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МАЈДАНПЕК - Дотације за

реализацију програма, односно про-

јеката Удружења грађана у 2016.го-

дини, избор програма за суфинанси-

рање пројеката за остваривање јавног

интереса у области јавног информи-

сања на територији општине Мајдан-

пек, али и јавни конкурс за доделу

средстава по Програму мера подршке

за спровођење пољопривредне и поли-

тике руралног развоја, те Јавни позив

за реализацију програма подршке са-

мозапошљавања, само су нека од пи-

тања која су се нашла на дневном реду

овонедељне седнице Општинског већа

у Мајданпеку.

Општина ће, према одлуци

коју је усвојило Веће, а након спрове-

деног конкурса доделити 3,5 милиона

динара кроз дотације удружењима гра-

ђана за реализацију програма, односно

пројеката. На конкурс су пристигле 23

пријаве, са захтевима у укупном износу

дупло већем од предвиђеног, а над-

лежна комисија је након разматрања

предложила 20, од којих је Општинско

веће усвојило 19. 

Усвојен је и предлог одлуке о

објављивању јавног конкурса за доделу

средстава по Програму мера подршке

за спровођење пољопривредне и поли-

тике руралног развоја. Конкурс ће бити

отворен до краја октобра, односно

утрошка свих 7,5 милиона динара,

предвиђених средстава, што је за пола

милиона динара више него прошле го-

дине, током које је кроз 10 захтева утро-

шено само 400 хиљада динара. Будући

да је сада предвиђен и дужи рок, чла-

нови Општинског већа истакли су по-

требу да се потенцијални корисници

подробно информишу о могућностима.

Више тачака дневног реда 34.седнице

Општинског већа односило се на

област запошљавања, па тако и Од-

лука о расписивању Јавног позива за

реализацију програма подршке само-

запошљавања, где би лица која су то

право остварила посредством Нацио-

налне службе запошљавања, могла да

рачунају на додатна средства од још 40

хиљада динара. Предлог о расписи-

вању Јавног позива за реализацију

програма “Практикант”ће и након дуге

расправе на овој седници, одлуку саче-

кати на наредној.  Усвојене су, међутим,

одлуке о измени оснивачких аката уста-

нова у области културе у складу са

новим Законом о култури.

Везано за Одлуку о избору

програма за суфинансирање пројеката

за остваривање јавног интереса у

области јавног информисања на тери-

торији општине Мајданпек, чуло се да

је, размотривши пријаве по јавном по-

зиву, Комисија донела одлуку о суфи-

нансирању пројеката у области јавног

информисања на територији општине

Мајданпек и то када је реч о штампа-

ним медијима “Привредни и инфра-

структурни развој општине Мајданпек,

предности, потенцијали и могућности”

и  “Мајданпек данас”, а када је реч о

електронским медијима, односно ра-

дијским и тв програмима, интернет пор-

талима, “Информисање о екологији,

селима и туризму општине Мајданпек”,

Истраживачко новинарство и подршка

бољој информисаности општине

Мајданпек, “Хроника Мајданпека” и

“Информације, актуелна веза  између

становништва”.                                 С.В.

ВИШЕ ПАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Одржана седница Општинског већа

КЛАДОВО - Након потврде мандата и  полагања заклетве 28 одборника

колико броји локални парламент прекинута је конститутивна седница СО Кладово.

Председавајући  скупштине Синиша Стаменковић најстарији одборник (67) оба-

вестио је присутне  да није добио предлог са именима кандидата  за председника

скупштине потписан од најмање једне трећине одборника, због чега се нису

стекли услови за наставак рада локалног парламента.

У Скупштини највише одборника има коалиција око Српске напредне

странке  17, затим СПС 7, ДС и СДС по два одборника.

-Током избора нису забележене  нерегуларности које би утицале  на ток

изборног поступка, а до истека  законског рока Општинској изборној комисији нико

није званично  поднео приговор. Од укупно 22.928 грађана уписаних у бирачки

списак на 31 бирачком месту гласало их је 12.044. Највише гласова 6.508 добила

је листа око СНС, затим следе СПС  2659, ДС 893 и СДС 807 гласова. Цензус

нису прешле листа СРС др Војислав Шешељ и и грпа грађана Румунска  нацио-

нална мањина за Кладово  Тихан Матасаревић -казала је Снежана Павловић

председница Општинске изборне комисије.

