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ЗАЈЕЧАР – Саша Мирко-

вић, председник Скупштине града

Зајечара, поднео је оставку на ту

функцију.

- Не желим да одборнике, са

којима сам до пре неки дан радио,

сада неко уцењује да ће им чланови

породице остати без посла – каже

Мирковић. - А то су само неке од

уцена! Одборници који су данима по-

зивани сада ће моћи да одахну, јер

им је било врло непријатно да било

ко од њих напрасно гласа за моје раз-

решење, а до јуче смо радили као

тим. Покушаћу да, иако живимо у не-

демократском друштву, својим лич-

ним примером покажем како није

функција све у животу. 

Међутим, и без оставке Мир-

ковића, политичка сцена у Зајечару

све више подсећа на шпанске серије.

Јер, седница Скупштине града Заје-

чара, заказана за 17. децембар, са

само једном тачком дневног реда –

разрешење актуелног председника

локалног парламента и донедавно

народног посланика СНС, који је ис-

тупио из редова напредњака и фор-

мирао Покрет ’’Јака Србија’’ – је

одложена! Међутим, експресно је, у

исто време као и одложена, заказана

и нова седница СГ - са истим днев-

ним редом!

- Прва седница, заказана за

17. децембар у 17 часова је одло-

жена јер је, како се сумња, заказана

фалсификованим потписника одбор-

ника – сазнајемо у круговима бли-

ским новој скупштинској већини у

Зајечару, чије се контуре већ

уобличавају. – Зато смо сакупили 31

потпис за смену Мирковића, након

чега је Јовица Трајковић, заменик

председника СГ, отказао претходну и

заказао нову седницу локалног пар-

ламента, која је требала бити одр-

жана 17. децембра у 17 часова.

У врху зајечарског СНС нису

желели ништа да коментаришу пово-

дом оставке Мирковића. Само нам је

кратко речено да ће све бити познато

већ за неколико дана. С друге стране,

за Ивана Јоковића, шефа одбор-

ничке групе ’’Заједно за Зајечар’’, који

је у претходном сазиву био председ-

ник СГ, дилеме нема:

- За мене је Мирковићева

оставка очекивана – каже Јоковић. –

Јер, он је суочен са чињеницом да

неће моћи да избегне смену у скуп-

штини одлучио да сам поднесе

оставку.

А, Бошко Ничић, бивши гра-

доначелник Зајечара, наводи да се, и

након што је Мирковић поднео

оставку, у граду на Тимоку ништа

неће променити и да су једино ре-

шење – ванредни локални избори.

- Воља народа се од гла-

сања пре две године много пута про-

менила – каже Ничић. – У локалном

парламенту се више не зна ко при-

пада којој политичкој опцији, јер су

одборници мењали страначке дре-

сове као на бувљој пијаци. Зато смат-

рам да су једино решење за излазак

Зајечара из кризе избори.

В. Н.

ЋУМУР - ИЗВОЗНА ШАНСА

КЛАДОВО - Румунска компанија ‘’ОМВ Петром’’ заинтересована

је за комерцијалну куповину угља за роштиљ са подручја Борског округа. 

- Процена је да ће то допринети активирању бројних ћумурана на

нашем подручју, с обзиром да Румуни планирају да на тржише у свој

земљи пласирају око 5.000 тона ћумура-сматра Радисав Чучулановић, ме-

наџер општине Кладово.

Некада је у овом делу Србије радило доста ћумурана. Колико их

је данас - нема прецизних података - али би посао са Румунима могао по-

ново да их активира, под другачијим условима, објашњава Чучулановић.

- Ми морамо људе уверити да промене однос према том послу, с

обзиром да је то могућност за отварање нових радних места. Румунски

партнер у понуди захтева да се ћумур пакује у количинама од три, пет и

осам килограма.То је нова шанса да људи остану на селу и живе од свог

рада- сматра Чучулановић. 

Хоће ли из ћумурана у источној Србији поново излазити дим, ипак,

највише зависи од исхода састанка са њиховим власницима и партнерима

из Румуније, који је у Кладову заказан за 23. децембар.                        М. Р.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ
КЊАЖЕВАЦ - У протеклих неколико година општина Кња-

жевац је у развој пољопривредне производње ''убризгала'' 120 ми-

лиона динара, а програм подршке аграру наставиће се и у 2016.

години, каже за ''Тимочке'' помоћник председника општине Књаже-

вац Саша Петровић. Он истиче да ће у наредној години фокус бити

на помоћи у пласману пољопривредних производа и инвести-

цијама које ће омогућити прераду.

- Наставићемо са активностима које су и до сада давале

резултате – каже Петровић. - Пробаћемо да помогнемо и олакшамо

пласман производа, а један од начина за то јесте удруживање и

сваки облик задругарства. У наредној години подржаћемо и сваку

инвестицију која ће омогућити прераду производа, отварање мини

сушара, хладњача, сирара – свега што може да повећа вредност

основног производа. То нам је план за следећу и више наредних

година. Љ. П.

МИРКОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ
Зајечарски парламент остао без председника

Румуни желе угаљ за роштиљ

КАДРОВСКА РЕШЕЊА

Као нови председник СГ Зајечара највише се помиње

Стефан Занков, у неколико наврата народни посланик и један

од оснивача СНС. Наводно, нова скупштинска већина у Зајечару

може да рачуна на 31 од 50 одборника, колико их има у локал-

ном парламенту. Незванично, Велимир Огњеновић има највише

изгледа да о(п)стане у фотељи градоначелника, мада калкула-

ције и договори тек предстоје.
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КЊАЖЕВАЦ - Иако

права зима још увек није стигла

на Стару планину и ових дана

беле се само највиши врхови, а

зимски амбијент дочарава се уз

помоћ вештачког снега, на зва-

ничном отварању сезоне било је

гостију којима се планина допада

и у оваквом издању.

- Први пут сам на Старој

планини и утисци су веома по-

вољни. Хотел је изврстан, ве-

рујем да ће и ски стазе бити у

одличном стању кад буде било

мало више снега. Сигурна сам

да ћу поново доћи на вашу пла-

нину - каже гошћа из Београда

Сања Куркић. 

Њен суграђанин Ненад

Буха додаје да је такође први пут

овде и да је пријатно изненађен

оним што је видео.

- Планирао сам скијање

овом приликом, али пошто је не-

довољно снега, сигурно ћу доћи

поново на неки продужени ви-

кенд.

Стара планина нашла је

своје место и у промотивној кам-

пањи за ову сезону Туристичке

организације Србије.

- Према свему што сам

видела овде, Стара планина је

спремна за нову сезону. Ми смо

ову планину укључили у нашу

промотивну кампању “Зима

прија свима” и верујем да ће

Стара планина ове зиме имати

велики број домаћих и страних

гостију - рекла је Марија Лабо-

вић, директорка Туристичке орга-

низације Србије.

Званично отварање зим-

ске сезоне организовало је Јавно

предузеће Стара планина.

