нови асфалт добиће девет села књажевачке општине, каже директор Дирекције

за развој, урбанизам и изградњу Младен Радосављевић.

-Вредност уговора за асфалтирање улица у селима је око 33 милиона

динара. Надам се да ће нас послужити време да до краја грађевинске сезоне за-

вршимо све што је планирано програмом Дирекције-истиче Рдосављевић.

Председник књажевачке општине Милан Ђокић задовољан је оним што

је у овој години урађено на плану инфраструктурног уређења.

-Мени је задовољство да потврдим да смо ове године, када је у питању

инфраструктура, издвојили већу цифру него много већи градови, са много већим

буџетима. Око 150 милиона динара определили смо из буџета за поправку одре-

ђених деоница ка селима и асфалтирање улица. Реконструисали смо 16 киломе-

тара путева. На територији града немамо неасфалтирану улицу. Све то говори

да смо ове године урадили добар посао када су књажевачке саобраћајнице у пи-

тању-нагласио је Ђокић.

Посао је завршен у Јаковцу, Дреновцу и Црном Врху, а осим Штипине,

предстоје радови и у оба Зунича, Вини,  Каличини и Трговишту.                      Љ.П.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И ШКОЛА
Градоначелник Зајечара Велимир Огњеновић обишао радове у МЗ Велика Јасикова

Асфалт за девет села књажевачке општине Саниран пољски пут у Малој Врбици
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БОР - Седницу Управног од-

бора Рударско-топионичарског басена

Бор његов председник Немања Стева-

новић започео је (17. новембра) најсве-

жијим резултатима аутоматског

мониторинга квалитета ваздуха у

Србији. У кратком обраћању он је

казао, и показао, новинарима: 

- Вредности сумпор-диоксида

за Бор данас су боље него за град из

којег сам стигао пре сат времена и у

којем живим, боље су него у Београду!

На овај начин завршавамо велики

пројекат изградње и пуштања у рад

нове топионице и фабрике сумпорне

киселине и малопре сам генералном

директору РТБ-а рекао: то је мали

корак за човечанство, али огроман за

све вас који живите у Бору и за вашу

децу. Јер, свима вам је познато да је

проценат обољења од респираторних

болести код младих људи, нарочито

код деце, овде био изузетно висок а сви

ви који живите у Бору, знате колико је

ово ствар која ће побољшати и ваш и

живот ваше деце. 

Дотичући се оне ружније

стране приче о РТБ Стевановић је ука-

зао на изразито неповољно кретање

цене бакра на светском тржишту: - Она

је последица геополитичких и геоеко-

номских фактора и параметара на које

као мала земља, а нарочито РТБ као

компанија из мале земље, не можемо

да утичемо. У питању је прича између

много већих играча на светском

тржишту на коју не могу да утичу ни

највеће мултинационалне компаније из

ове области попут „Freeport McMoran“.

Зато ћемо, једноставно, морати да

спроводимо максималне мере рацио-

нализације и укидамо сваки непотре-

бан трошак. Менаџмент компаније – ту

првенствено мислим на генералног ди-

ректора Благоја Спасковског и његову

заменицу за економска питања

Мирјану Антић – то већ чини. Гле-

даћемо да на тај начин преживимо док

ова олуја на светском тржишту бакра

не прође, а мораће да прође као и све

олује. 

Захваљујући се председнику

Управног одбора на лепим речима ге-

нерални директор Рударско - топиони-

чарског басена Бор Благоје Спасковски

је казао да оне у суштини покривају рад

Управног одбора, а посебно менаџ-

мента, откад је Стевановић на том

месту. 

-А, то је рад са изузетно плод-

ним резултатима – казао је Спасковски.

– Подсетићу вас да смо на новом по-

стројењу у мају прошле године имали

степен завршености топионице само

58 процената, а фабрике сумпорне ки-

селине 38. Онда смо, заједничким сна-

гама, пре свега напором који је

председник Стевановић улагао, а уз

подршку, одлуком и финансијски, од

Владе и премијера Александра

Вучића, као и натчовечанско ангажо-

вање, моје и свих из менаџмента, ус-

пели да 23. децембра 2014. пустимо

нову топионицу и нову фабрику сум-

порне киселине. Период хладног ухо-

давања је скраћен, период топлог

уходавања такође је са 12 сведен на

мање од осам месеци. Остао нам је до-

казни период за све што је у пројекту

или физибилити студији написано, а

онда следи још једна борба, па иза ње

нова. Сада борба за смањење и конт-

ролу трошкова на свим пољима, да

бисмо некако покрили ову муку која је

изазвана ниском ценом бакра, а потом

нови „рат“ на плану развоја рударства

ради „храњења“ топионице домаћим

концентратима. И од представника

Владе и од премијера поновљено је да

се морамо потрудити да развијемо ру-

дарство, а задатак председника Управ-

ног одбора и мој је да то операционали-

зујемо. 