У раду конститутивне седнице учествовало је свих 28 одборника који су

добили поверење грађана на локалним изборима одржаним 24. априла , а о но-

вонасталој ситуацији  Радисав Чучулановић председник СНС ,која има апсолутну

већину у локалном парламенту је рекао.

- Одлука о прекиду седнице у сагласности је са препоруком ГО СНС да

се конституисање власти на локалу одложи до завршетка консултација на репуб-

личком нивоу. Након тога очекујемо добијање сагласности за наставак седнице

која ће се одржати 13. јуна. То не ремети законску процедуру јер су поштују  задати

рокови -објаснио је Чучулановић.                                                                           М.Р.

Н А С Т А В А К  1 3 .  Ј У Н А

Прекинута конститутивна седница СО Кладово 

СЕДНИЦА ПОНОВО 24. ЈУНА
Конститутивна седница СО Сокобања није одржана

СОКОБАЊА - Конститутивна седница Скупштине општине Сокобања

која је била заказана за уторак, 31. мај, није одржана. Према речима председ-

нице Скупштине, у старом сазиву, Снежане Радовановић, нови момент је то што

је један од учесника на изборима уложио жалбу која се тренутно налази код

Управног суда. - До самог почетка седнице никакав документ није стигао из

Управног суда и ја сам , у складу са законом, конститутивну седницу одложила

за 24. јун каже Радовановић. 

Шеф одборничке групе ДС Тања Николић је рекла да су одборници ове

странке били спремни за рад и да одлагање конститутивне седнице није добро

за грађане Сокобање, јер је туристичка сезона на прагу и управо у овом периоду

за општину је неопходно да има формирану власт.

На дневном реду конститутивне седнице било је осам тачака, међу

којима су: разматрање и доношење одлуке о потврђивању мандата одборника

Скупштине општине, разматрање и одлука о разрешењу председника Скуп-

штине и секретара локалног парламента, предлагање кандидата, разматрање

предлога, утврђивање листе кандидата и избор председника Скупштине оп-

штине Сокобања и предлагање кандидата и доношење одлуке о постављању

секретара СО. 

Сазив сокобањског парламента чини 30 одборника: 15 одборника СНС,

девет одборника ДС и по три одборника СПС и Уједињене сељачке странке.  

М.Б.
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НЕГОТИН - Наши пољопри-

вредници у другој половини године,

како процењују у Министарству пољо-

привреде, моћи ће да конкуришу за ев-

ропски новац из ИПАРД програма. Реч

је о програму инвестиција у физичку

имовину за прераду и маркетинг пољо-

привредних производа и производа ри-

барства. 

- ИПАРД програм такође

представља повећање продуктивности

и укупног учинка прерађивачких капа-

цитета у индустрији млека и млечних

производа, као и у сектору за месо

воће и поврће – каже дипл. инжењер

ратарства Владица Стефановић, саве-

тодавац у Пољопривредној саветодав-

ној стручној служби у Неготину.

Буџет опредељен за финан-

сирање је седмогодишњи и тренутно

обухвата период од 2014-2020. До ис-

тека овог периода, акредитацијом

Управе, пољопривредници могу да

рачунају на неколико буџета по мерама

које се финансирају у складу са ИПАРД

програмом.

- ИПАРД програм могу да ко-

ристе пољопривредни произвођачи

или групе произвођача уписани у Реги-

стар пољопривредних газдинства, како

физичка, тако и правна лица са мање

од 25 одсто јавног капитала или гласач-

ких права у поседу органа јавне власти.

Предмет инвестиције мора да испу-

њава одговарајуће стандарде ЕУ у по-

гледу заштите животне средине и

добробити животиња. За инвестицију

преко 50.000 еура неопходан је компле-

тан бизнис план у складу са формом

припремљеном од стране ИПАРД

Агенције, а за инвестицију испод 50.000

еура потребно је поједностављена вер-

зија бизнис плана – истиче Стефано-

вићева. С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транс-

парентног, економског, инфраструк-

турног и стабилног развоја“

суфинансира Општина Неготин

ШАНСА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Мере подршке руралног развоја кроз ИПАРД програм

КЛАДОВО - После годину дана мештани  у насељима  Кор-

бово и  Ртково поново пију воду са чесми у домаћинствима  , јер у

води за пиће више нема повећане   концентрације садржаја нит-

рата. На то је утицало нов водосистем  који је повезан са новоиско-

паним бунаром  дубине 18 метара. Санитарним надзором  је

утвђено  да се вода може користити за пиће и припрему хране на-

води се  у записнику који је потписао Републички санитарни ин-

спектор Жељко Николић .