- ЈП Стара планина спре-

мно дочекује нову сезону, хотел

је почео са радом пре десетак

дана, а званично отварање орга-

низовали смо у сарадњи са хоте-

лом Фалкенштајнер и његовим

оператерима. Надамо се да ће

ускоро пасти снег, чиме би се

створили сви услови за потпуно

уживање на планини - каже Вла-

димир Симовић, директор ЈП

Стара планина.

За зимску сезону спре-

мни су и туристички радници кња-

жевачке општине, а смештајни

капацитети нешто су већи него

претходне године.

- Смештајни капацитети

су углавном попуњени, хотел

Фалкенштајнер је практично рас-

продат, реновирани и никад

лепши Планинарски дом уго-

стиће три групе књажевачких ос-

новаца и средњошколаца, као и

већи број гостију из других сре-

дина, а у сеоским домаћин-

ствима ове сезоне имамо 110

кревета више него претходне го-

дине, тако да су створени сви

услови да ова сезона буде веома

успешна - сматра Бобан Марко-

вић, директор Туристички орга-

низације општине Књажевац.

Са 107 снежних дана и

одличном посетом, претходна

зимска туристичка сезона на

Старој планини била је изван-

редна. Уочи ове, гостима је на

располагању укупно око 1.500

лежајева у хотелима, планинар-

ском дому и пансионима. По-

птуно је спреман и ски центар са

свом пратећом инфраструкту-

ром, па се очекује да ова сезона,

по успешности, у најмању руку

буде на нивоу прошлогодишње.

Љ. П.

АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦЕ

КЛАДОВО - Иако је грађевинска сезона завршена, минулих дана мир

и тишину у дунавском насељу Грабовица реметила је бука тешких машина.Раз-

лог је асфалтирање око 160 метара улица Моше Пијаде и Хајдук Вељкове.Уг-

рађено је око 80 тона асфалтне масе, а уређење саобраћајница побољшаће

квалитет живота у том насељу, сматрају мештани.Они знају да је у време опште

беспарице Савет месне заједнице дао приоритет санацији најпрометнијих са-

обраћајница и оних које су оштећене у прошлогодишњим поплавама.

- Успели смо да у првобитно стање доведемо најфреквентиње улице у

насељу у којима је, након прошлогодишњих поплава, било отежано кретање.Од

јануара, новим асфалтом у Грабовици је пресвучено око 1.500 метара сеоских

улица.Међутим, послови на рехабилитацији путне инфраструктуре нису за-

вршени, и то је разлог што ће бити настављени на пролеће наредне године- ис-

тичу Стеван Тодоровић, председник Савета МЗ Грабовица, и његов заменик

Миле Јонашковић. 

Новац за рехабилитацију улица у Грабовици обезбедили су хидроелек-

трана "Ђердап 1" и локална самоуправа и то доприноси квалитетнијој  саобра-

ћајној комуникацији кроз насеље.

- Упркос општој беспарици, успели смо да изнађемо новац за асфал-

тирање улица. То није много, али смо решили најкритичније деонице.Наставак

радова уследиће на пролеће, јер мештани Грабовице заслужују да испред својих

велелепних кућа имају уређене улице.Брига о селу је наша обавеза -истакао је

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

НОВО РУХО РАДНИЧКЕ
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - У општини Мајданпек током 2015.године обав-

љени су бројни инфраструктурни радови, углавном они на које се дуго чекало. У

складу са могућностима макар понешто урађено је у сваком од насеља, без изу-

зетка. Завршницу те активности ове недеље забележили смо кроз асфалтирање

дела Радничке улице, у насељу изнад хотела у Доњем Милановцу, где је прак-

тично приведено намени 370 метара пута, што је општину Мајданпек коштало

безмало два милиона динара.

- Асфалтирање дела Радничке улице у Доњем Милановцу било је за-

цртано плановима за ову годину. Срећан сам што смо успели да планове оства-

римо. Сасвим конкретно, ради се о делу улице који никада није био асфалтиран,

а то смо прошле године обећали грађанима овог дела Доњег Милановца - није

крио задовољство Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек.

- Ово је од великог значаја за наше насеље, дан који смо дуго чекали и

који ће пуно значити и нама који се бавимо туризмом, али и свима који овде живе

и које пут наводи у овај део града – веома срећна је и мештанка Александра

Гајановић, која јеподсетила да је без асфалта и аутомобилом било тешко стићи

до овог насеља.

- Живот ће нам овде сада бити бољи, на асфалтирање пута чекали смо

више од 20 година - додаје њен комшија Војислав Грујић, захваљујући онима који

су сагледали оправданост њихових захтева да се и тај део пута асфалтира.

У Општини Мајданпек наглашавају да су ове године у складу са могућ-

ностима успели да одраде тек део послова који су годинама одлагани, а да ће

пуно морати да се ради и наредних година. При том, подвлаче да су настојали да

се баш у сваком насељу одради део послова и једноставно покаже опредељење

да се комплетно подручје општине даље развија.                                                С.В.

ПОПУЊЕНИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ
Почела зимска сезона на Старој планини

Сређен део улице у хотелскомнасељуРадови у кладовској Грабовици



4 БРОЈ 172ДОГАЂАЈ

НЕГОТИН, МАЈДАН-

ПЕК - У интернистичкој ам-

буланти Дома здравља у

Неготину отворен је Центар

за хипертензију, превенцију

инфаркта и шлога, 34. по

реду које је ХИСПА удру-

жење основало у Србији и

на Балкану. Отварању него-

тинског ХИСПА центра при-

суствовао је председник ХИ-

СПА удружења доц. др Не-

бојша Тасић, са Института

за кардиоваскуларне бо-

лести "Дедиње" из Београда.

- Циљ нам је да људи

у 40-тим и 50-тим годинама,

доживе безбедне седамде-

сете и осамдесете, а то мо-

жемо постићи заједничким

радом на подизању нивоа

здравствене посвећености

становништа и перманен-

тном едукацијом, како би

људи схватили колико је ва-

жна та нефармаколошка те-

рапија, па и редовно узи-

мање лекова да би остали

здрави, и имали само дуг

живот, већ квалитетан испу-

њен живот – каже први човек

ХИСПА удружења, који је

овом приликом, захваљујући

донаторима, уручио део опр-

еме неопходне за рад.

Основна идеја отва-

рања ХИСПА центара, како

наводи др Тасић, пре свега

је потреба да се корисни-

цима пружи високо спе-

цијализована услуга очува-

ња здравља. Примарни ко-

рисници центра ће бити сви

они који имају нерегулисан

или неадекватно регулисан

крвни притисак, затим хи-

пертензију, особе са повише-

ним кардуоваскуларним ри-

зиком…

- Поред савремене

дијагностике и сталног ле-

карског надзора, опсерви-

рани пацијенти добијаће пе-

рсонализовану нефармако-

лошку и фармаколошку те-

рапију, прилагођену личним

потребама. Ови пацијенти

ће, уједно, бити на специфи-

чан начин праћени преко

јединствене базе пацијената

за читаву Србију – каже др

Тасић, који је најавио да ће

од 1. јануара заживети и ап-

ликација ХИСПА за мобилне

телефоне, која ће бити на-

мењена и пацијентима, али

и здравственим радницима.

