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вИшЕ пАРА зА зАпОшљАвАњЕ
Одржана нова седница Општинског већа

Општинско веће о комуналним услугама

пОвЕЋАњЕ ЦЕНЕ 
вОДЕ у књАжЕвЦу у кладову за 8 одсто више цене комуналија

пОскупЕлО гРЕЈАњЕ 
И вОДА зА пИЋЕ

мАЈДАНпЕк - Пред члановима Општинског већа у Мајданпе-
ку, на 60.седници одржаној у петак, 9.фебруара, нашао се Нацрт Ло-
калног акционог плана запошљавања општине за ову годину, али и 
низ других питања из делокруга рада општинске владе.

Нацрт Локалног акционог плана запошљавања за који ће 
општина Мајданпек издвојити укупно 5,5 милиона динара из општин-
ског буџета ослоњен је на више мера, финансијску подршку мера-
ма самозапошљавања и новог запошљавања и јавним радовима за 
одржавање и обнављање јавне инфраструктуре, где би уз 1,1 мили-
он динара из општинског буџета подршка требало да стигне и из Ре-
публике у износу од 900 хиљада динара. Рачуна се да би на тај на-
чин, на одређено време или за стално до посла дошло 70-так лица. 
Новину у односу на претходну годину представља и чињеница да 
ће бити проширен списак оних који ће имати могућност да остваре 
право на помоћ при самозапошљавању и да то неће бити само они 
који су то право већ остварили у НСЗ, будући да је степен развије-
ности општине Мајданпек као један од критеријума утицао да поје-
динци то право не остваре, а тако и не дођу до финансијске подршке.

Предлог решења о давању сагласности на одлуку Комисије о 

књАжЕвАЦ - У Књажевцу је одржана 58. седница Општинског 
већа. Већници су усвојили програм пословања ЈКП Стандард и дали 
сагласност на повећање цена услуга у овом предузећу. 

Чланови Општинског већа прихватили су на својој 58. седници 
програм пословања Јавног комуналног предузећа ‘’Стандард’’. Дата 
је и сагласност на нове цене услуга у овом књажевачком предузећу, 
које нису повећаване од 2014. године. Укупна цена снабдевања во-
дом за пиће, са допиносима и порезом, за грађане ће бити 65,57 ди-
нара, а пречишћавање отпадних вода коштаће 82,95 динара.

‘’На данашњој седници Општинског већа имали смо усвајање 
програма пословања ЈКП Стандард за 2018. годину, такође и програм 
пословања ЈП Боговина Бор. Данас смо имали и усвајање одлуке о 
изради плана генералне регулације Кална,’’ казао је заменик пред-
седника општине Мирољуб Михајловић.

Пред већницима био је и извештај комисије за оцену архитек-
тонско – урбанистичких решења пешачког моста преко Сврљишког 
Тимока, са предлогом за доделу награда.

‘’Данас смо доделили награде за идејно архитектонска ре-
шења моста у центру , то јест за замену дрвеног моста много бољим 
решењем, али то је само први корак. У наредном периоду нас оче-
кује пројектовање и наравно изградња’’, додао је Михајловић.

На седници је било речи и о неколико појединачних захтева 
грађана.

 Љ.П.

клАДОвО - На 53. седници Општинског већа у Кладово једно-
гласно је усвојен предлог одлуке о корекцији цена комуналних ус-
луга које су увећане за 8,2 одсто. Од 1. фебруара Кладовљани ће за 
грејање плаћати 85 динара по квадрату за стамбени и пословни про-
стор без мерних уређаја.

За испоручену топлотну енергију власници станова и послов-
ног простора у објектима са мерним уређајима на име варијабил-
ног дела сада ће издвајати 5,96 динара по киловат часу,односно 180 
динара за фиксни део по киловат сату. Више новца грађани ће из-
двајати и за рачуне за воду за пиће, јер је нова цена 44,06 динара по 
кубику за стамбени, односно 59,7 динара за пословни простор. Ко-
ригована је и надокнада за канализацију која износи 39,86 динара 
за стамбени, односно 54,05 динара по кубику за пословни простор. 
Подршку већника добио је и предлог мера кроз програм Подршке за 
спровођење пољопривредне политике и руралног развоја у општи-
ни Кладово за 2018. годину.

За ту намену опредељен је износ од 15,6 милиона динара. Чла-
нови већа усвојили су и обједињени предлог програма у области 
спорта који ће се овој у години финансирати или суфинансирати из 
буџета општине Кладово у износу од 19,9 милиона динара.

 М.Р.

избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџе-
та општине Мајданпек образложио је Дејан Шкорић, успут објавив-
ши да је поднео оставку на место помоћника председника Општи-
не, овом приликом није добио подршку већника.

Чланови Општинског већа су међутим, донели 47 појединач-
них одлука о додели једногодишњих ученичких и студентских сти-
пендија, а прихватили су и захтев СРЦ “6. август” за пренос новчаних 
средстава за сервисирање табача за Ски центар “Рајково”.

 И.Ћ.
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мАЈДАНпЕк- У политици подстицаја у пољопривреди потребан је 
радикални преокрет и поред тога што општине у источној Србији сваке 
године додељују одређена средства пољопривредним газдинствима као 
подстицај пољопривредној производњи, говоре резултати истраживања 
о ефикасности ових мера које је спровело удружење грађана Ресурс цен-
тар из Мајданпека реализујући пројекат “Одрживе пољопривредне поли-
тике у програмима субвенција локалних самоуправа у Србији”.

Истраживање је трајало шест месеци и обухвата 10 општина – Го-
лубац, Кучево, Мајданпек, Бор, Кладово, Неготин, Зајечар, Књажевац, Со-
кобању и Бољевац, а у средишту пажње били су ефикасност, ефективност 
и ниво усклађености подстицајних мера са реалним потребама пољо-
привредних газдинстава.

Статистички подаци су узети за период од последње три године и 
показују да су пољопривредна газдинства у источној Србији економски 
најслабија. Просечна економска вредност газдинства је око 3.400 еура док 
је у Војводини око 12.000. Показало се и да недостаје дугорочна визија и 
стратегија у развоју пољопривреде, те да се програми подстицаја “препи-
сују” са државног нивоа и из претходних година, без јасне визије који ће се 
резултати постићи тим подстицајним мерама.

зАЈЕчАР- У великој сали Градске управе у Зајечару свечано је одр-
жана завршна конференција пројекта „Волонтери померају границе“, коју 
је Тимочки Oмладински Центар реализовао од новембра 2016. до краја фе-
бруара 2018. године. 

Волонтерима и организаторима у пограничном региону Бугарска 
- Србија у великој сали Градске управе у Зајечару обратили су се Дарко 
Станић, државни секретар Министарства омладине и спорта, Милан Стан-
ковић, помоћник градоначелника Зајечара, као и представници ТОЦ-а и 
представник Амбасаде Републике Бугарске у Србији.

-Драго ми је да се овакви пројекти реализују у нашем пограничном 
региону Бугарска -Србија, и још ми је драже да видим да се млади укључују 
у целу причу. Као представник локалне самоуправе желим да кажем да је 
важно да се створе услови да се наша млада популација сто више ангажује, 
да се запошљавају, да отварамо нова радна места за њих, рекао је овом при-
ликом Милан Станковић, помоћник градоначелника за омладину и спорт.

У Градској управи у Зајечару одржан је пријем за Дарка Станића др-
жавног секретара Министарства омладине и спорт, кога је овом приликом 
примио Милан Станковић, помоћник градоначелника за омладину и спорт 
у Зајечару. На састанку је било речи о поменутом пројекту, као и о плано-
вима за реализацију наредних пројеката у области омладине. 

Циљ пројекта „Волонтери померају границе“ је развој волонтеризма 
у друштвеним активностима и успостављање мреже волонтерских цента-
ра широм пограничне области Бугарске и Србије. Пројекат се реализује у 
партнерству са Слободним омладинским центром из Видина из Бугарске, 
а кофинансира се од стране Европске уније кроз Interreg-IPA програм пре-
кограничне сарадње Бугарска-Србија.

 Текст и фото: Press града Зајечара

клАДОвО - На другој овогодишњој седници Скупштине општине 
Кладово, одборници су усвојили Програм Локалног акционог плана запо-
шљавања у општини Кладово за 2018. годину. За реализацију програма 
стручна пракса и програма за субвенционисање запошљавања незапос-
лених лица старијих од 50 година из категорије теже запошљивих из ло-
калног буџета опредељено је 4 милиона динара.

Подршку одборника добила је и Одлука којом је дефинисана висина 
месечне накнаде у износу од 6000 динара за председнике Савета 23. месне 
заједнице на подручју општине Кладово.

Чланови локалног парламента усвојили су План и Програм рада Ту-
ристичке организације општине Кладово за ову годину. Подршку чланова 
скупштине добио је и предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за из-
бор директора Јавних предузећа “Јединство” и “Комуналац”, као и предлог 
Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор 
директора тих предузећа. У раду седнице учествовало је 24 од 28 одбор-
ника колико их је у скупштинским клупама.