Здравствену контролу квалитета воде за пиће  са три мерна

места,  у домаћинству мештанина Корбова и са чесми у основним

школама у том насељу и Рткову  узорковала  је стручна служба За-

вода за јавно здравље "Тимок" из Зајечару и установила да вода

одговара правилнику, односно да  је физичко-хемијски и микроби-

лошки исправна. 

- Узастопним узорковањем установљено је да вода одго-

вара Правилнику о хигијенској  исправности и може се користити

за пиће и припрему хране. Тиме смо осигурали  безбедност када

је реч о здрављу потрошача у насељима Корбово и Ртково .На ос-

нову Извештаја о здравственој исправности  ван снаге је стављено

решење о забрани издато 2. јуна 2015. године јер вода испуњава

све стандарде прописане Правилником  без последица на

здравље корисника услуга -казао је  Зоран Петровић директор ЈП

" Јединство".

Завршетком копања бунара и изградњом додатног система

до јесени би требало  да се нормализује  и водоснабдевање у

Малој и Великој Врбици. Нове бушотине на локацијама   у Корбову

и Малој Врбици су  у непосредној  близини  Дунава, јер су анализе

потврдиле да у дунавској води није регистрована појава нитрата.

Вредност радова је 16,5 милиона динара, а инвеститор је

ХЕ "Ђердап". М.Р.

М Е Ш Т А Н И  П И Ј У  В О Д У  С А  Ч Е С М Е
Нормализовано водоснабдевање у Корбову и Рткову

LOCTITE I SKF ТЕХНОЛОГИЈЕ 
У РУДАРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Хенкел Србија, СКФ и РТБ представили решења за одржавање машина 

BOR - Компанија Хенкел Србија, у сарадњи са компанијом СКФ и под

покровитељством  Рударско-топионичарског басена Бор, организовала је

други пролећни регионални скуп LOCTITE i SKF „Tech Daus“ – Одржавање

машина и опреме у рудницима бакра, олова и цинка и угља. У оквиру скупа

представљена су актуелна LOCTITE i SKF решења и технологије у рударској

индустрији. Догађај на Борском језеру отворили су Благоје Спасковски, гене-

рални директор РТБ-а Бор, Владимир Радуловић, директор продаје, АГ сек-

тор – Хенкел адхезиви за примену у генералној индустрији, компаније Хенкел

Србија и Александар Стијепић, директор продаје, SKF канцеларије из Бео-

града. 

Дводневни стручни скуп на којем су учествовали представници свих

значајних рудника из Србије, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине

био је посвећен примени LOCTITE i SKF напредних технологија и решења за

одржавање дробилица, млинова, флотација, индустријских пумпи, транспорт-

них трака и осталих машина у рударској индустрији. 

„На овогодишњем скупу компанија Хенкел Србија истакла је значај

санације оштећења опреме услед појачаних абразивних и корозивних про-

цеса који утичу на ниво њене расположивости у рудницима. Henkel LOCTITE

Nordbak технологије продужавају животни век скупоцене рударске опреме и

повећавају ефикасност производних процеса. Представили смо и нове LOC-

TITE технологије у сегменту санације оштећења транспортних трака и гуме-

них облога процесне опреме. Верујемо да ће наши дугогодишњи партнери

искористити наше нове технологије како би значајно повећали ефикасност и

смањили трошкове одржавања опреме“, изјавио је Владимир Радуловић ис-

пред компаније Хенкел Србија.   

Поред презентација и теоријског дела, догађај је обухватио и прак-

тичну употребу и демонстрацију решења и технологија од стране стручних

лица из компанија Хенкел Србија и SKF.

Хенкел, са водећим брендовима и технологијама, послује широм

света у три области: Детергенти и кућна хемија, Beauty care и Adheziv и Тех-

нологије. Компанија Хенкел основана је 1876. године, а данас је лидер на по-

трошачком и индустријском тржишту, са познатим брендовима као што су

Персил, Schwarzkоpf и LOCTITE. Хенкел запошљава готово 50.000 људи, а у

фискалној 2014. години остварио је продају од 16,4 милијарди евра и опера-

тивни профит од 2,6 милијарди евра. Хенкелове приоритетне акције су изли-

стане у немачком индексу DAH.

