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ЗА АГРАР 15,6 
МИЛИОНА ДИНАРА

НОВА ИМЕНОВАЊА

МАЈДАНПЕЧАНИ 
ГЛАСАЈУ 2. СЕПТЕМБРА ЧУЧУЛАНОВИЋ 

ПОДНЕО ОСТАВКУ

На седници Општинског већа расписан конкурс за 
пољопривреду

У Мајданпеку одржана седница СО

Расписани локални избори

Председник општине Кладово преломио

КЛАДОВО-На 70. седници Општинског већа у Кладову усвојен је 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Кладово у 2018. години који је добио саглас-
ност Министартва пољопривреде. Подршку већника добио је и Конкурс 
за доделу средстава по том програму, а за субвенције из Aграрног фонда 
пољопривредници могу да рачунају на укупна средства у износу од 15,6 
милиона динара.

- Одуком о расписивању конкурса желимо да новац из Аграрног фон-
да ставимо на располгање заинтересованим корисницима. Наша је намера 
да подстакнемо јачи развој пољопривредне производње, с обзиром да је 
та делатност један од замајаца развоја кладовског краја - казао је Радисав 
Чучулановић, председним општине Кладово у оставци.

Зелено светло чланова Општинског већа добио је и захтев за проје-
кат који садржи изградњу хладњаче за бобичасто воће капацитета 200 тона 
у индустријској зони “Давидовац”. Већници су усвојили предлог Одлуке 
Надзорног одбора ЈП “Комуналац” која садржи ценовник услуга за поправ-
ку, општинских и некатегорисаних путева и улица у насељеним местима у 
општини Кладово, без уградње асфалтног застора. Била је то последња сед-
ница Општинског већа у досадашњем сазиву, јер је председник општине 
Кладово Радисав Чучулановић поднео неопозиву оставку на ту функцију. 
Ко ће га наследити одлучиће одборници локалног парламента на данашњој 
седници СО Кладово, на којој ће изабрати и заменика председника општи-
не Кладово и 11 чланова Општинског већа.

 М.Р.

МАЈДАНПЕК- Маја Гојковић, председница Скупштине Србије у по-
недељак је донела одлуку о расписивању избора за одборнике Скупшти-
не општине Мајданпек за 2. септембар. На основу одредаба Закона о ло-
калним изборима, изборе ће спровести органи за спровођење избора, а 
рокови за обављање изборних радњи почели су да теку даном ступања на 
снагу ове одлуке која је објављена у Службеном гласнику.

 И.Ћ.

МАЈДАНПЕК - Иако се већ за који дан очекује ново заседање 
на којем би требало да буде усвојен ребаланс буџета општине, од-
борници СО Мајданпек у понедељак су одржали 25.седницу у овом 
мандате и на њој усвојили Годишњи програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта, а потом и одређена кадров-
ска решења.

Жељко Митић изабран је за новог члана Општинског већа уме-
сто Ненада Радића, који је поднео оставку, због сукоба интереса. За 
вршиоца дужности директора ЈКП “Доњи Милановац” поново је из-
абран Саша Либрић. Са места председника Општинске изборне ко-
мисије из истог разлога разрешен је Миомир Ралевић, а именован 
Милош Јовановић. И два члана комисије су разрешена, а уместо њих 
именовани Драшко Поповић и Светлана Севић. Именовани су и нови 
чланови школских одбора образовних установа на подручју општи-
не, а усвојена је и Одлука о одржавању зграда и начину суфинанси-
рања активности на унапређењу својстава стамбених зграда.

 И.Ћ.

КЛАДОВО - Радисав Чучула-
новић, председник општине Кладо-
во и члан СНС, који је ту функцију 
обављао од 16.јуна 2016. године, 
поднео је оставку. Одлука првог чо-
века те подунавске општине биће 
на дневном реду скупштинског за-
седања, а на истој седници треба-
ло би да буду изабрани нови пред-
седник општине Кладово, његов 
заменик, као и чланови Општин-

ског већа којима престају функције након подношења оставке досадашњег 
председника општине. Из здравствених разлога крајем јануара Чучулано-
вић је поднео оставку на функцију председника ОО СНС, како би се, ос-
лобођен страначке дужности, више посветио управљању локалном са-
моуправом. На тој седници распуштен је Општински одбор СНС, а крајем 
априла формирано је Повереништво, на чијем челу је Саша Николић, ме-
наџер општине Кладово. Према незваничним сазнањима Чучулановић је 
кандидат за директора Пупин Телекома. М.Р.
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ЛИДИЈА БИНЂЕСКО, НАЧЕЛНИЦА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Одржана 66. седница Општинског већа у Мајданпеку

ОДБОРНИЦИ О ПАРКИНГУ 
И ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Одржана седма седница Скупштине општине Неготин

Одржана седница СО Књажевац

ПОЛИТИКА

МАЈДАНПЕК - Јулска, а већ 66.седница Општинског већа у Мајданпеку у 
овом сазиву, одржана прошле среде, протекла је у знаку припрема за седницу 
општинског парламента која треба да се одржи почетком наредне недеље, а поче-
ла усвајањем решења о постављењу Лидије Бинђеско, дипломиране правнице за 
начелника општинске управе на период од пет година.