Љ. А.

„У БОРУ ДАНАС ВАЗДУХ ЧИСТИЈИ НЕГО У БЕОГРАДУ“
Немања Стевановић: Нова топионица велики корак за Бор

Изражавајући задовољство што се оваквим резултатима

завршава велики пројекат, председник Управног одбора Рударско-

топионичарског басена Бор казао пред новинарима да сви који овде

живе знају колико је ово битно за њихов и живот њихове деце. –

Благоје Спасковски: Период хладног И топлог ухоавања је скраћен,

предстоји доказни период за све што је у пројекту записано, а онда

борба за ниже трошкове и развој рударства како би се нове топио-

ница “хранила” домаћим концентратима.
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БОЉЕВАЦ - На сајту duhrt-

nja.com можете прочитати легенду о

Ртњу.  Преносимо део текста са овог

сајта!

Легенда каже да некада

давно Ртањ није био планина. На ње-

говом месту је живео велики чароб-

њак у дворцу који је чувао целу око-

лину и делио људима око себе –сва-

коме по заслузи, некима добро, а не-

кима богами и зло. Онда се једнога

дана изненада подигла цела планина

Ртањ, а чаробњак је остао да живи

испод планине где до дана данашњег

помаже свима онима који верују у

њега.

Од давнина препун легенди,

мистичан, загонетан и недокучив,

Ртањ је остао такав и до данас. Нека-

дашње богове српског “ Олимпа” ,

але, утваре, духове и чаробњаке, за-

менили су модернији називи, као што

су : летећи тањири, ванземаљци, био-

енергетска поља… Оно у чему се сви

слажу који су били у близини ове

моћне планине је то да се у простору

и времену око ње одувек дешава

нешто неуобичајено, што се не може

баш сасвим објаснити уобичајеном

логиком. Званично се зна да на њему

и око њега постоји магнетска, као и

гравитацијска девијација, али нико не

зна зашто су оне баш око и на овој

планини, те наравно ни како су у су-

штини настале. Из тог разлога авиони

заобилазе Ртањ, а у потпуности им је

забрањено да изнад њега лете у нис-

ком лету.

Ореол ове мистичности Рт-

ањ задржава и стога што његов купаст

облик са разних страна – особито са

источне подсећа на пирамиду, а око

његовог врха се веома често налази

један облак који му даје прави “ све-

тачки ” ореол. Лепоте ове планине је

врло тешко описати у једном тексту.

Да ли су лепши његови стрми об-

ронци на северној страни, благе па-

дине на југу ка Голој планини и Баби,

или његов гребен на западу ? Већина

се ипак слаже да је најлепши поглед

са истока – када се његова монумен-

талност и врх Шиљак виде у свој

својој лепоти. Како у обичне речи да

стане лепота Врмџанског језера, ка-

менити обронци обрасли ртањским

чајем, или извора Мировске реке ?

Што више пута човек борави на овој

планини, то га она све више мами,

зове у своја недра и некако га заштит-

нички обавија чистом благошћу, те му

полако постаје све јасније и јасније

зашто је управо она , а не нека друга,

једна од наших “ крстатих гора ”. Хо-

дајући по његовим падинама, некако

само по себи постаје вам полако јасно

да ходате по нечему светом. На ту

тему сам помало збијао шале када

сам први пут дошао на ову планину,

али када сам дошао до његовог врха

кога планинари популарно још нази-

вају и кров Србије многе ствари су ми

постале јасне. Као и на неким другим

врховима и ту постоји мала свеска

планинарских утисака,али ова свеска

коју сам листао је све само не то.

Прва мисао ми је била – ово нису

могли написати обични људи. Речи,

реченице, стихови, поеме… На десе-

тине бисера у стилу једног Владике

Николаја, јеванђеља, будизма, ис-

лама…Како су оне доспеле на те

стране за мене је и данас права ми-

стерија, али сам тада у једном магно-

вању спознао да се ова планина не

осваја као неке друге, на ову планину

се долази на “ Ходочашће ”.