Нов водосистем у Корбову
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КЊАЖЕВАЦ - У пре-

тходних неколико година на под-

ручју Васиља је, захваљујући

субвенцијама општине Књаже-

вац, никло 300 нових хектара

под вишњом. У част воћу које

им омогућава бољи живот, ста-

новници Васиља покренули су

манифестацију Дани вишње.

Прва је одржана у недељу, 29.

маја. 

Васиљ је много година

чекао на манифестацију која ће

оживети село и окупити његове

становнике, посебно манифе-

стацију у част и славу вишње,

воћа, које нам омогућава да

боље живимо, казао је на

Првим Данима вишње помоћ-

ник председника Општине Са-

ша Петровић.

- Претходних година

уложили смо доста средстава,

помогли да се подигне 500 хек-

тара нових засада под вишњoм.

Данас имамо око 2000 хектара

под вишњом. Прва смо општина

по обиму производње у Србији

и међу 10 највећих у Европи –

рекао је Петровић.

Председник Управног од-

бора Фонда за развој пољопри-

вреде Далибор Станојевић ини-

цирао је заштиту географског

порекла књажевачке ви-шње.

- Вишња је воћна врста

која има дугу традицију у нашој

општини. Многа деца су школо-

вана захваљујући приходима од

вишње, саграђене су куће.

Волео бих да ова манифеста-

ција покрене формирање удру-

жења ''Књажевачка вишња'',

како би се ушло у заштиту гео-

графског порекла наше вишње

– казао је Станојевић.

Током претходних го-

дина у Васиљу је, захваљујући

општинским субвенцијама, ни-

кло преко 300 хектара нових за-

сада вишње. Био је то један од

разлога за покретање манифе-

стације, која ће, како организа-

тори најављују, постати лепа

традиција овог села.

- У Васиљу је засађено

око 300 хектара вишње док је

била ова власт била. Задо-

вољни смо и иницијатива месне

заједнице је да покренемо ''виш-

њијаду''. Назвали смо је ''Виш-

њичица род родила'' и надамо

се да ће постати традиционална

- рекао је секретар МЗ Свето-

мир Антић.

Прве Дане вишње, ме-

сна заједница Васиљ организо-

вала је уз подршку Удружења за

неговање традиције ''Извор''. У

центру села окупили су се до-

маћини и домаћице са својим

кулинарским производима од

вишања, предметима народне

радиности, старим алатима. 

Награде су добили они

са најаутентичнијим експона-

тима. За изворну песму и игру,

те лепе стихове, побринули су

се ученици  основних школа,

чланови културно – уметничког

друштва пензионера ''Сунчана

јесен'', те ветерани Школе фолк-

лора ''Коло''.             

Љ.П.

ДАНИ ВИШЊЕ У ВАСИЉУ
Награђени учесници манифестације са најаутентичнијим експонатима

КЛАДОВО - Традиционалном приредбом у Дому културе обе-

лежен је Дан предшколске установе " Невен ". Одлука о оснивању

вртића у Кладову је донета 16. априла  1966. године, а прва генерација

малишана у обданиште је кренула од септембра те године. За пола века

постојања у овој васпитно-образовној установи стасавале су бројне ге-

нерације Кладовљана. Дан обданишта је и прилика да се сумирају ре-

зултати рада са малишанима у установи која 50 година испуњава своју

мисију васпитања.

- Уверена сам да је та мисија у потпуности реализована када је

реч о васпитању бројних генерација малишана у Невену. С годинама

смо расли и побољшавали услове рада у свим сегментима. У години

јубилеја Предшколска установа " Невен"  располаже са три објекта по-

вршине око 2250 квадрата . У њима  борави 367  малишана од јасленог

до предшколског узраста. Бригу о деци  воде 33 васпитача, а према про-

филима стручности "Невен" испуњава прописане стандарде и норма-

тиве Министарства просвете - с поносом истиче  Јасмина Влаисавље-

вић директорка ПУ " Невен".

Мај је месец предвиђен за упис нове генерације деце која ће се

од септембра дружити са васпитачима. 