Отварању ХИСПА це-

нтра у Неготину присуство-

вао је и Мирослав Кнежевић,

начелник Борског упра- вног

округа, који је истакао да у

овом региону већ постоје

три ХИСПА центра - у Кла-

дову, Мајданпеку и Неготину

- најавивши ускоро отва-

рање Центра у Бору.

- Надам се да ће овај

Центар заживети баш у так-

вом облику како се и плани-

рало, на задовољство здра-

вствених радника који лече

пацијенте и на задовољство

свих пацијената који ће до-

бити прави третман, превен-

цију и лечење у свом центру,

а неће морати да путују у

друге здравствене установе

–истакла је том приликом

прим.мр др Биљана Парас-

кијевић, вршилац дужности

директора Здравственог це-

нтра Неготин.

И мајданпечки Дом

здравља „Др Верољуб Ца-

кић“ добио је свој ХИСПА

центар. На отварању упри-

личеном у холу установе, у

присуству већег броја па-

цијената који су као и при-

сутно медицинско особље

са пажњом саслушали изла-

гање др Тасића.

- Удружење центара

за хипертензију, превенцију

инфаркта и шлога, ХИСПА,

покушава да кроз координи-

сан и интегрисан рад цен-

тара за хипертензију, преве-

нцију инфаркта и шлога пра-

вовремено и ефикасно иде-

нтификује, дијагностикује, ле-

чи и дугорочно прати болес-

нике са повишеним кардио-

васкуларним ризиком. ХИ-

СПА жели мултидисципли-

ниран и персонализован пр-

иступ у очувању здравља

људи - истакао је доц. др Не-

бојша Тасић, наглашавајући

да је за добробит пацијената

све направљено, јер су ин-

фаркт и шлог најчешћи уз-

роци умирања људи будући

да од њих умире 55 одсто

људи. - Кажу да свет почиње

спашавање тако што спаша-

вате једног по једног човека,

све остало је политика или

грандиозна романтика.

Удружење центара за

хипертензију, превенцију ин-

фаркта и шлога (ХИСПА),

нагласио је др Тасић, има за

циљ организовање и коорди-

нацију рада центара за хи-

пертензију, превенцију шло-

га и инфаркта, програма пр-

евенције кардиоваскуларних

болести кроз концепт ле-

чења кардиоваскуларног ри-

зика, организовање регистра

болесника са хипертензијом

и болесника са повишеним

кардиоваскуларним ризи-

ком, као и организовање из-

раде пројеката са циљем

очувања здравља станов-

ништва и адекватне превен-

ције кардиоваскуларних бо-

лести, организовање промо-

тивних програма превенције

кардиоваскуларних болести

у средствима јавног инфор-

мисања и развијање сара-

дње са институцијама, орга-

низацијама и појединцима

који могу помоћи оствари-

вање циљева удружења. 

- На нама је да овај

центар заживи у облику како

се и планирало, отворен за

све здравствене раднике без

поделе на оне из Опште бол-

нице и Дома здравља, али и

све пацијенте који ће добити

прави третман, превенцију и

лечење у свом центру -

додао је др Миљојко Нешо-

вић, директор Дома здр-

авља “Др Верољуб Цакић”

Мајданпек.

Отварању ХИСПА це-

нтра у Мајданпеку присуст-

вовао је и Мирослав Кне-

жевић, начелник Борског уп-

равног округа који је истакао

задовољство због тога што

поред Мајданпека, ХИСПА

центри постоје и у Кладову,

и Неготину, а Дејан Вагнер,

председник Општине Мајда-

нпек оценио је да је реч о

значајном кораку за превен-

цију здравља свих станов-

ника општине.

С.М.Ј.-С.В.

КОНТИНУИРАНИМ ПРАЋЕЊЕМ
ДО БОЉЕГ ЗДРАВЉА

Неготин и Мајданпек добили Центар за хипертензију, превенцију инфаркта и шлога (ХИСПА) 
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БОР – Драматичан

пад цене бакра, али и злата

на светском тржишту метала

у другој половини ове године

оповргао је све прогнозе ве-

ликих и моћних „играча“ о

кретању цена на берзи ме-

тала на основу којих је и ме-

наџмент  РТБ-а Бор правио

пословне планове за 2015. и

тако довео борску компанију

у ситуацију да се дословце

бори за одржање текуће ре-

продукције и ликвидности.

- Рударство је хлеб са

девет кора и када тона

бакра вреди 7.000 долара, а

камоли сада када је цена

пала на 4.500 долара. Нала-

зимо се у изузетно тешкој

позицији и предузели смо

све мере рационализације,

увели ригорозну штедњу и

ставили под лупу сваки тро-

шак компаније. Каиш је стег-

нут до краја, па се надам да

ћемо ситуацију успети да

превазиђемо. Не можемо

сами, не можемо без помоћи

Владе Србије која нам је, да

подсетим, помогла и да за-

вршимо нову топионицу. За-

хваљујући тој помоћи, ми у

овим тешким временима

имамо бар нижу цену пре-

раде бакра, односно мање

трошкове у том делу због

рада нове пирометалуршке

линије. Чинимо надљудске

напоре да, заједно са Вла-

дом Србије, проблеме пре-

вазиђемо и савладамо, пре

свега због пет хиљада ба-

сенских радника и још око

15.000 породица у Србији

директно и индиректно веза-

них за прераду бакра који се

производи у РТБ Бор  – каже

генерални директор РТБ

Бор Благоје Спасковски.

Он додаје да на све

муке РТБ Бор због пада

цене „црвеног метала“ по-

стоји и додатна у виду пада

тражње за бакром, али и

пада премије, односно до-

датка на ЛМЕ цену, који је

први пут у последњих десет

година – негативан између

30 и 40 долара по тони.  

- Када се спекула-

тивни утицаји измешају са

тржишним, а уз то „кинески

змај“ никако да се пробуди,

онда се деси и да се у про-

даји први пут појави нижа

цена бакра од оне на Лон-

донској берзи и настане

оваква ситуација у којој је

немогуће било шта, чак и

краткорочно прогнозирати.

Јер, све досадашње про-

гнозе с почетка године које

су говориле о стабилизацији

тржишта бакра, враћању

тражње и позитивних пре-

мија на цену, као и њено

одржавање на берзи у нивоу

од 6.300 долара за тону се,

нажалост, нису оствариле.

Надам се, ипак, да „олуја“

неће предуго трајати и да ће

се цена бакра до краја сле-

деће године и почетком

2017. вратити изнад прага

наше рентабилности – на-

води Спасковски.

Г. Т. В.

СТЕГЛИ КАИШ
Због пада цене бакра менаџмент РТБ сваки трошак  ставио под лупу 

Благоје Спасковски

Б. Спасковски: Налазимо се у изузетно тешкој пози-

цији. Предузели смо све мере рационализације, увели риго-

розну штедњу и контролу свих трошкова пословања.