То је осетио још пре скоро

сто година и аустријски јевреј Са-

муило Минх, који је одлучио да управо

при дну Ртња направи своју вилу, лет-

њиковац, башту, розаријум и још

много много тога…Власник овдашњих

рудника које је он отворио, био је изу-

зетно напредан, тако да је за своје ру-

даре отворио две школе, Соколски

дом, игралишта, а по падинама Ртња

зими се спуштало вероватно прво

скијашко друштво у Србији још давне

1920. године. На жалост са доласком

другог светског рата и прогоном

Јевреја, породица Минх је избегла у

иностранство, а њихов огроман труд

је почео полако да пропада. Велика

ботаничка башта са преко 150 врста

биљака из целог света, сада је по-

мало обновљена, али је то још увек

далеко од њеног некадашњег сјаја.

Стаклена башта , розаријум, као и сам

Соколски дом је зуб времена појео и

само су бледа сенка онога што су не-

када били.

ЛЕГЕНДА О РТЊУ
Мало познате приче о мистичној планини
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БОР – Тодосије Јаки-

мовски из Бора данас је ушао у

девету деценију живота. Шта

подарити за 80. рођендан не-

коме ко је цео радни век од

преко 40 година провео у То-

пионици? Потајну жељу овог

старине "да својим очима, а не

само на телевизији види то

чудо – нову топионицу" као да

су прочитали његова кћерка

Славица и зет Зоран Бузејић

(такође топионичар) и прире-

дили су му изненађење. А,

Басен му је изашао у сусрет и

тако је Тодосије, заједно са ге-

нералним директором РТБ Бла-

гојем Спасковским, данас по-

сетио ново металуршко по-

стројење. Рођендан, наравно,

не може проћи без поклона, па

је слављеник добио аноду (ма-

кету) изливену од првих ко-

личина бакра које су потекле из

нове флеш-пећи. 

Видно узбуђен Тодосије

се вратио у прошлост, сећајући

се свог доласка из родног села

Дабар код Криве Паланке (Ма-

кедонија) у Бор давне 1959. го-

дине. Радни век почео је у

Топионици, најпре у старој агло-

мерацији, баш када је почела

Прва фаза обнове и развоја Ба-

сена и изградња пламене пећи

и пржионице са пет етажних

пећи. Затим је прешао у оде-

љење рафинације (ливење).

Уследила је Друга фаза током

које је завршена друга пламена

пећ и реактори. Тодосије се у

међувремену школовао (за-

вршио три године за КВ, после

још две за ВКВ радника) и у

пензију отишао 1990.  као смен-

ски надзорник. 

- У агломерацији је било

такорећи примитивно, са много

физичког рада. Када се врућ

материјал истресао из лонца,

ручно се разбијао крампом и че-

кићем, а вруће крупице лопатом

су се убацивале у корпу и тако

ишле у пећ на топљење.

Услови су били изузетно тешки

– прашина,  дим,  пушило се на

све стране. Нисмо имали нека

заштитна средства - маске су

биле са сунђером а не као сада

са филтером, није било ни ру-

кавица него смо навлачили

надланице исечене од гума.

Услови су касније побољшани,

а напредовала су и заштитна

средства, одела и маске. Међу-

тим, много се радило, обе

ливне машине и све три анодне

пећи.  Давали смо 600 тона ба-

кра за 24 сата, једног месеца и

више од 17.000 тона. Овај пла-

то и сва три спрата у Електро-

лизи су били затрпани анодама

– навирала су успомене Тодо-

сију. 

Такође додаје да се и

онда причало о флеш-пећима,

о њиховим предностима и како

се у њима концентрат топи у

лебдећем стању. Слушао је

много о њој, а сада ју је први пут

и видео. И није могао да сакрије

одушевљење.

- Дошло је  време да се

она угради и код нас и не могу

да опишем колико сам срећан.

Ово је савремено топљење

бакра – сан сваког топио-

ничара. Услови у којима се ра-

дило некада и сада - разлика је

огромна као небо и земља. Али,

услови не могу да се побољ-

шају ако се не угради савре-

мена опрема и технологија. Она

пружа перспективу, чисто небо

над градом. . . То је велика пре-

дност. Ово сада је изванредно,

немам речи.  Свака част и РТБ

и ономе ко је био главни да се

то приведе крају и  све функ-

ционише – поручио је топио-

нички ветеран. 

Први човек комбината

бакра изразио је задовољство

што може да угости неког ко је

отишао у пензију пре 20 и више

година, а радио је у изузетно

тешким условима. - Презадово-

љан сам што уходавање нове

технологије овако брзо напре-

дује. Дефинитивно смо савла-

дали часовни капацитет пре-

раде, припремамо се за до-

казни период почев од првог де-

цембра. Тада треба да дока-

жемо све параметре постав-

љене у физибилити-студији и

главном пројекту. Убеђен сам

да ће тако и бити. Чинимо све

да стару топионицу не по-

крећемо. Међутим, уколико се

поново буде накупио хладни

материјал током доказног пе-

риода, пустићемо је и то у вр-

еме када се буде ремонтовао

део фабрике сумпорне кисе-

лине који је страдао у пожару.