- Места има довољно и биће примљена сва деца. Родитељи

уписују и децу која ће од септембра наредне године кренути у први раз-

ред, а један од услова је да у обданишту реализује обавезан програм

намењен предшколцима. С обзиром на досадашња искуства спремни

смо да одговоримо и том задатку- закључила је Влаисављевић.

М.Р.

ПРОСЛАВИЛИ 50 ГОДИНА РАДА
Обележен Дан кладовског обданишта
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НЕГОТИН –  Пјевачка

група катедре за етномузикологију

Академије умјетности Универзи-

тета у Бањалуци под управом др

Драгице Панић Кашански побед-

ник је трећег Вокалног етно фе-

стивала младих (ВЕФ) који је

одржан у Неготину у организацији

Креативног удружења „Него“, а

под покровитељством Министа-

рства културе и општине Неготин.

Ова трочлана женска група пред-

ставила се крајишким, рома-

нијским и песмама које се певају у

Брчком показавши на најбољи

начин раскошност свог талента и

лепоту босанско-херцеговачког

појања. 

Жири у саставу: Биљана

Крстић, идејни творац Бистрика,

Зоран Богдановић, доцент Нове

академије уметности Европског

универзитета у Београду и Драго-

мир Станојевић, композитор, пи-

јаниста и аранжер, друго место

доделили су мушкој певачкој групи

етномузиколошког одсека Му-

зичке школе “Стеван Мокрањац”

из Краљева, под управом др Зла-

те Марјановић, а треће Етно групи

“Мариника” из Неготина под упра-

вом Данијеле Стојкић Марковић.

Ове године за титулу

најбоље надметало се чак 11 во-

калних група из Краљева, Кола-

шина, Неготина, Теарца код Те-

това, Смедерева, Бањалуке, Бео-

града и Брчког.

- Вокални етно-фестивал

младих (ВЕФ) основан је са

циљем да промовише традицио-

налну етно музику, да активно

укључује младе у њено очување

као и да подстиче њихову креа-

тивну интерпретацију. Радује нас

што је интересовање за фестивал

толико да нам долазе и групе из

региона и да је ВЕФ још прошле

године постао интернационалан.

Оно што овај фестивал афир-

мише је управо Мокрањац и Него-

тин и нас радује и чињеница да је

и у тој области начињен помак и

да се у Неготину оснивају и нове

групе које негују традицију – каже

Душанка Ботуњац из Креативног

удружења “Него”.

Жири је одлучио да ового-

дишње специјалне награде до-

дели Певачкој групи КУД-а “Кирил

Пејчиновић” из Теарца код Тетова,

чији је диригент Саши Костади-

новски, за оригинално извођење

песама из Македоније и црногор-

ској женској певачкој групи КУД-а

“Мијат Машковић” из Колашина,

под управом Давора Седларевића

за очување вокалне обредне тра-

диције.

Овај дводневни фестивал

је уз такмичарско обележило и ре-

вијално вече на којем се гала кон-

цертом представио етномузико-

лошки одсек средње музичке

школе “Петар Коњовић” из Сом-

бора, под управом Иване Маџа-

рац, прошлогодишњи победник

ВЕФ-а.

- Ова нам је победа веома

значила јер је фестивал веома

квалитетан и широког је спектра

наше народне традиције. Овог

лета нас очекује учешће на бугар-

ском Балкан фолк фесту на Злат-

ним пјасцима, на којем смо пре

три године освојили прву награду

– истиче етномузиког Ивана Маџа-

рац, иначе професор традицио-

налног певања.                    

С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транс-

парентног, економског, инфраструк-

турног и стабилног развоја“

суфинансира Општина Неготин

ПОБЕДНИК ИЗ БАЊАЛУКЕ
Одржан трећи Вокални етно фестивал младих
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КЊАЖЕВАЦ - Свечаном ака-

демијом у Дому културе, Удру-

жење пензионера из Књаже-

вца обележило је 70 година по-

стојања и рада.  

Далеке 1946. године,

основана је јединствена пен-

зионерска организација на

нивоу Србије, а недуго након

тога и Удружење пензионера

општине Књажевац. За 70 го-

дина рада урађено је пуно на

побољшању квалитета живота

његових чланова у материјал-

ном, културном и социјалном

погледу.