Нацрт Статута о изменама и допунама Статута општине Мајданпек  је тачка 
дневног реда у оквиру које је број чланова Општинског већа дефинисан на седам, 
уз председника и заменика председника општине који су у том саставу по функцији. 
Истовремено, прецизније су дефинисане могућности општине да активира и инси-
стира на законитости рада месних заједница.

Нацртом Одлуке о поверавању превоза путника у јавном линијском, град-
ском и приградском саобраћају, прецизирано је да се повере Деоничарском.
друштву “Бор травел”, док је Нацрт решења о усвајању извештаја о пословању ЈП за 
стамбене услуге, прихваћен са извештајем овлашћеног ревизора датог са резервом.

Нацрт решења о давању сагласности на Статут и одлуку УО, као и допуни 
предшколског програма рада ПУ “ Марија Мунћан”, добио је сагласност већника док 
Нацрт одлуке о боравишној такси, чека наредну седницу. У складу са измењеним 
законским прописима, али и приликама везаним за наплату, предложени су нови 
износи, посебно, казнених одредби, а плаћање ће убудуће важити и за хостеле, ло-
вачке и друге виле, па и колибе. Предложени износи од максималних 110, однос-
но, најмање 60 динара, одложили су одлучивање док се не упореде са висином у 
суседним општинама.

Прихваћени су предлози решења о прибављању Дома културе у Влаолу у 
одређеном уделу у јавну својину општине, о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за културу и 

НЕГОТИН - Одборници Скупштине општине Неготин на свом седмом редов-
ном заседању разматрали и усвојили десет одлука, без икакве дискусије. На днев-
ном реду нашла се одлука о изменама и допунама одлуке о Општинској управи, која 
је недавно донета. Разлог због којих је одлука мењана  је чињеница да је на једној 
од претходних седница донета одлука о именовању општинског правобраниоца, па 
је сходно томе, Одељење за правну заштиту имовинских права и интереса општи-
не формално правно престало да постоји.

Иако је недавно усвојена одлука о јавним паркиралиштима на данашњем 
скупштинском заседању, коме је присуствовало 40 од 45 одборника, колико их броји 
локални парламент, усвојене су и измене ове одлуке.

Како се наводи у образложењу ове одлуке с обзиром да је почела сезона 
продаја бостана, на терену су се уочили недостаци, због којих је одлука о јавним 
паркиралиштима морала да буде измењена и допуњена.

Одборници су донели и одлуку о конверзији потраживања општине Него-
тин у трајни улог у капитал Симпа АД Врање. Локална самоуправа, иначе, по осно-
ву пореза на зараде и обједињене наплате пореза и доприноса од овог колекти-
ва, иначе у стечају, потражује у укупном износу главног дуга и камате 8.877 динара.

Већином гласова одборника владајуће коалиције и странака окупљених око 
напредњака и социјалиста нове чланове школских одбора добиле су Техничка, али 
и основне школе “Вук Караџић”, “12. септембар”, “Стеван Мокрањац“ у Кобишници и 
“Павле Илић Вељко” у Душановцу.  Са дневног реда је скинуто решење о именовању 
чланова Школског одбора Уметничке школе “Стеван Мокрањац”, јер је предложени 
члан, испред родитеља, већ члан школског одбора у кобишничкој основној школи.

Усвојена је и измена решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за 
територију општине Неготин, као и предлог измене решења о образовању Коми-
сије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта.

-Надам се да док траје сезона годишњих одмора да неће бити седница СО 
Неготин. Претпостављам да ћемо по истеку летње сезоне, тамо почетком септем-
бра одржати и осму седницу. Наравно да имамо рок од 90 дана, али већина је толи-
ко стабилна да не треба да стрепимо за одржавање наредне седнице, јер коалиција 
СНС-СПС има 35 одборника- рекао је након седнице мр Милан Уруковић, председ-
ник Скупштине општине Неготин. С.М.Ј.

КЊАЖЕВАЦ-На седници Скупштине општине Kњажевац одборници су 
усвојили предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине за 2018. 
годину. Са више буџетских позиција пренамењено је укупно 46.800.000 динара. Раз-
матране су и усвојене и одлуке везане за јавни превоз, јавну расвету и делатност 
појединих јавних предузећа.

Централна тема 25. седнице СО Књажевац био је четврти ребаланс буџета у 
овој години. Како је образложио Милан Ђокић, председник општине, због измена 
појединих прописа или других разлога, укупно 46.800.000 динара са разних буџет-
ских ставки биће преусмерено у финансирање бројних пројеката.

“Један од највећих и најзначајнијих пројеката биће комплетна реконструк-
ција крова хале Каплар. Годинама већ имамо проблем са прокишњавањем крова 
хале, па се дешавало да због тога и паркет буде озбиљно оштећен. Поред тога, ра-
дићемо реконструкцију улица и тротоара на неколико локација у граду, одржавање 
јавне расвете, локални пут до Васиља, пут до насеља Сува, а 10 милиона динара на-
мењено је за јавни превоз за 11. и 12. месец”, рекао је Милан Ђокић.

Одборници су на седници разматрали и усвојили предлоге одлука везаних 
за јавни превоз, унапређење и модернизацију јавне расвете, као и реконструк-
цију и дугогодишње одржавање система јавног осветљења применом мера уште-
де енергије.