 М.Р.

усвојен локални акциони план запошљавања

зА НОвА РАДНА мЕстА 
4 мИлИОНА ДИНАРА

„волонтери померају границе“

ОмлАДИНА ЈЕ тЕмЕљ 
НАшЕг ДРуштвА

Тренутно је евидентна политка “свима по мало” где се подстицаји 
додељу великом броју корисника за озбиљан развој пољопривреде, али 
симболичним износима, што повећава број корисника, али смањује ефекат. 
Приметно је да многе општине имају потенцијала за развој сеоског туризма 
или органске производње, али се мање од једног процента пољопривред-
них газдинстава бави сеоским туризмом или сертификованом органском 
прозиводњом.

Ово истраживање указује да о равномерном регионалном развоју 
нема говора, јер званични подаци говоре да 70 одсто републичких ула-
гања у протекле три године иде у општину Бор. Следи Зајечар са седам, 
Неготин са шест, Књажевац четири, Бољевац, Сокобања, и Кладово са три, 
Мајданпек два и Кучево и Голубац са једним процентом.

Осим тога, цео регион бележи драматичан одлив становништва из-
међу два пописа, од 20 одсто, при чему је у општини Мајданпек најалар-
мантније и износи 28 процената. И.Ћ.

Ресурс центар мајданпек реализује пројекат “Одрживе пољопривредне политике у програмима субвенција локалних 
самоуправа у србији”

свЕ вЕЋА вАжНОст 
ИНфОРмИсАњА И ЕДукАЦИЈЕ
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мОДЕРНО БАНкАРствО кОЈЕ 
штЕДИ вРЕмЕ И НОвАЦ

РЕшАвАњЕ пРОБлЕмА 
ОтпАДА НА 

ДЕпОНИЈИ ХАлОвО

старт пакет текући рачун АИк Банке

Као једна од водећих банака на пољу дигитализације банкарског 
пословања на домаћем тржишту, АИК Банка предано ради на утемељи-
вању позиције лидера у погледу креирања дигиталних услуга за своје 
клијенте. Настојећи да им пружи осећај слободе и сигурности, АИК Бан-
ка за своје клијенте креира најмодерније финансијске услуге. За све оне 
који желе да брзо и ефикасно трансферишу новац и врше плаћања, а 
да при томе имају на располагању одређена средства и поседују жеље-
не полисе осигурања, АИК Банка припремила је најсавременији текући 
рачун на тржишту – стАРт пАкЕт тЕкуЋИ РАчуН. О овим, али и о дру-
гим најмодернијим финансијским производима и услугама АИК Банке 
разговарали смо са Драганом Ћирићем, директором филијале Зајечар. 

по чему се истиче старт пакет текући рачун АИк Банке?
Пре свега, Старт пакет текући рачун АИК Банке састоји се из 

три дела. Први део подразумева савремене услуге трансфера новца 
и плаћања, односно услуге везане за текући рачун. У оквиру овог дела 
пакета, пензионерима власницима Старт пакет текућег рачуна је омо-
гућено да подигну своју пензију седам дана раније од званичне уплате. 
Други део пружа могућност дозвољеног прекорачења до 30.000 РСД, 
док трећи део обухвата избор једне или више полиса осигурања по из-
бору. Отварањем Старт пакет текућег рачуна у АИК Банци клијенти су 
у прилици да на једноставан и брз начин обављају банкарске трансак-
ције употребом мобилних телефона (mBanking) или употребом рачуна-
ра (eBanking). Најмодерније финансијске услуге које су на располагању 
корисницима Старт пакет текућег рачуна јесу ’AIKeWallet’ и ’КешКлик’.

шта представља ’AIKeWallet’?
’AIKeWallet’ представља електронски новчаник који клијентима 

омогућава да плате робе и услуге на бесконтактним ПОС терминали-
ма, тако што ће прислонити свој телефон на бесконтактни ПОС терми-
нал. ’AIKeWallet’ је мобилна апликација АИК Банке намењена Андроид 
уређајима, помоћу које се врши плаћање на ПОС терминалима који при-

мају Mastercard картице и имају бесконтактни читач, како у земљи тако 
и у иностранству. Сви власници Старт пакет текућих рачуна, уз одгова-
рајући мобилни телефон, могу бесконтактно да плаћају своје карте и у 
свим возилима јавног превоза у Београду.