- Формиране су 42 ме-

сне организације и 23 клуба за

дневни боравак пензионера. У

остваривању основних зада-

така, заједно са Фондом ПИО,

поделили смо више десетина

станова, пензионери су слати

на лечење у бањска лечи-

лишта, даване су позајмице из

касе узајамне помоћи - каже

Радомир Вељковић, председ-

ник Удружења пензионера

Књажевац.

Књажевачки пензио-

нери су веома поносни на свој

културно-уметнички рад.

- Формирана је секција

жене, која је од хора прерасла

у секцију која се бави свим

облицима културног ствара-

лаштва. Активно учествује на

свим манифестацијама са

којих доноси значајна при-

знања -  додаје Вељковић.

Велики јубилеј пензио-

нерима је у име локалне само-

управе честитала заменица

председника општине Љубица

Николић.

- Седамдесет година је

заиста велики јубилеј. Знам да

иза овог јубилеја стоје успеси,

достигнућа и хуманитарни рад.

Ово Удружење треба да се

одржи и ми на сваки начин мо-

рамо да им помажемо и да

подстичемо њихов рад- истиче

др Николић.

Упоредо са обележава-

њем 70 година постојања и рада

Удружења пензионера општине

Књажевац, одржани су 24. Ма-

јски сусрети пензионера округа

Бор и Зајечар.                     Љ.П.

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА 
Одржана Свечана академија у Дому културе

НЕГОТИН – Удружење

„Егокулт“ у сарадњи са Домом кул-

туре „Стеван Мокрањац“ у знак

сећања на једног од највећих аутора

југословенског „новог таласа“, Владу

Дивљана организовало је мултиме-

дијални програм „Слетео сам ти у

снове“.  Тако су Неготинци били у

прилици да након Врањанаца и

Нишлија уживају у изложби фото-

графија „Небеска тема“ Немање

Ђорђевића, уредника фотографије

и фото-репортера wеб магазина

“Balkanrock”, као и хрватског

“SoundGardiana”, али и да пре-

мијерно погледају рокоментарац

“Влада” словеначког редитеља Ру-

дија Урана, својеврсно лично иску-

ство појединца који је изгубио “свој

културни простор”.  

- Било је сасвим природно

да се Влада Дивљан, један од

најупечатљивијих уметника тзв.

„новог таласа“, нађе у књизи „Соња

Савић – отворена страница“. Током

њене припреме, 2011. Дивљана на-

лазим у Бечу где је последњих го-

дина живео са породицом. После

неколико дана дописивања, зака-

зујемо разговор путем скајпа. Сва

трема што ми се пружила прилика

да разговарам са једним од својих

идола, вечитим дечаком, нестала је

већ у првим минутима једночасовног

разговора, у којем сам имала осећај

да разговарам са старим другом

кога дуго нисам видела. Начин на

који је Дивљан пленио људе око

себе, одисао је непосредношћу. Ин-

телигентан, образован, веома тален-

тован, духовит. Мангуп и господин у

једном. Никада га нисам видела

уживо. Остаје тај осећај жала и праз-

нине што се нису поклопиле околно-

сти да га сретнем пар година касније,

на концерту у оквиру зајечарске Ги-

таријаде 2014. и радост што је ми је

даровао текст о Соњи „Весник новог

времена“ – каже Зденка Томић из

Удружења “Егокулт”. С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транс-

парентног, економског, инфра-

структурног и стабилног развоја“

суфинансира Општина Неготин

С Л Е Т Е О  С А М  Т И  У  С Н О В Е . . .
Програм сећања на Владу Дивљана
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БОР, КЛАДОВО - Борски

предшколци обележили су Светски

дан изазова, пешачењем од Дома

културе у центру града до зоолошког

врта, где су имали прилике да виде

животиње и време проведу у добром

дружењу. У овој акцији, чији је орга-

низатор Асоцијација спорт за све

Бор, учествовало је 223 детета  из

Предшколске установе “Бамби”.

- Циљ акције је вежба, од-

носно  активност у трајању од

најмање 15 минута. Такмиче се гра-

дови са приближно истим бројем

становника. Ове године Бор се так-

мичи са Ћупријом. Мото ове акције

је “Вратите своје улице, вратите

своју будућност” и сходно томе,

деца пешаче. Шетају до зоо врта где

ће им бити уручене медаље – казао

је Милош Луковић,  генерални секре-

тар Асоцијације Спорт за све Бор.

Манифестација је посвеће-

на анимацији што већег броја ста-

новништва ради укључења у рек-

реативне активности са спортским и

културним садржајима кроз игру,

дружење и забаву.