На седници је усвојен Оперативни план одбране од поплава, Програм посло-
вања Јавног предузећа за развој, урбанизам и изградњу, Програм уређења грађе-
винског земљишта, а одборници су дали и сагласност на Статут Јавног комуналног 
предузећа Топлана. Љ.П.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

образовање Доњи Милановац и образоване су комисије за отуђење и давање у 
закуп грађевинско земљиште и за утврђивање тржишне вредности грађевинског 
земљишта у јавној својини.

Предлог одлуке о додели средстава за финансирање или суфинансирање 
програма и пројеката удружења грађана који су од јавног интереса за општину 
усвојен је, а чуло се да је пристигло 28 пријава, од којих је осам било са недостаци-
ма. Приговори су били неблаговремени и неосновани, па су одбијени. Одлука о до-
дели средстава  по конкурсу, усвојена је уз закључак да се за износ нераспоређених 
средстава распише нов конкурс. Такође, усвојен је и закључак о утврђивању права 
на коришћење подстицаја за област пољопривреде, у физичку имовину газдинстава, 
за успостављање  и јачање удружења, као и основним одгајивачким организацијама.

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета општине размотрен је овом при-
ликом, иако је било предлога да се одложи за наредну седницу када би требало да 
се нађе и ребаланс општинског буџета, те измене програма пословања појединих 
јавних предузећа и установа. И.Ћ.
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СОКОБАЊА - Други интернационални фестивал туристичког 
и еколошког филма „Врмџа фест 2018“ одржан је у суботу на позор-
ници под средњовековним Латин градом у сокобањском селу Вр-
мџа. Ове године било је пријављено преко 40 филмова од којих је 
13 ушло у такмичарски део фестивала. Стручни жири у саставу Дејан 
Стојиљковић ( писац и сценариста), Дејан Вученовић (новинар) и 
Маријан Цветановић (редитељ и филмски критичар), донео је одлу-
ку о наградама на овогодишњем фестивалу. Победник фестивала и 
добитник Гранд прија „Латин град“ је Миљан Голић за филм „Чува-
ри“. Награду за најбољи еколошки филм добио је Бранко Лазић, за 
филм „Непознато, а наше“. Најбољи туристички филм „У доловима 
равнице“ је дело Бојана Војнова.Награду за најбољи филм у области 

етно културе живота на селу добио је Стефан Малешевић, 
за филм „Гора“, најбољи еколошки ТВ филм је „ Феникс ју-
гоистока“ Тамаре Панчић. Награда за најбољи туристички 
ТВ филм,отишла је у руке Игора Ђорђевића, за филм „ Јер-
ма“, а награду за најбољи ТВ филм у области етно културе 
живота на селу, добила је Јасна Ђуровић , за филм „Сестре“. 
Награду за најбољи дебитантски филм добила је Вања Јо-
цић, за филм „Водопад Тупавица“, награда за најбољи про-
мотивни филм, припала је Срђану Денчићу, за филм „ Звуци 
Старе планине“. Награда за камеру дољена је Николи Јова-
новићу, за филм „Frozen“, а најбољи филм о историјском на-
слеђу, је филм „ Чегарски бол“ Мирослава Митића и Ива-
на Манчића. Први пут ове године организациони одбор 
фестивала „Врмџа фест“ доделио је признање „ Петар Ла-
ловић“ за нарочит допринос подизању еколошке свести 
на филму, глумцу и новинару Дејану Ђуровићу. Поменуто 
признање уручила је ћерка покојног редитеља Петра Ла-
ловића, Ивона Лаловић. Велики број посетилаца фестива-
ла, је поред богатог филмског програма уживао у природ-
ним лепотама и туристичким садржајима Врмџе.

Дејан Стојиљковић, председник жирија, каже да је много бит-
но да фестивали постоје ван великих центара.

„Многи не би чули за Зајечар да није Гитаријаде или за Гучу да 
се тамо не одржава фестивал трубе. Да ли би ови људи дошли овде 
да уживају у овој природи и свему што нудите да није овог фестива-
ла, вероватно не би. Зато треба подржати ову идеју и мислим да овај 
фестивал има будућност“, сматра Стојиљковић.

 М.Б.
“Oвaj мeдиjски сaдржaj суфинaнсирaн je oд стрaнe oпштинe Сoкoбaњa. Стaвoви из-

нeти у пoдржaнoм мeдиjскoм прojeкту нужнo нe изрaжaвajу стaвoвe oргaнa кojи je дoдeлиo 
срeдствa.“

ДОГАЂАЈ

ГРАН ПРИ ЗА „ЧУВАРЕ“ 
МИЛАНА ГОЛИЋА

Одржан други „Врмџа фест“

facebook.com/
festivalkulture
instagram.com
fkms_knjazevac

www.festivalkulture.com

17.
JUL

20:30 Svečanost otvaranja Festivala  - plato Doma kulture
21:00 Gudački kvartet Beogradske filharmonije i Niškog simfonijskog orkestra  - plato Doma kulture 

18.
JUL

19:30  Otvaranje izložbe izabranih radova studenata Fakulteta umetnosti u Nišu - Hol Doma kulture
20:00 Međunarodni koncert folklora, Bolivija, Gruzija i škola folklora Doma kulture “Kolo”- plato Doma kulture
21:00  DJ - Gurgusovačka kula
22:00  Veče pop muzike: Željko Joksimović, - Gurgusovačka kula
00:00  DJ - Gurgusovačka kula