Надам се да ћемо ситуацију успети да превазиђемо, али

не можемо без помоћи Владе Србије 
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НЕГОТИН – Да Неготинци

брижљиво чувају успомену на све оне

који су својим делима задужули овај

град, показује и пример брачног пара

Мазеј, лекара из Белгије Селме Ели-

асберг и Фернанда, који су са првим

данима Великог рата стигли у Србију

да помажу народу. Ово двоје хумани-

ста су се заједно са својим колегама

борили против немаштине, против

страшних последица ратног раз-

арања, али и против епидемије пега-

вог тифуса, од чијих су последица

преминули - Фернанд 18. фебруара, а

Селма 8. марта 1915.  Она је имала 26

година, он је навршио 32. 

Захвални Неготинци, оп-

штинска организација СУБНОР и ло-

кална самоуправа, на згради Старе

болнице, у којој је данас Грудно оде-

љење, подигло им је спомен таблу,

коју је свечано открио Лео Д’аес, ам-

басадор Краљевине Белгије у Србији.

- Повезала нас је племенита

мисија ово двоје хуманиста, премину-

лих пре тачно 100 година. Они нису

радили само за српски народ, већ и са

српским народом. Зато ми је част да

њима, али и свим знаним и незнаним

јунацима тог рата одамо почаст -

рекао је Лео Д’аес.

О животу Мазејевих, нажа-

лост, се не зна пуно. Дошли су у

Србију да испуне своју лекарску дуж-

ност. Хуманитарна мисија их је довела

у Неготин који је постао и њихово

вечно пребивалиште. Претпоставља

се, а не зна се тачно јер архивске

грађе после бугарске окупације, више

нема, да су у Крајину стигли из Ниша,

који је августа 1914. био ратна престо-

ница.

- Тих ратних година је свака

помоћ, првенствено здравствена,

била драгоцена и изузетно важна,

зато и ценимо  њихову помоћ и чин.

Нажалост, не постоји више писаних

трагова о херојству Селме и Ферди-

нанда које су показали лечећи не

само војнике, већ и становништво

оболело од тифуса, јер је окупацијом

Бугарске уништена архива. Насто-

јаћемо да уз помоћ амбасаде Краље-

вине Белгије покушамо да дођемо до

њихових потомака – истакао је Јован

Миловановић, председник Општине

Неготин.

Тадашња неготинска бол-

ница, забележила је историја, била је

просто десеткована епидемијом ти-

фуса. Истог дана када је преминуо

Фернанд Мазеј ова варош је остала и

без др Радула Бацковића, који је

радио са Мазејевима, а 17. марта

1915. и без др Светислава Анд-

рејевића, управника регионалне ре-

зервне болнице.

- Заједнички именитељ за

све мисије у овим збивањима јесте да

је у свима њима увек човек или жена,

али појединац. Њихова храброст,

истрајност, одговорност, дисциплино-

ваност, домишљатост, скромност а

пре свега хуманост, човекољубље,

особине вредне дивљења. Фасцинан-

тан је тај њихов морал, упркос томе

што су знали да су им животи угро-

жени – каже др Душка Јосифовић, в.д.

директора Дома здравља у Неготину.

Лео Д’аес, са сарадницима,

посетио је и неготинско гробље,

одајући почаст брачном пару Мазеј.

Пријеме високом званичнику упри-

личила су руководства локалне само-

управе, СУБНОР и Здравственог це-

нтра Неготин.                             С.М.Ј.

ЖИВОТОМ ПЛАТИЛИ ЉУБАВ

ПРЕМА СРПСКОМ РОДУ

Амбасадор Белгије открио у Неготину спомен плочу белгијским лекарима
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БОР – Дејан Цветковић (48),

из борског села Лука, пола свог жи-

вота провео је у диму. Он му је, каже,

’’веран пријатељ, који свуда са њим и

из њега иде’’. Поглед уморан, по-

црнеле руке жуљевите, тежачке, по-

штене... Не  копа угаљ, али га прави.

Он је ћумураш.

- Па, шта да ти кажем,

пријатељу – хукну Цветковић, очиг-

ледно ненавикнут на медијску пажњу,

док допуњује дрвима једну од своје

две ћумуране. – Да је лако – није! Али,

треба прехранити породицу. Супруга,

деца, старци и ја живимо од овог

посла. Остане таман толико да се

преживи, а посао велики.

Дејан каже да ћумурана

тражи целог човека. Нема предаха.

Мало ли попусти пажња, оде труд у

неповрат.

- Ћумурана се прави од ци-

гала, ’’везаних’’ блатом, да боље дих-

тује – објашњава Цветковић. –

Најбољи ћумур за роштиљ се прави од

буковог дрвета, али је најкалоричнији

граб. Најпре, треба сакупти, у зависно-

сти од величине ћумуране, од 15 до 20

кубика дрва. Одеш, брате, у шуму, те-

стеру и секиру у руке, па удри. Све док

не сакупиш довољно ’’горива’’.

Следи, након тога, пуњење

ћумуране. Најпре, дрва се ређају

одоздо, кроз узан отвор, па докле

стигнеш. Потом се ’’пећ’’ допуњује

кроз отвор одозго. Све док има места.

Пуца кичма, али посао не сме да чека.

- Доња врата се, након што је

пуњење завршено, зазидавају циглом

и блатом – наставља Дејан. – Е, онда

следи потпала пећи, након чега дрва

горе наредних десетак дана. Све

време, како цепанице ’’падају’’ ка дну,

треба допуњавати ћумурану. Истовре-

мено, и ватра у ’’пећи’’ пада све ниже

и ниже.

У дну ћумуране има од девет

до 13 рупа. Све у зависности од ве-

личине ’’пећи’’. Када се у њима појави

жар, оне се затварају. Блатом и циг-

лом, подразумева се.

- Тада се горњи поклопац от-

шкрине десетак сантиметара, како би

ћумурана могла да ’’дише’’ – насмеја

се Цветковић. – ’’Пећ’’ се допуњује

дрвима све док ватра тиња. Е, онда се

ћумурана херметички затвара и чека

се. Најмање два дана.

У том периоду, дрва у по-

тпуно сувој атмосфери лагано сагоре-

вају, претварајући се у ћумур – дрвени

угаљ – који пружа незаменљив укус

роштиља.

- Онда се отвара горњи поко-

пац и сипа се вода, како би се ћумур

окалио и добио на чврстини. Џаба ти

труд ако је крт и лако се ломи. Он

треба да буде таквог квалитета да

тиња када се запали. У противном, не-

мате коме да га продате – додаје

Дејан.

Ћумурана се потом отвара и

са доње стране. Из охлађене пећи

вади се ћумур, који иде на про-

сејавање. Јер, у коначном производу

не сме да буде пепела.

- Пећ се, потом, хлади

најмање недељу дана – напомиње

Цветковић. – А, то време се користи

да се сакупе дрва да се ћумурана по-

ново напуни, као и да се обаве не-

опходне поправке на њој. А, онда све

креће из почетка.

Дејана остављамо у диму,

његовом верном другу. Ускоро ће из

његове ’’пећи’’ потећи ћумур, који ће

завршити у неком ресторану у коме ће

власници поносно истицати да је укус

роштиља непоновљив ’’јер се месо

пече на ћумуру’’. Још када би само до-

дали – ’’ћумура, натопљеног знојем’’...

В.Н.