шта својим корисницима омогућава услуга кешклик?
КешКлик је услуга која подразумева пренос/слање новчаних 

средстава коришћењем СМС кода. Ова услуга се још назива и „Брзи кеш” 
и представља новину на нашем тржишту. Иницирањем опције „Брзи 
кеш“ из e/mBanking апликације од стране власника Старт пакет текућег 
рачуна АИК Банке, прималац средстава добија СМС поруку са ПИН ко-
дом. Уносом кода на било ком банкомату АИК Банке у наредних 72h при-
малац може подићи новац без употребе картице.

зАЈЕчАР - Градоначелник Зајечара Бошко Ничић и директор Реги-
оналне агенције за развој источне Србије Владан Јеремић боравили су у 
дводневној посети Мађарској. 

Са партнерима из мађарске компаније „Polus“ обишли су рецикла-
жни центар ове компаније у Мишколцу, који послује у оквиру компаније 
„Cirkont“, као и депонију фирме „ZoldVogly“. 

Са представницима „Polus”-a обишли су и постројење за прераду 
 отпадних вода у Сиофоку на обалама језера Балатон, а након тога прису-
ствовали су форуму у хотелу „Meriot“ у Будимпешти који је отворио пре-
мијер Мађарске, Виктор Орбан и премијерка Србије, Ана Брнабић.

Сарадња између српског и мађарског града је успостављена почет-
ком године када је одржан састанак представникa фирме „Polus“, са гра-
доначелником Ничићем. Том приликом се разговарало о намерама ове 
фирме да учествују у решавању проблема одлагања отпада на депониjи Ха-
лово, када је Ничић и добио позив да посети њихово постројење за прера-
ду отпада у Мађарској, у Мишколцу и да присуствује Бизнис форуму у Бу-
димпешти.  Текст и фото: Press града Зајечара

Делегација града зајечара у мађарској
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БАлОНИ пОДРшкЕ НАД гРАДОм

зЕлЕНИ БАлОНИ зА мАлЕ ХЕРОЈЕ

клАДОвО - Куповином балона и другог промотивног мате-
ријала Кладовљани су се укључили у обележавање 15. фебруара, 
Светског дана деце оболеле од рака. Новац је намењен за заврше-
так унутрашњих занатски радова и постављање инсталација, у но-
вом хемато-онколошком одељењу Клинике за дечје болести у Нишу. 
Намера је да се створе услови у којима ће деца оболела од рака има-
ти веће шансе да победе опаку болест.

Свој дан Национално удружење родитеља деце оболеле од 
рака НУРДОР обележило је хуманитарним скуповима на трговима, 
главним улицама и на шеталиштима у више од 40 градова широм 

Србије, пуштањем балона као знак 
подршке деци која се тренутно 
лече, али и као знак сећања на ма-
лишане који су изгубили ту битку.

- Хуманитарни скупови су 
део кампање “И ја се борим!“ коју 
је удружење започело пре две го-
дине са циљем анимирања јав-
ности за подршку деци и млади-
ма оболелим из целе Србије и 
подршку пројекту изградње но-
вог дечјег хемато-онколошког 
одељења у Нишу. За ту намену по-
требно је још 17 милиона дина-
ра. Упркос хладном и ветровитом 
времену Кладовљани су положи-
ли још један испит из хуманости. 
Хвала бројним појединцима, влас-
ницима кафићима и радњи, кла-
довским бајкерима, запосленим 
у компанији “Текијанка” и Бродо-

градилишту “Шипјард”, хвала свима - казала је Мирјана Стојановић 
из удружења НУРДОР.

У Србији око 300 деце годишње оболи од малигних болести, 
а око 50 малишана умре саопштио је Институт за јавно здравље Ср-
бије “Др Милан Јовановић Батут”.

Најчешће малигне болести у дечјем узрасту су леукемије, ту-
мори мозга и лимфоми, а то су и најчешћи узроци умирања од опа-
ких болести у дечјем узрасту.

 М.Р.

књАжЕвАЦ - Национално удружење 
родитеља деце оболеле од рака у Србији (НУР-
ДОР) у више од 40 градова и општина, међу 
којима је и Књажевац, хуманитарном акцијом 
обележило је данас 15. фебруар, Светски дан 
деце оболеле од рака. 

Зелени балони пуштени су у 13 часова са 
књажевачког трга у знак подршке и солидар-
ности са децом оболелом од рака, али и у знак 
сећања на малишане који нису успели да се из-
боре са том злоћудном болешћу. Књажевчани 
су подржали акцију Националног удружења 
родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР), а 
за малишане је приређен програм са кловном, 
мађионичарем, исцртавањем лица, музиком. 
Куповином магнета, наруквица, брошева, ба-
лона, грађани су били у прилици да доприне-
су хуманом циљу – прикупљању средстава за 
завршетак изградње дечјег хемато-онколошког одељења у Нишу.