19.
JUL

20:00 Koncert učenika muzičke škole ,,Predrag Milošević“ - plato Doma kulture
21:00 DJ - Gurgusovačka kula
22:00 Veče rok muzike: “VAN GOGH“ - Gurgusovačka kula
00:00 DJ - Gurgusovačka kula

20.
JUL

20:00  Predstava za decu ,,Betmen neposluško“ - plato Doma kulture
21:00  DJ - Gurgusovačka kula
22:00  Veče zabavne muzike: ,,MILIGRAM“ - Gurgusovačka kula
00:00  DJ - Gurgusovačka kula
 

21.
JUL

20:00  Koncert plesne škole Doma kulture ,,HONEY“  i plesne škole ,,EXTREEME DANCE STUDIO“ iz Niša,
            plato Doma kulture
21:00  DJ – Gurgusovačka kula
22:00  Veče narodne muzike:  MIRA ŠKORIĆ – Gurgusovačka kula
00:00  DJ – Gurgusovačka kula
 

22.
JUL

21:00  Veče elektronske muzike: DJ Nikola Mihailović - Gurgusovačka kula
23:00  Veče elektronske muzike: DJ Dejan Milićević - Gurgusovaka kula

23.
JUL

19:00 Prikazivanje filmova  po konkursu  “VEČE FILMA 57.FKMS“ - Društveni klub Doma kulture
20:00 Prikazivanje sinhronizovanih crtanih filmova za decu - plato Doma kulture
21:00 Prikazivanje filma  “FATHER AND DAUGHTERS” (OČEVI I ĆERKE) žanr: DRAMA, glumci: Russel Crowe, Amanda Seyfried,
              Diane Kruger i Bruce Greenw - plato Doma kulture

24.
JUL

19:00 Prikazivanje filmova  po konkursu  “VEČE FILMA 57.FKMS“ - Društveni klub Doma kulture
20:00 Prikazivanje sinhronizovanih crtanih filmova za decu - plato Doma kulture
21:00 Prikazivanje filma  “BURYING THE EX” (SAHRANITI BIVŠU) žanr: HOROR, glumci: Anton Yelchin, Ashley Greene i Alexandra   
            Daddario - plato Doma kulture
 

25.
JUL

19:00 Prikazivanje filmova  po konkursu  “VEČE FILMA 57.FKMS“ - Društveni klub Doma kulture
20:00 Promocija knjige Simona Tsubote  “Poslednji trag Hiperboreje“,  prošlogodišnjeg dobitnika nagrade “TIMOČKA LIRA“, 
           Snack bar Doma kulture
20:00 Prikazivanje sinhronizovanih crtanih filmova za decu - plato Doma kulture
21:00 Prikazivanje filma ”THREE NIGHT STAND” (ŠEMA ZA TRI VEČERI) žanr: KOMEDIJA, glumci: Sam Huntington, Megan Rath, i 
             Emmanuele Chrigui - plato Doma kulture

26.
JUL

20:00 Pesničko veče “TIMOČKA LIRA 57.FKMS“ i proglašenje pobednika - plato Doma kulture

Opština
Knjaževac

Dom kulture
Knjaževac
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ДУПЛА КРУНА ЗА 
„ЕТНО ДАМЕ”

ДОНАЦИЈА 
ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Интересовање за „Златне руке“ изнад очекивања

Амбасадор УАЕ уручио вредну опрему

ДУНАВ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ НЕГОТИНА

ДОГАЂАЈИ
Манифестација „Дан Дунава” окупила бројне Неготинце

НЕГОТИН - Кусјачка плажа крај Неготина и за овај десети по реду Дан Дунава врвела 
је од посетилаца. Иако је на плажи купање било дозвољено само у малом, ограђеном делу, 
многи нису одолели да само дођу на Кусјак и уживају у програму који је за њих припремила 
Туристичка организација општине Неготин.

Туристичка организација, Удружење риболоваца „Тимок“ и Спортски савез, под по-
кровитељством локалне самоуправе потрудили су се да на прави начин промовишу природ-
не вредности овог краја и потенцијал Дунава.

- Циљ нам је да кроз ову активност промовишемо Дунав као туристички потенцијал 
наше општине, с обзиром да општина има обалу од неких четрдесетак километара, доста ви-
кендица, викенд насеља, који су интересантни за наутички туризам, да поспешимо да људи 
дођу и да промовишемо и Неготин као општину која излази на Дунав – каже Душан Петровић, 
директор Туристичке организације општине Неготин.

Двадесет пловила и бројне посаде пловили су Дунавом од Михајловца до Кусјака, у 
укупној дужини од шест километара. Ова Кусјачка регата донела је посади “Руби” из Књажев-
ца титулу највеселије, док је титулу најшармантније екипе “Дана Дунава” понела екипа “Ри-
стићи – Дунавске сирене” из Зајечара. 