НЕ КОПА УГАЉ, НЕГО ГА ПРАВИ
Дејан Цветковић, ћумураш из борског села Лука

ЦЕНА

Из једне ћумуране, у просеку, добија се од 1.500 до

2.000 килограма ћумура, који се продаје по цени од 22 ди-

нара по килограму.

- Колика је зарада – изненађен је нашим питањем

Цветковић. – У најбољем случају, остане вам око 20 хи-

љада динара од ћумуране. Довољно да се, ако се мало

стиснете, некако преживи.



РЕПОРТАЖА8 БРОЈ 172

ЗАЈЕЧАР – Још увек

нису измишљене речи којима

се може описати срећа Пред-

рага(9) и Јована(7) када су у

руке узели своју прву лопту и

када су први пут у животу по-

пили чоколадно млеко ''на цев-

чицу''. Село Заграђе, код За-

јечара, је било престоница

људске доброте оних које је до

суза ганула судбина трочлане

породице Ђерговић. 

Отац Далибор, у трош-

ном кућерку од блата, у једној

соби са поломљеним креве-

тима живи са двојицом синова.

Мајка Жаклина преминула је од

карцинома, а њене несносне

болове су одгледали мали-

шани. Без новца, надничећи,

отац их је једва прехрањивао.

А, онда је фондација ''Срце за

децу'' објавила њихову тешку

животну причу. И за три дана,

хумани људи су све променили

– дали су им наду да ће имати

нормалан живот.

- Шта се ово догоди,

откуд толика срећа баш нас да

стрефи, одакле оволико доб-

рих људи... – каже нам Дали-

бор, а очи му пуне суза.

Синови, као по кома-

нди, притрчавају и углас вичу.

- Имамо лопту, имамо

лопту, имамо лопту! – поздрав-

љају нас, а неописива срећа им

обасјава искрене осмехе.

- Били су људи из Кња-

жевца, донели играчке, гарде-

робу, храну... – почиње Дали-

бор да набраја, а глас му одје-

кује, као да набраја највећа бо-

гатства света.

Оно ''имамо лопту'' очас

паде у заборав. Испред куће се

зауставља аутомобил. Стигли

добротвори из Лесковца, по-

чели да ваде поклоне из ауто-

мобила. И онда – пун погодак. 

- Јао, камион, сада ћу

да возим дрва. Јао, тата, ка-

мион! – усхићено, готово вриш-

тећи, виче Јован.

До сада, он је имао свој

''камион''. Била је то корпа ста-

рог фрижидера за коју је он за-

везао канап.

Из Лесковца су стигли

Александар и Братислав, пре-

шавши укупно 300 километара.

- Чим смо видели њи-

хову причу на Фејсу, одмах смо

решили да дођемо, помогнемо

колико можемо, да их макар

мало усрећимо... – кажу ова

двојица Лесковчана.

Прича о Јовану и Пред-

рагу дирнула је људе из свих

крајева. Позивају телефоном

Далибора из целог света, целе

Србије. Организују се по згра-

дама, радним организацијама,

улицама, да се што више са-

купи, да и ова деца коначно

буду сита и хлеба и слаткиша.

Ти добротвори, то су обични

људи који разумеју муку ове

дечице, а све што дају, дају од

срца.

- Ми смо сакупљале по-

трепштине од наших муштерија

из козметичког салона, од фа-

милије, комшија. Сви које смо

питали су дали шта су могли.

Играчке, постељине, намир-

нице, зимницу, средства за

личну хигијену... – кажу Драгана

и Марина из Неготина.

Из Бољевца су стигли

супружници Драгана и Миро-

слав, и они донели колико су

могли.  Живе од једне плате, а

и сами имају двоје деце. Помоћ

су донели и милиционери из

Зајечара, приватник из Бора, и

још десетак породица из

Зајечара и околине. Далибору

је свештеник уручио ваучер на

60.000 динара за куповину у

продавницама ''Форма идеа-

ле'', а донатор је Добротворна

фондација Српске Право-

славне цркве ''Човекољубље''.

Све се ово догодило у

једном дану... А онда је настао

проблем.

- Тата, тата, где ћемо

ноћас да спавамо? – узнеми-

рено је дотрчао Јован.

Њихов једини трошни

собичак наједном је био препун

стварима. Под од земље пре-

криле су играчке, кесе и кутије

препуне гардеробе и намирнца,

трошни кревети били су за-

трпани гардеробом. У собичку

ни метар слободног простора.

- Сине, у реду је... Не

брини, сине, око моје – загрлио

је Далибор дечака, а сузе му

превариле одлучност да буде

јак.

Задовољан одговором,

Јован је очас заборавио на спа-

вање. Отрчао је до Предрага,

па су заједно узимали сенд-

виче. Мало гризну, па отрче по

добијене пиштоље, камион,

аутомобиле... Онда се сете чо-

коладе, мало грицну, па до-

хвате сендвиче. Утом спазе

другу кутију и узимају кекс.

Затим сок, проју коју им је уме-

сила жена из Неготина, онда

пију чоколадно млеко... А онда

то виде Далибор, и бојећи се да

се малишани не преједу, до-

зива их у двориште да се по-

играју новим играчкама.

Људи који су долазили

стајали су у дворишту јер нису

имали где да уђу. Само би

унели ствари уз помоћ дечака и

крајичком ока погледали со-

бицу. Не могу да верују где ова

деца живе. Жене се нису сти-

деле да отплачу ову тугу, муш-

карци су успевали да прикрију

сузе.

Стискали би Далибору

руку, договарали се о поновном

виђењу, грлили се.   - Тата, опет

телефон, што сад зову кад

имамо све – трчи Предраг и

даје оцу телефон, по ко зна који

пут тог дана.

Окупљени добротвори

које је спојила хуманост, при-

чају са дечацима и онда спазе

Далибора који само што не за-

плаче. Питају га шта се десило.

- Ево, звала ме нека

жена. Каже, што просим, што

не дам децу у Дом када не могу

да их издржавам. Каже ми да

нисам никакав отац, да не

волим своје синчиће... – пости-

ђено прича Далибор.

Окупљени људи из не-

колико градова, који се први пут

виде у животу, једногласно

кажу:

- Ћути, заборави, не зна

та жена твоју муку док си немо-

ћан гледао своју гладну децу,

нема она представу шта значи

родитељска љубав, ајде,

идемо даље... 

С. Б.

ПРВА ЛОПТА ВЕЛИКА КАО КУЋА
Трочлана породица Ђерговић живи на рубу егзистенције

НЕИЗВЕСНА СУДБИНА 

Ове зиме дечацима ће бити топле ножице, грејаће

их јакне, неколико недеља имаће шта да једу. Али, гарде-

робу ће прерасти, намирнице ће нестати. 

- Ако кажем да нам треба кућица чији плафон неће

пасти сваког трена, која има уведену воду, испашћу неза-

хвалан. Боље да ћутим, и ово што смо добили је за нас

богатство. Наша захвалност је неизрецива. И још бих

нешто да кажем. Ми славимо Светог Николу и први пут ове

године бићемо у ситуацији да позовемо неколико госта.