Послата је порука подршке породицама чија су деца оболела 
од ове опаке болести уз напомену да је канцер код деце у 70 одсто 
случајева излечив, уколико се на време установи и адекватно меди-
цински третира.

‘’Ја сам мајка детета које је боловало од леукемије. НУРДОР 
је доста помогао за време лечења. Били смо у Родитељској кући у 
Нишу, помогли су нам, имали смо све узслове за бољи опоравак де-
тета, као код куће’’, казала је Наташа Николић.

„НУРДОР су сви ови људи који су овде, они који су послали по-
руке. Као родитељу, тужно ми је што мора да постоје овакве акције, а 
срећна сам што људи разумеју да ово није питање једног детета, јед-
ног родитеља, него целе државе, наше одговорности на крају’’, сма-
тра Мирјана Љубеновић. 

На сличан начин, у организацији НУРДОР-а, 15. фебруар, Свет-
ски дан деце оболеле од рака обележен је и у још 40 градова и општи-
на широм Србије. 

 Љ.П.

у граду на Дунаву обележен светски дан деце оболеле од рака

у књажевцу обележен светски дан деце оболеле од рака
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БОљЕвАЦ - У циљу стицања основних знања за покретање 
посла из области пчеларства, у Бољевцу је протекле недеље одр-
жана обука за почетнике из ове области, коју су похађале незапос-
лене жене из сеоских средина. 

 Ово је једна од пет области предвиђених пројектом „Економ-
ско и социјално оснаживање жена у руралним срединама југоисточ-
не Србије“, који општина Бољевац као партнер, реализује са Кари-
тасом Београдске надбискупије и Владом Словеније у циљу јачања 
малог бизниса на сеоским газдинствима, којим се баве жене. Проје-
кат је започет прошле године и осим пчеларства обухвата и сеоски 
туризам, лековито биље, производњу домаће хране и лиценцира-
ну обуку за неговатељице, а у обукама учествује четрдесетак жена. 

-Након акредитоване обуке за неговатељице, која је одржа-
на у јануару, наредних месеци ћемо реализовати и курсеве из оста-
лих области, како би подстакли јачање малог бизниса на сеоским 
газдинствима и тиме омогућили додатне приходе. Након заврше-

клАДОвО - У основној школи “Вук Караџић” у Кладову у току 
су обимни радови на реконструкцији објекта “Б”. Реч је о послови-
ма који садрже, молерско-фасадерске радове, замену комплетних 
електроинсталација, замену дела оштећене столарије и топлово-
дних инсталација, уређење подова и санитарних чворова.Послови 
на градилишту одвијају се планираном динамиком, а у то се уверио 
и Радисав Чучулановић, председник општине Кладово током оби-
ласка градилишта.

- Изузетно сам задовољан ангажовањем изођача радова 
“БИМБО” д.о.о. Београд и АД „Ђердап-услуге” из Кладова који по-
слове обављају стручно и професионално. Уколико се радови на-
ставе овом динамиком комплексан посао биће завршен 10 до 15 
дана пре уговореног рока тако да ће објекти ђацима бити предати 
на употребу пре 16. јула - нагласио је Радисав Чучулановић, пред-
седник општине Кладово.

Од почетка године локална самоуправа започела је бројне ак-
тивности које се одосе на реализацију санације и изградње објеката 
од општег интереса са намером да се побољшају услови и обезбеди 
пријатнији амбијент за њихово функционисање.

- Намера је да грађанима обезбедимо квалитетне услове жи-
вота и зато смо покренули велике инвестиционе пројекте. У перио-
ду пред нама уследиће радови на реконструкцији Здравственог цен-
тра, зграде школе у Брзој Паланци, завршетак радова на изградњи 
парохијског дома. Ове године следи санација градске зелене пијаце, 
изградња аква-парка, али и други инфраструктурни радови- закљу-
чио је Чучулановић.

У наставку радова не реконструкцији градске школе у Кладо-
ву уследиће ново архитектонско решење кровне конструкције, са-
нација спољне фасаде уградња новог видео-надзора и интернета 
у сваком кабинету и непланирани радови који се накнадно појаве.

Радове вредне 130,5 милиона динара финансира Канцеларија 
за управљање јавним улагањима Републике Србије.