- Локална самоуправа је покровитељ обележавања Међународног Дана Дунава с об-
зиром да кроз општину Неготин и протиче Дунав и ми смо једна од општина у Србији која има 
ту привилегију. Иначе, овај дан је изузетно важан за наш град и нашу општину и зато обеле-
жавамо и дајемо подршку обележавања Дана Дунава реке која протиче кроз десет земеља и 
све нас на свој начин повезује. Много је предности, надамо се да ћемо у наредном периоду 
те предности и потенцијале искористити боље- каже Татјана Панић, члан Општинског већа 
задужена за туризам, културу и информисање.

Својим риболовачким мајсторијама највише су одушевили млади риболовци, њих 11 
дечака и десетак девојчица, који су се такмичили у пецању рибе на пловак.

Прво место освојио је у категорији пионира до 14 година старости, осмогодишњи Ми-
хајло Радуловић, друго Стефан Вагајић, а треће Лазар Поповић. Михајло је упецао 750 грама 
рибе, чак 120 грама више од другопласираног Стефана.

У категорији пионирки најбоље су биле сестре Вања и Дуња Петковић, које су заузе-
ле прво, односно друго место, док је Јована Радуловић била трећепласирана.

Традиционалном “Кусјачком котлићу“ одазвало се 18 екипа које је два сата крчкало у 

СОКОБАЊА - Манифестацију „Златне руке”, 36. по реду, која је у центру Сокобање одр-
жана у суботу, обележио је велики број учесника и посетилаца. Ове године било је 110 штандо-
ва, а због ограничености капацитета, Туристичка организација Сокобања морала је да одбије 
чак 130 излагача који су били заинтересовани да се такмиче на овој манифестацији. „Златне 
руке” су најстарија манифестација овог типа у Републици Србији и за неку годину обележиће 
четри деценије постојања. Пре 20 година и Туристичка организација Србије препознала је зна-
чај ове манифестације и покренула национално такмичење, које је нарeдних 10 година орга-
низовано у Сокобањи, али и у другим местима широм наше земље.

- Због великог интересовања за такмичење у Сокобањи, која је и зачетник манифеста-
ције, одлучено је да Бања преузме и организује ово такмичење на националом нивоу - каже 
Љубинко Миленковић, директор ТО Сокобања. Током првих година постојања ове манифе-
стације, домаћице су јела припремале на отвореном у току такмичења и на тај начин јавно 
показивале своје умеће. Последњих година такмичење се организује на мермерном шета-
лишту где није могуће организовати спремање хране, већ учеснице доносе јела која су пре 
тога припремљена код куће. Миленковић додаје да се искрено нада да ће наредна 37. по реду 
манифестација „Златне руке” бити одржана у близини летње позорнице „Врело” где ће моћи 
поново да се организује и та категорија. Ове године учеснике је оцењивао стручни жири у 
саставу Нада Стојковић, председница Етнолошке радионице „Етнос”, Милена Милошевић Ми-
цић, директорка Народног музеја из Књажевца и Саша Мишић, инструктор куварства, широј 
јавности познат као „Паклени кувар”, због учествовања у истоименом кулинарском серијалу. 
Приликом жирирања све три оценске листе сложиле су се без икаквог договора, тако да су 
најбољи учесници у свим категоријама проглашени једногласно. Чланови жирија честитали 
су организаторима на 36 година изузетно успешног функционисања манифестације и истак-
ли да сви заједно, организатори, учесници и жири могу бити поносни на све оно што је на ма-
нифестацији приказано. За најочуванији и најоригиналнији експонат проглашена је кецеља 
која припада Мирослави Ицић из Свилајнца. У категорији најбољи вез признање је припа-
ло Удружењу „Етно даме” из Лазнице, а у категорији очување традиције старих заната Ради-
оници „Ћилим” из Пирота. Удружење „Штит” из Параћина добило је признање за коришћење 
етно мотива на савременим украсно-одевним предметима. Бранислава Јогрић из Милушин-
ца, добила је признање за ручни рад рађен у току манифестације. У категорији старих и забо-
рављених јела прво место заузело је Удружење „Етно даме”, друго место припало је Виолети 
Ђокић из Шарбановца, а треће Лозици Миливојевић такође из Шарбановца. М.Б.

“Oвaj мeдиjски сaдржaj суфинaнсирaн je oд стрaнe oпштинe Сoкoбaњa. Стaвoви из-
нeти у пoдржaнoм мeдиjскoм прojeкту нужнo нe изрaжaвajу стaвoвe oргaнa кojи je дoдeлиo 
срeдствa.“

КЊАЖЕВАЦ - У координацији са Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Амбасада Уједињених Арапских Емирата у Србији, донирала је Геронто-
лошком центру вредну опрему за дистрибуцију хране. Тим поводом, у Књажевцу је боравио 
Његова екселенција амбасадор Мубарак Ал-Дахери. 

Овом донацијом, књажевачки Дом старих унапредиће квалитет живота својих ко-
рисника.

‘’Добили смо колица за дистрибуцију топле хране до трпезарија из централне кухиње. 
Овим ћемо задовољити законске норме везане за путеве хране, прљаве и чисте, чиме се ели-
минише укрштање тих путева и свака могућност заразе’’, нагласио је Саша Игњатовић, дирек-
тор Геронтолошког центра.

И у Министарству и Амбасади истичу да садарња две државе јача из дана у дан, пре 
свега кроз контакте две владе, а на корист најрањивих група, попут деце и старих. 