Ето, и то доживесмо... – каже Далибор.
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БОЉЕВАЦ - Циљ са-

дашњег руководства Општине

Бољевац је да, кроз добро и

ефикасно управљање ресур-

сима којима располаже, у са-

радњи са грађанима, решава-

њем инфрастуктурних пробле-

ма и стварањем услова за улаз

приватног капитала у привре-

дни миље општине, трајно обез-

беди становништву Општине

Бољевац квалитетнији живот,

каже др Небојша Марјановић,

председник општине Бољевац.

- Стратегијом одрживог

развоја Општине Бољевац за

период 2010-2020. године, пред-

виђени су програми и пројекти

чијом би се реализацијом досе-

гао виши квалитет живота у

свим насељима, а тиме и обез-

бедио равномерни развој сваке

општинске јединице, те ство-

риле претпоставке за бржи при-

вредно-пољопривредни развој,

односно досегао висок степен

социјалне инклузије – каже др

Марјановић. 

По њему, предуслов ус-

пешне реализације планираних

програмских садржаја и сигур-

ног развоја је добро разуме-

вање у планирању и делању

свих заинтересованх страна:

садашњег и будућих руководс-

тава локалне самоуправе, тј.

свих политичких опција које се

развијају ношене одговорношћу

према заједници, те представ-

ника свих установа и организа-

ција и самих грађана.

- Вођени жељом да до-

сегнемо висок степен јединства

према развојним принципма,

прихватили смо у начину из-

раде стратегије програм рада

препоручен од стране пројекта

Exchange 2. Зато сам оформио

координационо тело за израду

Стратегије одрживог развоја

Општине Бољевац, а оно је ор-

ганизовало радне групе, чији су

чланови били представници

свих релевантних стручних и

организационих група које де-

лују на територији наше опш-

тине.Овом приликом се свима,

који су дали допринос у изради

Стратегије одрживог развоја,

захваљујем на сарадњи – на-

глашава председник општине

Бољевац.

Стратегија је документ

практичне вредности, кључ

којим се отварају врата репуб-

личких и европских фондова,

потребних малим општинама

каква је наша, да обезбеде не-

достајућа средства којима им-

плементација програма и про-

јеката, наведених у овој страте-

гији, постаје могућа.

Стратегија одрживог ра-

звоја, у овом тренутку, показује

изглед и сврху развојних прин-

ципа. Већ у следећем, њен ква-

литет ће се мерити квантитетом

и квалитетом реализованих

пројеката. За то су нам пот-

ребни, првенствено, људи,

стручни, али и  искусни, и во-

ђени жељом да допринесу раз-

воју своје средине. У такве

људе, ова заједница треба да

улаже.

С. Б.

ЦИЉ – ВИШИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
Др Небојша Марјановић, председник општине Бољевац

СОКОБАЊА - По-

средством Одбора за људ-

ска права – Мајданпек, на

територији општине Соко-

бања у току 2015. године ус-

пешно су реализована два

пројекта. Ови пројекти су

финансирани у оквиру По-

љске развојне сарадње Ми-

нистарства спољних посло-

ва Републике Пољске, под-

средством амбасаде ове

земље у Београду.

Тим поводом, савет-

ница амбасадора Републи-

ке Пољске Каролина Јаник

посетила је општину Соко-

бања. У оквиру пројекта „Ме-

дицинска опрема за Дом

здравља у Сокобањи“, Одб-

ор за људска права Мајдан-

пек, по пројекту Мионке Ни-

колић, купио је четири ЕКГ

апарата намењена служби

Дома здравља у Сокобањи,

као и здравственим стани-

цама у Јошаници, Читлуку и

Мужинцу, и апарат за конт-

ролу крвног притиска.

Делегација амбасаде

Републике Пољске и општ-

ине Сокобања посетиле су

месне заједнице у којима су

постављени ЕКГ апарати.

Такође, на састанку са руко-

водством општине, нагла-

шено је да постоје могућно-

сти за унапређење сарадње

између локалне самоуправе

и амбасаде Републике Пољ-

ске кроз развојне пројекте у

којима би део средстава био

дониран из фондова за ме-

ђународну сарадњу Репуб-

лике Пољске.

И.Н.

РЕАЛИЗОВАНА ДВА ПРОЈЕКТА
Успешна сарадња Сокобање и Пољске
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ОБУКА ЗА УЧЕНИКЕ

БОР - Економско-трговинска школа у Бору прва је образовна

установа у Србији која је кренула са реализацијом обука за своје ученике.

Светлана Радосављевић, директорка ЕТШ, истиче да школа поседује

седам верификација, а да је за ученике одабрано пет програма.

- Реч је о обукама из области економије и права, за вођење по-

словних књига, оснивање и вођење предузетничке радње, израду бизнис

плана и предузетништво, и за пословне секретаре. Својевремено смо

радили овакве обуке за раднике РТБ, за незапослена лица и многе друге

привредне субјекте. Дошли смо на идеју да нашим ученицима треће и

четврте понудимо обуке, са намером да те стручне компетенције, које

иначе ученици стичу кроз школовање и одређене образовне профиле,

ојачамо и учинимо их разноврснијим. Мислимо да ће на такав начин они

бити спремни за рад, с обзиром да савремени послодавци траже од

својих запослених да поседују разна врста знања – каже Радосавље-

вићева . Након анкете у школи, у обуку је укључено 120 ученика.

- На извођењу обуке за ученике ради 13 професора. Обуке, које

су бесплатне за ученике наше школе, трају различито у зависности од

акредитованих програма, од 40 до 90 часова. Након завршетка обуке, уз

услов да су редовно похађали школу, ђаци добијају уверење, односно

сертификат који носи решење Министарства просвете. Ово радимо први

пут ове године и то ће бити део нашег школског програма и надаље. Нова

сазнања ће ученицима користити, да и ако буде тешкоћа око проналаска

посла могу да покрену сопствени бизнис – додаје Радосављевићева. 

Д.К.

СУБВЕНЦИЈЕ 4,5 МИЛИОНА
КЊАЖЕВАЦ - Конкурс за субвенције у воћарству, који је расписан

средином октобра, изазвао је огромно интересовање међу воћарима у кња-

жевачкој општини. За мање од две недеље стигло је више од 80 захтева и

средства су утрошена далеко пре предвиђеног рока. Субвенције за набавку

садног материјала користиће 80 газдинстава и укупна вредност ове субвен-

ције је 4,5 милиона динара.

- Условима конкурса прецизирано је да воћари набављају садни

материјал, а Фонд врши повраћај 80 одсто средстава, највише до износа

од 80.000 динара. Од воћних врста, као и до сада, најзаступљенија је

вишња, мада има произвођача који су се определили и за винову лозу, као

и за језгричасто воће, орах и лешник - каже Далибор Станојевић, председ-

ник Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац.

Субвенције за воћаре само су део политике подршке аграру која је у пре-

тходних пар година постала заштитни знак општине Књажевац.

- Приликом потписивања уговора били смо у прилици да се подсе-

тимо да је у протекле четири године у развој пољопривреде на нашем под-

ручју општина Књажевац уложила преко 100 милиона динара. Та улагања

већ дају прве резултате, наша општина је, посебно у воћарској производњи,

лидер у овом делу Србије и намера нам је да и у наредном периоду наста-

вимо субвенционисање пољопривредне производње - каже Ђокић.