После тога, будите уверени,

марљивим и одговорним радом

менаџмента и радних људи

ТИР, процес се може водити у

готово иделаним условима.

Данас имамо концентрације

сумпор-диоксида испод 250

микрограма по кубном метру (у

Европи је горња граница 685

микрограма). У оваквој концент-

рацији учествује и градска то-

плана. У Бору постоје и други

загађивачи који се не примећују,

а које треба обавезати да

смање аерозагађење. Врло

брзо ће и топлана морати да

има свој систем за отклањање

сумпор-диоксида, јер грех је да

се после великог загађивача

какав је била стара топионица

"провлаче" ови мањи – поручио

је Спасковски.                            Ј.С.   

ПОСЕТА НОВОЈ ТОПИОНИЦИ НА ДАР
Некадашњи топионичар Тодосије Јакимовски прославио 80. рођендан

Ово је савремено топљење бакра – сан сваког топио-

ничара. Оно пружа перспективу, чисто небо над градом. . . То

је велика предност – био је одушевљен слављеник Тодосије.

- Презадовољан сам што уходавање нове технологије овако

брзо напредује. Дефинитивно смо савладали часовни капа-

цитет прераде, припремамо се за доказни период почев од

првог децембра – поручио је генерални директор Басена Бла-

гоје Спасковски
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КЊАЖЕВАЦ - Народна биб-

лиотека ''Његош'' представила је књигу

''Моји мемоари'' Симе Жикића, седму

у едицији ''Завештање''. Публици, у

којој су били и потомци књажевачког

проте, о аутору и књизи говорили су

историчар књижевности проф.др

Горан Максимовић и директорка Биб-

лиотеке Владана Стојадиновић.

Мемоари Симе Жикића сво-

јеврсна су синтеза свега оног што је

Народна библиотека ''Његош'' у пре-

тходних шест књига књажевачког

проте објавила у едицији ''Завештање''

и велико сведочанство о догађајима и

људима од средине XIX до средине

XX века.

-Ово је једна велика, драго-

цена књига, препуна података, грађе,

сведочења, описа путовања,  књига,

која је изазов за читање, тумачење,

која доноси низ података за историју

српске књижевности и историју ср-

пског народа, културе, уметности.

Књига је права драгоценост. Српски

народ има доста заборављених пи-

саца и важних личности из своје исто-

рије. Некако смо немарни, заборав-

љамо важне личности из своје про-

шлости, а пример Народне библио-

теке ''Његош'' добар је показатељ како

се могу из таме заборава те драгоцене

личности вратити савременој публици

и  науци- сматра Максимовић.

Књига садржи три дела Жи-

кићевих мемоара, дневник који је

прота водио током школовања у цар-

ској Русији, те две поетске збирке, пи-

сане у младости.

-Ова књига заиста пред-

ставља завичајно благо. Од тренутка

када смо почели да радимо на њој до

тренутка изласка из штампе, протекло

је годину и по дана. Био је то велики

посао, који смо радили са уживањем-

каже  Владана Стојадиновић.

Промоцији сваке од књига

Симе Жикића, присуствовала је ње-

гова породица. Тако је било и  на пред-

стављању Мемоара. Расути по Србији

и свету, сви они, богату заоставштину

уметнички надареног деде,  годинама

су чували као највећу драгоценост,

дочекавши да она изађе пред читаоце.

-'Ја сам без текста, као да је

ово неки сан...Размишљам колико би

наш деда био пресрећан да је макар

делић овога доживео. Он је покушавао

да бар неки део своје грађе одштампа,

али није било пара. Деда је био пен-

зионер, а није било ни неког, што би се

рекло савременим језиком, спонзора'',

испричала је Олга Вуковић, унука

Симе Жикића.                               Љ.П.

ИЗ ДУШЕ

ЗАЈЕЧАР - У Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару отво-

рена је  изложба икона „Из душе“ самоуке сликарке Зорице Цветковић, која ће

моћи да се разгледа наредних 20 дана.

Од 50 слика, посетиоцима  је приказано  29 уметничких дела.  Изложбу

је отворио директор зајечарског Архива Велибор Тодоров, а присутнима су се

обратили и рецензент Милица Михајловић, историчар уметности и ауторка. 