 ‘’Сарадња се одвија између влада и министарстава, у овом случају Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Намера је да се подигне квалитет живота ста-
новништва Србије. У 2017. години Уједињени Арапски Емирати проглашени су земљом која је 
највећи донатор. Донирано је 5,3 милијарде долара. Сарађујемо са Владом и министарстви-
ма да бисмо знали где је помоћ најпотребнија. Фокусирани смо на школство, здравство, децу, 
старе, јер они су основа друштва,’’ казао је амбасадор Мубарак Ал-Дахери.

‘’Сарадња Владе и целе Србије са УАЕ је у сталном развоју. Поред сарадње у области 
пољопривреде, авио саобраћаја, грађевинарства, веома је изражена помоћ ове богате земље 
која препознаје потребе грађана Србије и помаже тамо где Министарство препознаје да је по-
моћ потребна,’’ рекао је Светозар Алексов, државни секретар у Министарству.

Председник општине Књажевац Милан Ђокић разговарао је са амбасадором о потен-
цијалним инвестицијама ове земље у развој туризма и пољопривреде.

‘’Уједињени Арапски Емирати су финансијски јако моћна земља и ми смо искористи-
ли прилику да предочимо потенцијале које наша општина има, почев од Старе планине, па 
до површина под воћем. Његова екселенција изразила је посебно интересовање за развој ту-
ризма, за инвестиције у туризам. Добили смо обећење да ће све оно што смо му предочили, 
он даље представити привредницима из УАЕ’’, истакао је Ђокић.

Донације попут ове нису случајност, када се зна да су Уједињени Арапски Емирати, 
богата блискоисточна држава, привржени породици и да воде рачуна о својим људима, по-
готову ако су стари и немоћни, чуло се у Геронтолошком центру, приликом посете амбасадо-
ра Ал Дахерија.

 Љ.П.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-

нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

својим котлићима рибљу чорбу, свако додајући пуно знања, мајсторска и тајних састојака. На 
крају смотре, жири је одлучио да прво место додели екипи „Миндазуки“ Александра Јаневског 
из Вражогрнца код Зајечара. Другопласирана је екипа „Перке“ Милана Перовића из Неготина, 
док је трећу награду освојила екипа „Таса“ Дарка Тасића, такође из Неготина.

У такмичењу веслача први је двојач чешких полицајаца из Заједничких снага војске 
и полиције: Zdenjek Tlamicha и Tomas Brezny. Друго место освојили су „Руби сокови“ из Кња-
жевца, отац и син Миодраг и Иван Павловић, док је трећа награда припала, такође, двојцу из 
Чешке, екипи „Labemfurt“, у саставу: Yiri Štaud и Premek Samšinak. 

У „Ангелинином конаку“ Верице Жикић, етно домаћинству на Кусјаку најмлађи су ужи-
вали у још једној креативној радионици мр Драгане Јаћимовић и у изради сувенира. Наравно, 
инспирисао их је Дунав, па су многи своје сувенире и радове украшавали шкољкицама, раз-
нобојним тракама, бубамарицама, глитерима и свиме чиме их је машта већ дотакла. 

Многи су уживали и у вожњи катамараном Туристичке организације Неготин, а они 
на обали у свирци бендова неготинског Play on и Hunky Dory из Мајданпека.

 С.М.Ј.
“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изра-

жени у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“
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ЛЕЧЕЊЕ КАНДИДИЈАЗЕ 
ПРАВИЛНОМ ИСхРАНОМ

Новија научна истраживања показују да се Candida albicans и неколико дру-
гих њој сродних гљивица убрзано шире и размножавају нарочито код оних људи 
који имају проблеме са дигестивним и другим метаболичким неуравнотежености-
ма, те је значај правилне исхране у лечењу кандидијазе и неких других гљивичних 
обољења заиста велик. У следећем исцрпном тексту можете пронаћи велики број 
савета који се тичу кандидијазе.

Кандида се налази и у нормалним, здравим организмима, али је у њима њен 
ниво контролисан. У здравом систему органа за варење присутне су културе бак-
терија Lactobacillus acidophilus као и други микроорганизми неопходни за правил-
ну апсорпцију хране. Кандида има њима супротно деловање: она инхибира асими-
лацију есенцијалних амино киселина и других хранљивих материја, што код особа 
које пате од кандидијазе води ка постепеном слабљењу имунолошког система.

Кандида из дигестивног тракта може ,склизнути’ кроз ослабљене цревне зи-
дове или се може из ануса раширити и у репродуктивни систем (нарочито код жена) 
и одатле у крв и друга ткива. Овакве миграције кандиде кроз цео организам обич-
но се завршавају потпуном ,опсадом’ организма и, уколико се не лече, могу имати 
фаталан исход (на пример код људи који имају SIDA и друге дегенеративне болести 
вирусног порекла). По мишљењу др Курта Донзбаха (dr Kurt Donsbach) из, за кан-
дидијазу специјализоване, Болнице Санта Моника у Мексику дејство кандиде омо-
гућава појаву свих значајнијих болести.

Борба са токсичним нус производима кандиде, код кандидијаза у поодма-
клом стадијуму, потпуно заокупљају имунолошки систем и он тада не успева да од-
говори на друге вирусе или штетне супстанце. Коначно, имунолошки систем се сла-
ма под притиском и то отвара слободан пут аутоимуним болестима или болестима 
попут рака и SIDA. Уколико не дође до овако озбиљног развоја ситуације, стање 
затрованости организма кандидиним токсинима може узроковати нпр. алергијске 
реакције на минорне атмосферске или дијететске токсине и, ако се дозволи да се 
стање даље погорша, особа са кандидијазом може развити преосетљивос тј. поста-
ти алергична на скоро све.