Буџетом општине за наредну годину предвиђена је подршка развоју

пољопривреде у висини од 26 милиона динара. Уз очекивани наставак са-

радње са домаћим и иностраним организацијама и фондовима, очекује се

да би укупна сума новца намењена овдашњим пољопривредним газдин-

ствима у 2016. могла да достигне 40 милиона динара.                          Љ. П.

Потписани уговори са воћаримаЕкономско-трговинска школа у Бору понудила нов програм ђацима

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-2147/2015-16

Датум:09.12.2015.

Немањина 22-26

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став

1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта ЈП “СТАРА ПЛАНИНА“ КЊАЖЕВАЦ,

поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

на животну средину пројекта изградње адреналинског парка

– мобилијара за забавне активности у оквиру туристичког

центра „Јабучко равниште“ на Старој Планини.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садр-

жину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просто-

ријама Министарства пољопривреде и заштите животне

средине у Београду,ул.Омладинских бригада 1, соба 428 и на

вебсајту http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uti-

caja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје мишљење у року од

10 дана од дана објављивања овог обавештења.

ПРЕБРОЈАВАЈУ СЕ ВИШКОВИ

КЛАДОВО - Одлуком о максималном броју запослених у јавном сек-

тору општина Кладово налази се у групи локалних самоуправа до 50.000 ста-

новника и у 2015. години може да има 354 стално запослених лица у систему

општинске управе и јавних служби. Према првим проценама, вишак је 26 рад-

ника. Здравствени центар "Кладово", у коме су општа болница и Дом здравља,

у сталном радном односу може да има 367 запослених, а Центар за социјални

рад њих деветоро. Одлука Владе Србије ограничила је и број запослених у об-

разовању, па ће у две средње школе - "Свети Сава" и Техничкој - радити 57 про-

светара. У пет основних школа, стално може бити запослено 198 наставника -

95 у Кладову, 21 у насељима Подвршка и Текија, 38 у Брзој Паланци и 28 у Кор-

бову, док у музичкој школи "Константин Бабић"  може да ради 18 наставника. С

обзиром да је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време

на снази, сви корисници јавних средстава дужни су да прилагоде систематиза-

цију радних места максималном броју запослених у року од 60 дана.

М. Р.



БРОЈ 172 11ВЕСТИ

БОР - Према последњим

прелиминарним подацима, дуго-

вања борског Дома здравља на-

расла су на око 45 милиона

динара. Др Злата Марковић, в.д.

директор ове медицинске уста-

нове, наглашава да је неопходна

помоћ и локалне самоуправе и

ресорног министарства.

- Од неког почетног ста-

ња, након раздвајања Дома здр-

авља и Опште болнице, по деоб-

ном билансу је почетни дуг који

је преузео Дом здравља износио

20 милиона динара док су сада,

према последњем прелиминар-

ном извештају, дуговања чак 45

милиона динара. Само део су

неизмирене обавезе које износе

око 3,8 милиона  динара. Ради се

о томе да већина људи гарде-

робу, храну и друге ствари на-

бавља путем административне

забране. Међутим, иако се рад-

ницима одбијао новац од плате

за те потребе, неким чудним пу-

тевима до 2014. тај новац је од-

лазио на неку другу страну, а не

на рачун оних где је заправо и

требао да буде уплаћен – каже

др Марковић.

Она истиче да је поде-

лом Здравственог центра на Дом

здравља и Општу болницу до-

шло до осипања кадрова. 

- Оно што отежава рад је

недостатак кадрова, а тај про-

блем има и болница. Имамо

само два гинеколога, а потребе

су много веће. У служби меди-

цине рада имамо две докторке

које ће врло брзо да стекну услов

за одлазак у пензију, имамо само

једног правника, тако да нам не-

достаје и немедицинског осо-

бља. Немамо ниједну дијагно-

стичку службу. И раније сам упо-

зоравала да раздвајање болнице

и Дома здравља неће донети

ништа добро, што се сада у

пракси и потврђује – додаје наша

саговорница.                           Д.К.

ЛАНАЦ ВРЕДНОСТИ У ТУРИЗМУ

КЛАДОВО - "Ланац вредности у туризму" била је тема пословне

Конференције, одржане у организацији Удружења привредника "Ђер-

дап". Намера је да се уз културно археолошко наслеђе додатно обогати

туристичка понуда кладовског  краја. Да би се у сложеним условима што

ефикасније деловало потребан је заједнички наступ, нагласио је Зоран

Војводић, из компаније "Креативне Иновације".

- Изградња пристаништа знатно ће променити место и улогу

кладовског краја на туристичкој мапи Србије. Истовремено, то је и оба-

веза више јер је пробирљива туристичка килијентела захтевна. Али, ако

се препознају њене жеље отварају се могућности за профитабилније

деловање у тој области.Удруживање мора бити замајац развоја туризма,

а то је само једна карика у ланцу вредности - закључио је Војводић.     

У кладовском удружењу сматрају да су туристички потенцијали

и природни ресурси у општини Кладово недовољно искоришћени. Да

би се то променило они користе искуства Компаније Креативне Инова-

ције из Београда, а ове године укључили су се у међународну кампању

"Недеља малих и средњих предузећа".

- Желимо да пошаљемо поруку да имамо капацитете који могу

допринети афирмацији туристичких потенцијала.Наша иницијатива до-

била је подршку Канцеларије за Локални економски развој, а идеје мо-

жемо лакше реализовати уз примену искустава добре праксе Компаније

Креативне Иновације из Београда - сматра Славиша Туфајевић, пред-

седник Удружења привредника "Ђердап".

Учесници пословне Конференције привредника одржане у сали

општинског већа сазнали су које су смернице за побољшање пословања

и колико је важан заједнички наступ на тржишту. Немерљиву подршку

даје им локална самоуправа,‘’јер је то наша обавеза’’, истакао је др Дра-

ган Будујкић, председник општине Кладово, и додао да је туризам раз-

војна шанса те подунавске средине, под условом да се промене

схватања у приступу тој делатности.                                                       М. Р.

БОГАТСТВО НАРОДНИХ ОБИЧАЈА
КЊАЖЕВАЦ - Благо наше земље сакривено у старим занатима, руко-

творинама, обичајима, заборављеним јелима, сваке године пред лице јавности

изађе на Сусретима етно удружења и асоцијација Србије у Књажевцу. Овог де-

цембра по десети, јублиларни пут, у организацији Удружења за неговање тради-

ције ''Извор''.

- Сусрети етно удружења и асоцијација Србије настали су пре 10 година

у Књажевцу, у општини која је, скрајнута од великих центара, успела да сачува

мноштво лепих, традиционалних обичаја и навике предака. Управо ту, на самом

извору традиције, Удружење ''Извор'' покренуло је манифестацију, која је повезала

маштовите и креативне људе из целе земље – од крајњег севера, до крајњег југа.