Свој допринос овом лепом културном догадјају дао је и Хор источно

црквеног појања „Свети Никодин“.

-Не желимо да преузмемо делатност Музеја и Центра за културу, али

сматрамо да свима треба пружити шансу да се представе јавности. Пре пет го-

дина кад смо почели један нови програм, отварања и сарадње Архива са што

већим бројем аутора, сликара, писаца, рекли смо да ћемо простор Архива од-

војити и за такве делатности. У складу са тим сматрамо да као установа културе

треба да пружимо шансу и самосталним уметницима. Данас имамо мало дру-

гачију врсту публике од оне која свакодневно посећује архив -  рекао је директор

Архива Тодоров.

Ауторка Зорица Цветковић казала је да иконе и копије фресака ради

на медиапану. Она је иначе, по професији просветни радник и ради као учите-

љица у школи у Минићеву, где и живи. Њена велика љубав је сликање икона

техником уље на дасци, платну и медијапану готово две деценије.  Учествовала

је на многим групним изложбама у Књажевцу, Зајечару и Рачи Крагујевачкој, а

њене иконе налазе се у неколико цркава у Тимочкој крајини, у манастиру Суво-

дол,  Министарству просвете,  Олимпијском комитету,  Швајцарској, Сједињеним

Америчким Државама, Бугарској, али и у домовима њених пријатеља.

- Свети Никола ме је повукао да радим, јер сам оцу желела да подарим

једну икону и тако је све почело, што траје још увек. Ја сам своје радове 20 го-

дина скривала у свом дому и нико их није видео сем мојих драгих пријатеља,

којима сам то и поклањала. Људи  су тако сазнали више о мом раду и ствара-

лаштву. Милица која је урадила рецензију, ме је охрабрила, па сам у Књажевцу

отворила прву самосталну изложбу. Сликање ме мами и мораћу да радим и

даље -  рекла је Цветковић.

Подржавајући византијски начин сликања, уметница оживљава неке

од најпознатијих икона и фресака из српских средњовековних манастира,

усвајајући традицију на свој начин, дајући лични печат свакој од њих.            С.Б.

ТУРИСТИ ЖЕЛЕ 

У СОКОБАЊУ
СОКОБАЊА -Сокобања, позната као туристичка де-

стинација за рекреативни и бањски туризам, обилује И низом

културних манифестација. Једна од њих је међународни фе-

стивал „Прва хармоника Сокобања“, која се традиционално

организује крајем августа и окупља велики број хармоникаша

и посетилаца. 

Значај манифестације је велики будући да траје готово

53 године и да су многи од познатих хармоникаша каријеру

започели управо у Сокобањи.

Манифестација која се одржава од 2005. године у ор-

ганиyацији ОТКС Сокобања је и Сајам цвећа и украсног

биља. Сајам бележи све већу посећеност и добра је прилика

за оне који се баве производњом и продајом цвећа и украсног

биља промовишу своје производе. Још једна традиционална

манифестцаија су „Златне руке Сокобање“. Први пут је одр-

жана далеке 1983. године и годинама окупља све већи број

такмичара који одмеравају умеће у припремању традицио-

налних јела, старих заната и народних рукотворина. 

Сокобања представља велики културни центар јер не-

гује традицију и чува успомене на славнија а упоредо са тим

ствара и нове видове културе и забаве.

Поред лековите воде, свежег ваздуха и лековитог

биља, туристе у Сокобању привлаче и бројни културни дога-

ђаји и споменици културе.                                                    С.Б.

МОЈИ МЕМОАРИ
Завештање књажевачког проте

Позната туристичка дестинацијаОтворена изложба икона
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ИНФРАСТРУКТУРНИ

РАДОВИ
НЕГОТИН  - Повољне вре-

менске прилике у крајинским се-

лима ових дана користе за

наставак инфраструктурних ра-

дова. Тако су у Дупљану у току ра-

дови на санацији зграде месне

заједнице, чија је вредност нешто

преко 1,5 милиона динара.

-У Дупљану је урађен и

атарски пут чија је вредност

336.000 динара – каже Алексан-

дра Величковић, помоћница пред-

седника Општине Неготин за ра-

звој месних заједница, социјалну

политику и националне мањине.

У селу Рајац у току су ра-

дови на инвестиционом одржа-

вању унутрашњих просторија

објекта Месне заједнице, вредни

801.456 динара, а у селу Алексан-

дровац замена столарије на  Дому

културе у вредности од око 1,5 ми-

лиона динара. У Сиколу је за-

вршено асфалтирање 200 метара

деонице улице, а у дужини од око

два километра, саниран је ло-

кални пут од реонске школе према

Црном Врху.