Симптоми претераног раста кандиде у организму
Неки од симптома кандидијазе су хронична премореност, ментална инерт-

ност, хронични вагинитис или простатитис, свраб ануса, надимање и други диге-
стивни проблеми, лош задах, преосетљивост на дувански дим и хемијска испарења, 
слуз у столици, честе прехладе, константна глад за слатком храном и квасним хле-
бом, честе појаве гљивичних инфекције (као што је нпр. атлетско стопало), слаб 
имунитет. Људи у поодмаклом стадијуму кандидијазе имају великих проблема да 
се усредсреде, имају проблема са меморијом и губитком памћења, а у тежим слу-
чајевима могу доћи и у стање менталних поремећаја као што је манична депре-
сија и халуцинације. Врло честа је и појава алергичности на различите намирни-
це и супстанце.

Кандидијаза се често јавља уз следеће симптоме: осећај тежине, успорено-
сти, тромости, менталне умртвљености.

Узроци проблема са кандидом
Оријентална традиција узрок појаве кандиде види, између осталог, и у хра-

ни која ствара влажно стање организма. То су намирнице које хладе организам, 
превише су слатке или слане, намирнице које стварају слуз, бајата или ужегла хра-
на. Уношење превеликих количина пресне хране такође може ослабити варење, 
што се огледа у врло меким или течним столицама. Намирнице које погодују раз-
воју гљивица су и квасни хлебови, алкохолна пића, већина опијата. Сложена јела са 
много различитих састојака такође могу погодовати развоју гљивица. Једноставно 
комбиновање намирница је добар контролор гљивица (више о Комбиновању хра-
не ускоро на нашем сајту).

Фактор који највише погодује развоју кандидијазе и слабљењу снаге систе-
ма за варење је коришћење великих количина антибиотика широког спектра или 
њихова учестала употреба. Овакви антибиотици уништавају све микроорганизме у 
дигестивном тракту – па и оне корисне и неопходне за функционисање здравог ор-
ганизма, а самим тим припремају погодан терен за развој гљивица. Уколико је узи-
мање антибиотика неопходно препоручује се да се у току и након терапије антибио-

тицима константно обнавља и флора ацидофилних култура, да се уносе намирнице 
као што су укисељено поврће, поврће богато хлорофилом (тамнозелено поврће), 
зелена магма, мале количине мисо супе. Треба имати у виду и да свакодневно уно-
симо одређене дозе антибиотика уколико једемо месо, јаја, млечне производе, пи-
летину, ћуретину из индустријске производње (већина стоке узгојене у комбинати-
ма и фабрикама третирана је великим количинама антибиотика).

Како исхраном контролисати кандиду?
Сложени угљени хидрати

Храну богату угљеним хидратима треба умерено конзумирати зато што она 
често погодује стварању слузи и повећава киселост организма. (Код људи који не-
мају кандидијазу својство интегралних житарица и других нерафинисаних сложених 
угљених хидрата да стварају нешто слузи може бити добробитно. Добрим жвакањем 
и умереним конзумирањем повећава се алкалност сложених угљених хидрата и 
смањује се њихова способност да при варењу формирају слуз.)

Мада се сви лекари по овом питању не слажу ипак сматрамо да је за особе 
са кандидијазом препоручљиво коришћење житарица у исхрани: оне су добар из-
вор лигнина и неких супстанци које инхибирају раст гљивица и анаеробних бак-
терија. Препоручују се житарице: просо, печену хељдину прекупу (хељдина каша), 
раж, овас, јечам, амарант, киноу. (Житарице као што су мрвљена раж и јечам тре-
ба самлети непосредно пред употребу како би се избегла ужеглост. Лагано скуване 
клице јечма, пиринча, проса богате су дигестивним ензимима и кинеска херболо-
гија препоручује их у случајевима дигестивне стагнације као и за побољшање аси-
милације хранљивих материја. Ове клице, као и изданци ражи, киное и овса, изу-
зетно су ефикасан лек у контроли претераног раста гљивица. 

У дијети за контролу кандиде горе наведене житарице треба да сачињавају 
40% исхране, од чега барем пола треба да буду клице.

Препоручује се и употреба пасуља: азуки пасуља зато што он ,,суши’’ прете-
рано влажан организам, а мунго пасуља зато што је он добар детоксикант. Клице 
азуки и мунго пасуља, као и сојине клице такође су благотворне. Све пасуље и дру-
го поврће лакше је сварити уколико су посути клицама или уколико се једу са зе-
леним поврћем или поврћем које садржи мало скроба.

Зелено поврће је једна од најбољих намирница у дијети за контролу кан-
диде. Врло слатко или скробно гомољасто поврће (слатки кромпир, јам, кромпир) 
треба избегавати. Друго скробно поврће, као што су шаргарепа, пашканат, репе 
и цвекла могу се нормално конзумирати. Укупна заступљеност поврћа у исхрани 
може бити између 40 и 50%. Заступљеност махунарки (пасуља, грашка, сочива) и 
њихових клица може чинити до 10% исхране.