 М.Р. 

књАжЕвАЦ - У периоду 11. до 13. фебруара у просторијама 
Регионалног центра за стручно усавршавање у Књажевцу реализо-
ван је тродневни бесплатни курс из практичног пчеларства за почет-
нице у пчеларству, а у оквиру пројекта ‘’Економско и социјално осна-
живање жена у руралним подручјима југоисточне Србије’’. 

Тродневни бесплатни курс практичног пчеларства окупио је у 
простору Регионалног центра за стручно усавршавање десетак жена 
које су одлучиле да се професионално посвете пчеларству као зна-
чајном извору прихода.

Иако се пчеларство сматра мушким послом, жене су се избо-
риле за своје место у овом древном занимању, казао је предавач на 
овој обуци, пчелар Небојша Стевановић: „Теме су биле свеобухват-
не – од биологије пчела, избора места за пчелињак, типа кошница, 
па до болести пчела.Има врло успешних жена које се баве пчелар-
ством, сигуран сам да ће даме које су присуствовале овој обуци јед-
ног дана врло успешно пчеларити’’. 

Реализација пројекта „Економско и социјално оснаживање 
жена у руралним подручјима југоисточне Србије“ почела је у јануа-
ру прошле године. Основни циљ пројекта, који финансијски продр-
жавају Каритас Београдске надбискупије и општине Бољевац, Кња-
жевац, Алексинац и Ражањ, усмерен је на повећање могућности за 
запошљавање жена из руралних области у југоисточној Србији како 
би се допринело њиховој економској независности, побољшању ус-
лова живота и већој равноправности у друштву.

 Љ.П.

запошљавање жена из руралних средина

књАжЕвчАНкЕ у 
пчЕлАРству

Основна школа у кладову велико градилиште

ИзвОЂАчИ 
пОштуЈу РОкОвЕ

них обука, уследиће кон-
курс за доделу средтава за 
опрему, зависно од опре-
дељења полазница, који ће 
искристалисати њихова ин-
тересовања и потребе, ис-
тиче Марко Максимовић, 
менаџер пројекта. 

Обуку из области пче-
ларства је похађало десетак 
жена, које су стекле почет-
на знања. 

-Пчеларство као до-
пунска делатност на сва-
ком газдинству је изузетно 
захвално, с обзиром да почетна улагања нису велика, а свако ко „уђе“ 
у овај посао, касније га може развијати не само ка производњи меда, 
већ и других производа који лако проналазе пут до потрошача, каже 
Небојша Стевановић, предавач из области пчеларства. 

Полазнице обука ће током трајања пројекта бити у прилици да 
посете и нека огледна домаћинства у која се интензивно баве неким 
поменутих послова, као и сајмове на којима се представљају излага-
чи домаћих производа. Осим Бољевца у пројекту учествују и општи-
не Књажевац, Ражањ и Aлексинац. 

  М.Г.

у Бољевцу одржана обука за пчеларке

пчЕлАРствО зА пОчЕтНИкЕ
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воту Србије:  „Појединци који се баве културом не раде то због нов-
ца, него зато што у то верују. Верујем у снагу истакнутих ентузијаста 
који воде, или вуку институције које се баве културом. Мислим да 
је решење мали „ветар у леђа” који ауторитети – држава или ко год, 
треба да дају појединцима који имају ентузијазма, снагу да искора-
че из устаљених културних пракси.’’

О дуговечности и значају Вечери отвореног срца најбоље го-
воре радови 41 ликовног ствараоца из Књажевца и околних гра-
дова, чији су радови изложени у музејској галерији. Неки су ту од 
њеног рађања, други су одрастали са овим догађајем, каже кустос 
историчар уметности Милена Милошевић Мицић: „Ова манифеста-
ција дозвољава шири израз и то је њена највећа вредност. Спрем-
ни смо да ризикујемо, овде се добро и сигурно осећамо, познајемо 
се...Ове младе генерације које долазе су спремне да ризикују, да се 
овде представе првим делима, мање, или више успешним пројекти-
ма, инсталацијама. Једни другима дајемо „ветар у леђа” и стимуланс 
за даљи рад” - додаје Милена.

Музички тон вечери, посвећеној љубави и вину, дао је профе-
сор гитаре Младен Милојковић, а за све оне који 14. фебруара нису 
могли да буду у Музеју, изложба ће бити отворена до средине марта. 

 Љ.П.