-Много је тога урађено по

месним заједницама током ове го-

дине. У Србову је урађено оно што

је за мештане овог села био прио-

ритет, а то су пропусти, асфалти-

рање главног пута, као и чишћење

чесме. За радове на асфалтирању

230 метара главне улице у Србово

издвојено је 1.378 560 динара– ис-

такла је Александра Величковић,

која је недавно, заједно са Драга-

ном Мијуцићем, директорем Јав-

ног предузећа за грађевинско

земљиште Неготин обишла ово

село како би се уверили да се ра-

дови одвијају планираном динами-

ком.

С.М.Ј.

ОТВОРЕН ХИСПА ЦЕНТАР
Нови садржај у ЗЦ "Кладово "

КЛАДОВО - У служби Медицине рада кладовског Дома здравља отво-

рен је ХИСПА центар за лечење артеријске хипертензије , превенције инфаркта

и шлога. Реч је о специјализованој  ординацији за дијагностику и лечење  угро-

жених  и потенцијалних кардиоваскуларних пацијената. ХИСПА је мрежа цен-

тара у оквиру 31 здравствене установе у Србији и на Балкану, а чине је лекари

и медицински техничари који се на специфичан начин брину о сваком па-

цијенту.На отварању центра у Кладову о значају превенције болести хипертен-

зије, инфаркта и шлога говорио је професор доктор Небојша Тасић,  идејни

творац те организације.

- Свима је познато колики је ризик од кардиоваскуларних обољења у

Србији, али се мало зна да је однедавно и тај ризик проглашен за болест. Многи

од нас су у ризику , а да тога и нису свесни. Томе доприносе начин живота, ис-

храна , чести стресови, непотребна нервоза и пушење. Превенција има при-

марну улогу у борби против инфаркта и шлога који често долазе изненада.

Повод је за оснивање  Удружења ХИСПА центара у оквиру здравствених уста-

нова је управо превенција и подизање свести становништва од опасности коју

носи нелечена хипертензија. Здравствено стање сваког ко се обрати овом

центру биће редовно праћено, тако да ће ризици од добијања кардиоваскулар-

них обољења бити сведени на минимум- казао је проф.др Тасић.

Средства за опремање ХИСПА центра у Кладову издвојио је Дејан

Бошњаковић, привредник из Београда, рођен у  Текији , који није пропустио

прилику да помогне здравственој установи у родном крају.

- Дугујемо велику захвалност нашем суграђанину  који је издвојио

новац за најсавременију опрему.На тај начин он је помогао нашим пацијентима

да на квалитетан начин у свом граду обаве прегледе због којих су до сада мо-

рали да путују до Београда или Ниша- поручио је др Драган Будујкић председ-

ник општине Кладово.

На отварању ХИСПА центра у Кладову лекарима и званицама су се

обратили др Милорад Мићовић начелник службе онкологије ЗЦ "Кладово ", др

Борислав Петровић директор те здравствене установе и Мирослав Кнежевић ,

начелник Борског управног округа.                                                                   М.Р.

ЗАЈЕЧАР - Председник Скупштине града Зајечара Саша Мирковић,

рекао је да су чесме у Зајечару јавно добро и да нико не може да их користи у

приватне сврхе.

Зајечар је последњих месеци „дрмала“ афера везана за пресушивање

јавних чесама у граду. Енергичном реакцијом градских власти спречене су даље

злоупотребе и вода је поново потекла.

Да се овакве или сличне ствари не би дешавале у будућности, Мирковић

је покренуо иницијативу а Градско веће Зајечара на данашњој седници донело

предлог Одлуке о заштити артерских и субартерских чесама на територији

Зајечара.

-На следећој седници Скупштине града Зајечара биће усвојена одлука

да су све чесме у Зајечару јавно добро и нико апсолутно неће моћи да их користи

у приватне сврхе - рекао је Мирковић.

Одлука, која ће ступити на снагу када је усвоји градска скупштина, тре-

тира чесме као јавно добро од општег интереса и изузетног значаја за град и де-

финише њихову заштиту, унапређење и коришћење.

Овом одлуком обухваћена је 31 јавна чесма, чија ће вода убудуће слу-

жити искључиво за водоснабдевање грађана Зајечара, док се њихово коришћење

у приватне сврхе на начин којим се угрожава снабдевање водом грађана забра-

њује уз прописивање ригорозних казни за прекршиоце.