Деценију касније, с поносом истичемо да смо изградили пуно мостова и стекли

бројне пријатеље. Они су упознали Књажевац, а ми нове културе и нове обичаје

- казала је председница ''Извора'' Љиљана Михајловић.

Ова манифестација представља праву меру између онога што је тради-

ција и онога чему стремимо, нагласио  је на отварању председник општине Милан

Ђокић.

- Оволико пуно људи, од најмлађих до најстаријих, окупљених око нечега

што је наша традиција, али и наша будућност, говоре у прилог томе колико су

овакви сусрети оправдани. Удружење ''Извор'' и овакви скупови, једини, чини ми

се, виде прави пут којим Србија и сви ми треба да се крећемо. Поштујући тради-

цију, можемо себи да обезбедимо срећну и светлу будућност.''

Директорка Туристичке организације Србије Марија Лабовић сматра да

Књажевац своју шансу треба да тражи у планинском и манифестационом туризму.

- Мислим да је веза између планинског и манифестационог туризма од

великог значаја за овај регион и да Књажевац и околина имају велики туристички

потенцијал, који смо ми спремни да подржимо – истакла је Лабовић.

Као и свих претходних година, на штандовима распоређеним у свим просторима

Дома културе, представило се неколико десетина удружења из целе земље. Од

оних који тек почињу, преко институција културе, чувара старих заната, до добрих

познавалаца лековитог биља.

На великој сцени  изведен је програм у коме су учествовали Школа фолк-

лора ''Коло'', Хор ''Свети Стефан краљ дечански'', рецитатори Књажевачке гим-

назије, ансамбл ''Мала ноћна музика''. Удружење ''Извор'' подсетило је на

тридесетак модних ревија, инспирисаних народном и градском ношњом Кња-

жевца и Србије.                                                                                                      Љ. П.

НЕДОСТАЈУ ЛЕКАРИ
Дуговања борског Дома здравља нарасла на 45 милиона динара

Десети сусрети етно удружења СрбијеПословна конференција у Кладову
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НЕГОТИН, ЗАЈЕЧАР –

У препуној сали овдашњег

Дома културе „Стеван Мокра-

њац“, у сусрет Светском дану

хорског певања, у Неготину је

приређен гала концерт овдаш-

њих хорова у славу песме и му-

зике. 

Разноврсним репертоа-

ром, од популарних мелодија и

обрада песама ЕКВ и Бајаге,

до Мокрањчеве Четврте руко-

вети, коју је више него успешно

извео хор средње музичке

школе „Стеван Мокрањац“ под

управом Ружице Рајковић, на-

ступили су Хор основне школе

„Вук Караџић“, под управом

Тање Милосављевић, Хор “Не-

готинске гимназије” са дириген-

том Данијелом Марковић, хор

основне музичке школе "Сте-

ван Мокрањац" којим диригује

Владица Транић, Хор основне

школе „Бранко Радичевић“ са

диригентом Емом Анђелић и

Хор Цркве Св.Тројице, којим

диригује Светлана Кравченко.

Покровитељ овог про-

грама је општина Неготин.

Иначе,Светски дан хорског пе-

вања, установљен 1990. на

иницијативу Алберта Грауа, из

Латинске Америке, потпред-

седника Председништва Међу-

народне федерације за хорску

музику. 

"Вива музика мунди" и

"Боже правде" певало је за-

једно 240 хорских певача и још

толико посетилаца на завр-

шници манифестације Светски

дан хорског певања у зајечар-

ском театру.

Четврт века након успо-

стављања Светског дана му-

зике, Зајечар је, захваљујући

иницијативи Камерног хора

„Лавиринт“, стао раме уз раме

са великим светским центрима

и постао препознатљив на кул-

турној мапи света.

- Празником хорског пе-

вања постајемо богатији за још

један догађај високе уметничке

вредности, који нашем култур-

ном миљеу даје нову ноту и

чува га пред налетом кича и

шунда. Заједничким концертом

хорова из оба тимочка округа

показујемо да се сви заједно, у

складу са поруком овогодиш-

њег Светског дана музике, мо-

жемо интегрисати у културне

токове не Србије, Европе и

света - рекла је поздрављајући

учеснике и публику Сузана

Стаменковић, помоћник градо-

начелника Зајечара.

Позиву Камерног хора

„Лавиринт“ одазвали су се хо-

рови из Зајечара, Бора, Кња-

жевца и Неготина. Највише их

је било из Мокрањчевог Него-

тина - најпре дечји "Вивак", хо-

рови основне и средње музи-

чке школе и Црквени хор храма

Свете Тројице. Из Бора је на-

ступио Хор "Свети Ђорђе", а из

Књажевца Камерни хор "Свети

Стефан краљ Дечански". За-

јечар је, осим домаћина, пред-

стављао Женски хор "Феликс

Ромулијана".           С.М.Ј.-С.Б.

МОКРАЊАЦ И БАЈАГА
Обележен Светски дан хорског певања у Неготину и Зајечару

НЕГОТИН – Нишка сликарка Станче Ракић представила се

својим делима на самосталној изложби у галерији Музеја Хајдук

Вељка. Иако самоука, ова уметница последњих година, како је на

отварању изложбе истакао професор Милић Петровић, академски

сликар, директор Галерије савремене уметности Ниш, “са надах-

нућем трагања трансформише изабране облике кроз своје снове

сликарског изражавања до коначног уобличавања свог дела”.

- Кроз топле тонове сликарског односа, осликава своју сен-

зибилност појашњавајући природу кроз свој унутрашњи доживљај.

Сходно сваком сликару и Станче Ракић обележава себе као хар-

моничну особу без јаких контраста у својим сликама чему прикљу-

чује или је нагон тера да кроз хармонију боја третира средњи

валерски кључ топлих валерских односа, осликавајући тако поетику

сопствене душе. Спремност да дамо облик стварима, доноси собом

део решења за којим трагамо. Пут је мучан, а циљ се никада не

може достићи, али то је ипак изабрани пут – рекао је отварајући из-

ложбу Милић Петровић.

Отварање ове изложбе надахнуто је увеличао и дечји хор

„Класје“, основне школе „Вук Караџић“ под управом Душице

Ђурђић, професора разредне наставе.

С.М.Ј.

НАДАХНУЋЕ ТРАГАЊА

У Неготину отворена изложба слика Станче Ракић

БОР - Зоолошки врт у Бору обележио је четири године

рада. У присутву бројних пријатеља врта пригодном свечаношћу

у кафеу прослављен је четврти рођендан. За све посетиоце врта,

тог дана је био бесплатан улаз. 

- Ове године бележимо рекордну посећеност и надамо се

да ће наредна година бити још успешнија. У 2015. смо имали

осам принова, а баш на прослави четири године рада врта, до-

били смо колекцију птица, што је дар  Палићког зоолошког врта.

Захваљујемо се Министарству пољопривреде и ветерине који су

увек били уз нас, а највише локалној самоуправи, и нашим до-

наторима - РТБ, Месеру и многим другим одговорним компа-

нијама, које помажу оваква предузећа – казала је Мирјана

Марић, директорица ЗОО врта. Д.К.

РОЂЕНДАН

ЗОО ВРТА