Под истим слоганом и оп-

штина Кладово  била је учесник Ме-

ђународног дана изазова,спортско –

рекреативне приредбе у  којој су

највећи допринос  петнаестоминут-

ним вежбањем дали школарци. У

две средње и пет осмогодишњих

школа у граду и селима те поду-

навске општине 15 минута вежбало

је 1237 ученика од укупно 2717 учес-

ника колико се укључило у ового-

дишњу манифестацију.

То је 12,94 одсто од укупног

броја становника (21.000) што је

било довољно да се  надмаши су-

седни Неготин  у коме је вежбало

10,85 посто од укупно 36.879  станов-

ника. 

- На теренима у средњове-

ковној тврђави "Фетислам", али и у

22 месне заједнице допринос мани-

фестацији дали су активни спорти-

сти, али и Кладовљани, рекреативци

и гости нашег града који су трчали и

вежбали на Дунавском кеју. Дан иза-

зова је смотра спорта, игре и забаве

и спроводи се кроз разне видове ак-

тивности. У Кладову се ова манифе-

стација одржава од 1993. године

- казао је Петар Ђурђевић генерални

секретар Спортског савеза општине

Кладово.                             Д.К. – М.Р.

БОРАНИ ПЕШАЧИЛИ, КЛАДОВЉАНИ ТРЧАЛИ 
Обележен Светски дан изазова у Бору и Кладову

МАЈДАНПЕК - Овогодишња 43. Сеоска спортска олимпијада у Руд-

ној глави, највећем селу општине Мајданпек, са више од 650 такмичара, од-

носно више од 700  учесника, одржана је у суботу, 28.маја и још једном

оправдала епитет  најмасовније манифестације спорта и физичке културе

у овом делу Србије. У конкуренцији екипа из свих месних заједница и за-

сеока општине са изузетком Мироча, за назив свеукупног победника у спорт-

ским и дисциплинама народног вишебоја изборила се екипа Клокочевца,

испред Црнајке и Рудне главе. Велики број млађих учесника на овогодишњој

Сеоској спортској олимпијади, обећава будућност манифестацији коју је ус-

пешно организовао Спортски савез, уз покровитељство Општине Мајдан-

пек.

С.В.

П О Б Е Д А  К Л О К О Ч Е В Ц А
У Рудној глави одржана Сеоска спортска олимпијада 

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИНВАЛИДА 
Учествовало 30 такмичара из тимочких општина

КЊАЖЕВАЦ - Књажевац је био домаћин Првог купа Тимочке крајине за особе са

инвалидитетом. Око 30 такмичара из тимочких општина надметало се у пикаду,

шаху и трци у инвалидским колицима, а организована је и демонстрација па-

уерлифтинга за особе са инвалидитетом. 

Спортско такмичење особа са инвалидитетом је пројекат чији је носилац

Спортски савез Књажевца, а координатори су Иван Симић из Организације це-

ребралне дечје парализе из Зајечара и Весна Никић, представник Удружења ин-

валида рада и особа са инвалидитетом.

- Ово је један од начина да се ми “измешамо” са осталим грађанима, да

народ најпре види да ми постојимо. Ово такмичење је указало на неке од про-

блема са којима се особе са инвалидитетом суочавају, па се надам да ће време-

ном део по део проблема да се решава -  каже Весна Никић.

Више од 30 спортиста са инвалидитетом из свих општина Тимочке

крајине надметало се у пикаду, шаху, трци стандардним инвалидским колицима,

а организована је и демонстрација пауерлифтинга за особе са инвалидитетом.

Први куп Тимочке крајине одржан је под покровитељством Скупштине општине

Књажевац.

- Ово је свакако добра прилика да покажемо да су особе са инвалиди-

тетом брига овог друштва, па и ове општине и да можемо да видимо да, захва-

љујући ангажовању оволиког броја људи и Спортског савеза, као и општине, која

је својим програмским буџетом предвидела средства за ову манифестацију, ови

људи имају снаге и воље за спортске активности. Видели смо данас да они заиста

могу све, а важно је и да има добре воље и да смо показали да заједно можемо

много да постигнемо -  изјавила је др Љубица Николић, заменица председника

општине Књажевац.                                                                                                Љ.П.

Светски дан изазова у Бору...

... и у Кладову
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