Доношењем овакве одлуке, градски челници желе да стану на крај зло-

употребама које су довеле до пресушивања јавних чесама, како се слична ситуа-

ција не би поновила у будућности.                                                                        С.Б.

Акција уређења мајданпечке ОШ “12.септембар”

МАЈДАНПЕК - У Основној школи “12.септембар” у Мајданпеку искори-

стили су лепе новембарске дане за одређене радове на уређењу школског дво-

ришта са циљем да се побољша безбедност ученика, али и повећа

функционалност самог простора и садржаја које користе, како основци, тако и

ученици Техничке школе који у истој згради у последњих пар година похађају

наставу. Уређење школског дворишта су заједнички помогли локална само-

управа и Рудник бакра Мајданпек.

Са циљем да двориште Основне школе “12.септембар” поново буде

простор резервисан за ђаке, из ове образовне установе упућен је захтев локал-

ној самоуправи да обезбеди део средстава, а Руднику бакра Мајданпек да по-

могне у извођењу радова.

- И у локалној самоуправи и у Руднику бакра Мајданпек позитивно су

нам одговорили и омогућили да урушену ограду санирамо, добијемо њен недо-

стајући део и капију, али и расвету те тако створимо услове да предвиђени про-

цтор опет користе они којима је намењен - ученици – каже Весна Жикић,

директор ОШ “12.септембар”.

- У вечерњим сатима овде су се окупљали људи којима ту није место,

па је најмање што смо могли да урадимо, као некадашњи ученици ове школе,

да тај простор опет вратимо деци. Урадили смо то са задовољством, јер знамо

колико је и нама значио, а и колико је важна безбедност деце – речи су Драги-

шеТрујића, радник ПУС РБМ.                                                                                 С.В.

ЧЕСМЕ СУ ЈАВНО ДОБРО
Градско веће усвојило предлог Одлуке о заштити чесама

ДВОРИШТЕ УЧЕНИЦИМА

У крајинским селима радови пуном паром
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КЛАДОВО - Кладово је 25

град у Србији који се укључио у изво-

ђење пројекта дечије Мини -Макси

лиге. Реч је о најмасовнијем  пројекту

базичног фудбала у југоисточној Ев-

ропи који окупља више од 10.000

дечака и девојчица узраста од 6 до 12

година. Уговор о преносу права орга-

низације потписали су Владан Шкорић

председник ДФА и Радисав Чучулано-

вић општински менаџер и председник

ФК "Ђердап"  који је организатор  так-

мичења Мини -Макси лиге у том граду,

у присуству  Бобана Јозића кордина-

тора за базични фудбал Борског

округа и Саше Николића члана ИО зо-

наша из града на Дунаву. 

-Наша деца више не морају

да  путују у друге средине да би гле-

дали утакмице  Мини -Макси лиге јер

су добили могућност да буду директни

учесници. Пелцер тог такмичења  при-

мио се и у граду у коме су стасали

бројни асови који су оставили немер-

љив траг у афирмацији фудбала на

овим просторима . Фудбал у нашем

крају битише више од осам деценија и

зато смо одлучили да деци створимо

услове да учествују и друже се са

вршњацима из других средина. 

Зато ће локална заједница

пружити максималну подршку успеш-

ној реализацији овог пројекта- казао је

Чучулановић. Вештина дриблинга,

голманске параде и радост због по-

стигнутог гола, наредних месеци испу-

њаваће  арену у хали СЦ " Језеро".

- Кладово је  град у коме сам

провео део своје младости и зато сам

изузетно задовољан  што је при-

хваћена иницијатива  да Мини -Макси

лигом допринесемо  развоју и омасов-

љењу спорта. То је град  који  готово

четири деценије  сваког пролећа гости

младе фудбалере и зато је изабран да

организује престижно такмичење које

захваљујући фудбалу окупља мали-

шане из клубова, школа и школских

селекција. Успешна организација тих

турнира препоручила је град на Ду-

наву да се укључи у престижно так-

мичење које деци даје могућност да у

дружењу са вршњацима испуне сло-

бодно време , а то је изузетно важно

када је реч о школској популацији.

Овај Пројекат је комплементаран  и

надовезује се на акцију "Моја школа,

мој клуб" ФСС која је недавно  промо-

висана у Кладову са намером да  фуд-

бал  заволи што више ученика , дечака

и девојчица - казао је Шкорић. 

М.Р.

МИНИ МАКСИ ЛИГА И У КЛАДОВУ
Најмасовнији пројекат базичног фудбала у југоисточној Европи

СРЕБРО И БРОНЗА ЗА НЕГОТИНКЕ

НЕГОТИН – Постоје тек го-

дину дана, а већ се за неготинске

гимнастичарке и Гимнастички клуб

„Хајдук Вељко“ чуло широм Србије.