култуРА
поводом дана љубави и вина

књАжЕвАЦ-Посвећено обележавању дана љубави и вина у 
Завичајном музеју организовано је 27. по реду Вече отвореног срца. 
О свом професионалном раду, интересовањима и вредностима за 
које се залаже говорила је др Алекснадра Мирић, архитекта конзер-
ватор и сликар. У галерији Музеја изложени су радови четрдесетак 
ликовних стваралаца Књажевца и региона, које ће публика моћи да 
види до средине марта.

Како изгледа живот на релацији Србија – Француска, зашто 
култури треба дати ‘’ветар у леђа’’, зашто су важни музеји, за какве 
се вредности залаже. О свему томе Књажевчанима је на 27. Вечери 
отвореног срца говорила др Александра Мирић, архитекта, козер-
ватор, са две докторске дисертације – из архитектуре и археологије, 
али и сликар, музичар, добитница бројних награда и изузетна мла-
да жена, са којом је било задовољство разговарати културном на-
слеђу.’’Грађани треба да схвате да су градови оно што њима припа-
да, да је наслеђе њихово и да се према наслеђу односе онако како 
се односе према свом дворишту. Да би се то десило. они га морају 
познавати и управо ту институције културе раде прави посао, јер су 
оне посредници који омогућавају грађанству да схвати шта заправо 
има, да то освоји и заволи,’’ казала је Александра Мирић. 

Она је говорила и о месту које култура има у друштвеном жи-

зАЈЕчАР - Боранин Јован Петровић (17), ученик средње Уметнич-
ке школе у Нишу, приредио је у Радул-беговом конаку у Зајечару изложбу 
цртежа, графика и слика. Овај младић, који у априлу иде у Русију, на Импе-
ријални институт сликарства, скулптуре и архитектуре И.Е. Репин у Санкт 
Петерсбургу на усавршавање, у свет уметности заронио је пре него у свет 
слова и бројева. На наговор свог ментора, Драгана Стокића Рајачког, јед-
ног од најзначајнијих тимочких сликара и стрип цртача, већ у десетој је оду-
шевљавао својим “уљима на платну”. 

-Излагао сам досад своје радове на двема колективним изложбама. 
Две скулптуре су ми биле изложене прошле године у Нишу на 14. Ноћи му-
зеја. Осим у Србији, радови су ми отишли и за Бугарску, али и у Холандију 
– каже Јован и додаје да се радује одласку у Русију јер сматра да ће на Им-
перијалном институту сликарства, скулптуре и архитектуре у Санкт Петер-
бургу додатно усавршити свој уметнички израз.

Млади уметник из Бора радо признаје да воли импресионизам и ре-
ализам, али и вајарство и да су му и оловка, и креда и боја једнако инспи-
ративне кад пожели да на платно пренесе ту јединствену импресију првог 
сусрета са својим будућим делом. Критичари кажу да се подједнако добро 
сналази и са оловком, тушем, угљеном, кредом, као и са пастелом, темпе-
рама, уљаним и акрилним бојама. 

Судећи по изложеним делима у Радул-беговом конаку у Зајечару, 
који, како су и стручњаци истакли, нису тек стрпљиви огледи и вежбања 
једног ђака, већ дела за озбиљна промишљања и тумачења, нема сумње 
да је овај младић сигурним корацима дубоко закорачио у свет уметности.

 С.М.Ј.

 клАДОвО - До 11. марта у галеријском простору градског Дома кул-
туре у Кладову може се разгледати фото документациона изложба „Србија 
и Срби на филму у Првом светском рату” Југословенске кинотеке. Постав-
ка садржи 40 паноа на којима је више од стотину докумената који ослика-
вају Србију и српски народ у Великом рату. 

Изложба је направљена 2014. године, а Кладово је 27 град у којем 
је изложена грађа која сведочи о страдању српског народа у Првом свет-
ском рату.

За изложбу су коришћени филмови пионира српског филма и сни-
матеља савезничких земаља и земаља окупатора.

- Изложба је направљена 2014. године, са намером да се обједини 
целокупна кинематографија из тог времена, али и прикаже живот српског 
народа и војске током Првог светског рата за којег историчари тврде да је 
био једна од највећих катаклизми 20 века - казао је на отварању Алексан-
дар Ердељановић, један од аутора изложбе.

 М.Р.