Апсолутно доминантне на регио-

налном нивоу, неготинске гимна-

стичарке су оправдале очекивања

и на државном првенству у Ц про-

граму, недавно одржаном у Сом-

бору. 

Екипа гимнастичарки у ка-

тегорији млађих пионирки у саставу

Амела и Андријана Исљами,

Бојана Јанковић, Уна Димитријевић

и Ива Миливојевић освојиле су

треће место, док је у појединачној

конкуренцији Бојана Јанковић, у

истом узрасту, освојила сребрну

медаљу. 

-Без обзира на крајњи ре-

зултат и одличја успех наших де-

војчица је пре свега успех постигнут

тимским радом и заједничким сна-

гама, а оно што је најважније је чи-

њеница да су та деца направила

велики корак напред на спорту у

Неготину. Реч је наравно о веома

талентованим младим људима –

каже тренер Ана Ранђеловић,

идејни творац Гимнастичког клуба

„Хајдук Вељко“.

И у осталим категоријама,

неготинске гимнастичарке су пока-

зале да су снага на коју тек треба

да се рачуна, а успех није изостао

ни код екипе старијих пионирки коју

су чиниле: Каја Лучић, Јована Ми-

лошевић, Анђела Младеновић,

Анамарија Живковић и Ана Нико-

лић, као ни у екипи кадеткиња коју

успешно бране Тамара Пауновић,

Сања Владовић, Ленка Миловано-

вић, Кристина Станисављевић и

Даница Даниловић. Обе су ос-

војиле високо пето место. Успех

ових девојчица је утолико већи, ако

се сагледа чињеница да државно

првенство у Сомбору окупило

преко 150 учесника, чланова чак 40

екипа, од којих су многи вишего-

дишњи лидери у овом спорту.

-Наши такмичари поред

великог талента показују и велику

жељу за даљим усавшавањима.

Тренирају вредно, па резултати и

не изостају. Оно што је мени и

мојим колегама најважније је да

они пре свега воле ово што раде, а

на нама је да тај њихов потенцијал

негујемо и да им обезбедимо још

боље услове за рад – истиче Ранђ-

еловићева.

Овај клуб, иначе, окупља

стотинак деце узраста од четири до

18 година са којима Ана Ранђело-

вић и њене колеге тренери Игор

Стајковић, Саша Лукић и Слађан

Милошевић реализују програме

плесне, корективне гимнастике,

фитнеса за тинејџерке и, наравно,

такмичарски програм.

-Недавно смо у Нови Сад

на најјачем такмичењу А програма

имали запажен наступ са будућим

надама неготинске гимнастике. Реч

је о млађим категоријима узраста

од пет до седам година у оквиру

које су наступиле Нађа Мили-

војевић, Теодора Трокановић, Је-

лена Илић и Ања Тричковић. Њима

је то прво учешће на великом так-

мичењу, а нама подстрек да их ос-

лободимо страха и мотивишемо за

даља такмичења и да тако ства-

рамо будуће шампионе– каже Ана

Ранђеловић.                            С.М.Ј.

ЗЛОТ И СЛАТИНА У

ВРХУ ОКРУЖНЕ ЛИГЕ
БОР -Фудбалерı Омладıнског фудбалског клуба Злот и Омладинског

фудбалског клуба Слатина из истоименог села код Бора, налазе се у самом врху

овосезонске табеле Окружне лиге Бор. Прво место, сви су изгледи припашће

консолидованом Мајданпеку, а тренутно се на другом месту заслужено налазе

играчи Злота. Прате их у стопу Слога из Кобишнице и борска Слатина, док се

Кривељ тренутно налази у средини првенствене табеле. На зачељу табеле су

убедљиво фудбалери Неметала из Доње Беле Реке и Полома из Лескова. У по-

следњем јесењем колу наредног викенда на програму су утакмице петнаестог

кола. Сва четири тима из борске општине своје мечеве одиграће у недељу од

13 часова. Већих проблема у малом оштинском дербију борска Слатина не би

требало да има на свом терену против  Неметала, а нову победу требало би да

упише и екипа Кривеља која дочекује на стадиону ‘4. Километар’  у Бору тим

Браника из Штубика. Фудбалери Злота покусшаће да евентуалном победом у

Близни против истоименог домаћина обезбеде другу позицију на табели лиге,

пред зимску паузу.                                                                                                    Д.С.

Велики успех гимнастичарки на Државном првенству у Сомбору 
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