у кладову отворена изложба

“сРБИЈА И сРБИ НА фИлму 
у пРвОм свЕтскОм РАту”

ИзлОжБА слИкА млАДОг 
БОРскОг умЕтНИкА у зАЈЕчАРу

вЕчЕ ОтвОРЕНОг сРЦА у књАжЕвЦу

Радови Јована петровића у Радул-беговом конаку
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пРЕвЕНЦИЈА И РАНО ОткРИвАњЕ 
РАкА кАО НАЈуспЕшНИЈЕ 

ОРужЈЕ у БОРБИ пРОтИв РАкА

пРЕДлОжЕНА ДвА ОДЕљЕњА гИмНАзИЈЕ

РЕкОРДНИ БРОЈ 
НОЋЕњА

ззЈз „тИмОк” зАЈЕчАР / ДРуштвО

челници општине о плану уписа у средње школе

Малигне болести представљају, после болести срца и крвних 
судова, најчешћи узрок оболевања и умирања, како у свету тако и у 
нашој земљи. У Зајечарском и Борском округу малигни процес код 
мушкараца, најчешће је локализован на плућима, дебелом цреву и 
простати, док је код жена најчешћа локализација на дојци, дебелом 
цреву, грлићу материце и плућима.

 За настанак малигних болести одговорни су наследни фактор, 
загађења из животне средине и начин живота. Неправилна исхра-
на у смислу врсте хране, квалитета, начина припремања намирни-
ца као и укупног калоријског уноса повезана је са настанком сваког 
трећег случаја рака. Прекомерно конзумирање алкохолних пића на-
рочито у комбинацији са пушењем повећава ризик за настанак рака. 
Свакодневна физичка активност (брзи ход, пливање, вожња бици-
клом) може вам донети корист. Избегавање неумереног излагања 

сунцу као и употребе соларијума, што се посебно односи на децу, 
особе светле коже и косе и особе са великим бројем младежа спре-
чава појаву рака коже. Престанак пушења након 10 година смањује 
ризик од рака плућа на половину. 

За све малигне туморе је поред превенције, деловањем на 
факторе ризика, врло битно и рано откривање тумора, јер уколи-
ко се открију у почетној фази болести прогноза је много боља. Због 
високе стопе инциденције карцинома грлића материце на терито-
рији Зајечарског и Борског округа, стално указујемо на значај редов-
ног одласка код гинеколога, јер је рано откривање ове болести пре-
судно за излечење. Учествујте у програмима раног откривања рака. 
Прегледи и тестови нису болни ни непријатни, а рано откривање и 
лечење доводе до излечења.

завод за јавно здравље „тимок“ зајечар
Центар за контролу и превенцију болести

клАДОвО - Током прошле године у општини Кладово регистровано 
је 73.250 ноћења, а то је за 34.000 хиљаде више него у 2014. години. Међу 
њима је било 12.000 туриста из иностранства. У хотелу “Ђердап” евиденти-
рано је 41.615 ноћења, у хотелу “Akva star” више од 17.000, док је у спортском 
кампу у Караташу боравило 12.000 спортиста и гостију. Око 3250 ноћења 
имали су власници категорисаних домаћинстава и соба у општини Кладово. 
“Квалитетном понудом тренд раста броја ноћења мора бити настављен, јер 
је наш циљ да достигнемо цифру од стотину хиљада гостију на годишњем 
нивоу”, казао је за недељник „Тимочке” Радисав Чучулановић, председник 
општине Кладово. М.Р.

мАЈДАНпЕк - Челници општине Мајданпек су са представницима 
мајданпечких средњих школа још једном размотрили предложени план 
уписа за наредну школску годину и у складу са новодобијеним информа-
цијама настојали да сагледају праве, реалне могућности и потребе уписа.

Будући да се одустало од плана за формирање два одељења царин-
ског техничара у наредној школској години, Техничка школа ће имати једно 
одељење туристичког техничара у Доњем Милановцу, а три у Мајданпеку и 
то за занимања електротехничар рачунара, машински техничар моторних 
возила и мешовито одељење трећег степена бравар- заваривач.

Гимназија би требало да упише два одељења, једно у Мајданпеку, 
друго у Доњем Милановцу и тако буде ближе остварењу препоруке Мини-
старства просвете да наредних година 40 одсто свршених основаца упи-
сује гимназију, те тако себи отвори пут за даље школовање, за студирање. 
Према информацији која се овом приликом чула у Србији сада гимназију 

похађа 25 одсто средњошколаца, а у општини Мајданпек упола мањи про-
ценат.

Ове школске године у пет основних школа на подручју општине 
Мајданпек осми разред завршава 150 ученика. Прошле године тај број 
био је већи за 36 ученика, али је од њих само 110 школовање наставило 
у мајданпечким средњим школама, док су се остали определили за друге 
школе и средине. И.Ћ.

туристички бум у кладову