Једноставни угљени хидрати и заслађивачи
Сви рафинисани и концентрисани шећери (шећери, меласе...) и воће под-

стичу раст гљивица у телу и треба их избегавати. Толерише се употреба само јед-
ног заслађивача: лишће биљке стевије (Stevia rebaudiana).

Протеини животињског порекла
Сасвим довољно протеина унећете уколико једете махунарке и житарице. 

Већина млечних производа, јаја, црвено месо имају састојке који подстичу развој 
гљивица и зато нису препоручљиви у исхрани особа које пате од кандидијазе. Уко-
лико вам се чини да је неопходно конзумирање беланчевина животињског порек-
ла тада су риба и перад, уколико долазе из узгоја у којем се не примењују антибио-
тици, дозвољени. Неким особама одговара и унос сировог козијег млека, и у том 
случају није неопходно уносити нити један други производ животињског порекла.

Ферментисана (укисељена) храна
Нека ферментисана храна, квасци и маја могу подстицати развог гљивица 

у дигестивном тракту. Мисо, соја сос, темпех и тофу, иако су ферментисана храна, 
могу се толерисати али само повремено и у малој количини. Да би се смањио ефе-
кат ферментације препоручљиво их је мало скувати. Уколико се правилно користе 
квалитетни мисо и соја сос развијају добру цревну флору. Особа са кандидијазом 
ће знати да јој ови производи ипак не пријају уколико након њиховог конзумирања 
осетити слабост и умор. Пола супене кашике мисоа или соја соса дневно обично не 
прави никакве проблеме.

Конзумирање сирових укисељених намирница (алге, бели лук, поврће, ку-
пус) се топло препоручује особама са кандидијазом. Укисељене намирнице пома-
жу развој ацидофилних култура у систему за варење. Свакодневно треба конзуми-
рати укисељене намирнице, а уколико то није случај тада је неопходно узимати 
неки додатак исхрани.

Постоје и боља решења од уобичајених ацидофилних производа. Произво-
ди на бази спора, Л. спорогенес и Б. латероспорус, могу скоро увек заменити ацидо-
фил и бити далеко ефикаснији (на пример лекови као што је Линеx). Они уништавају 
гљивице и хране се отпадом и цревним патогеним бактеријама, а при том подржа-
вају стварање ацидофила и других благотворних култура. Узимајте неки од ових 
производа једном дневно, на празан стомак, или чак два пута дневно уколико су 
симптоми кандиде озбиљни.

Пивски квасац, квасне хлебове, као и обично сирће и алкохолна пића треба 
избегавати. Природно дизано кисело тесто од интегралног раженог брашна може 
се користити. Висококвалитетно сирће може такође бити од користи.

Уља, орашасти плодови и семенке
Већина уља и уљем богатих производа као што су комерцијални ораша-

сти плодови и семенке су често ужегли и извор су имуно-инхибитајућих ,слобод-
них радикала’. Уколико се благо испеку (тостирају) смањује се ужеглост ораха и се-
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менки. Још је боље сломити љуску и ољуштити их непосредно пре јела. С обзиром 
на чињеницу да уљем богате намирнице могу преоптеретити јетру и ослабити рад 
панкреаса, и уопште могу повећати ,влажности’ и ,хладноћу’ организма препору-
чујемо да особе са кандидијазом користе што је мање или нимало оваквих намир-
ница (орашасти плодови, семенке, авокадо, уља...).

Изузетак су лан и његово уља: унос до једне кашике нерафинисаног хладно 
цеђеног ланеног уља дневно је дозвољен. Још један изузетак су и уља богата оле-
инском киселином. Уколико се користе у врло малим количинама ова уља могу ин-
хибирати раст кандиде. Екстра девичанско маслиново уље је најбољи извор оле-
инских уља. У кувању се дозвољава додавање до једне кашике оваквог маслиновог 
уља дневно.

Још неке корисне информације
Бели лук има изузетне анти-вирусна и анти гљивична својства, а не наруша-

ва здраву стомачну флору. Препоручена доза је пола чена дневно, два пута у току 
дана, пре јела. Нарочито се препоручује узимање белог лука након конзумирања 
зелене магме. Житарице штите стомак и јетру од жестоких својстава белог лука. Уко-
лико за вас сиров бели лук има прејак укус, производи на бази белог лука богати 
антигљивичним састојком алицином могу се конзумирати у препорученим дозама.

Бели лук је такође и један од најбољих лекова за вагиналну кандидијазу. 
Гљивице је из овог дела тела тешко искоренити зато што се оне настане у неколико 
слојева ткива и постају међућелијски паразити, тако да и када се површински слој 
ткива сљушти зараза остаје присутна. Лечење вагиналне кандидијазе мора трајати 
макар месец дана. Ољуштени чен белог лука кроз који прошијете (памучни) конац, 
како бисте чен лако извадили, треба пет ноћи недељно читавог месеца користити 
као вагиналету. Уколико се испостави да је ова метода сувише жестока онда оста-
вите на чену белог лука слој или пар слојева његовог природног омотача. У току 
дана препоручује се вагинално испирање чајем од белог лука или од тахеба. Испи-
рање раствором винског сирћета (једна мера сирћета и две мере воде) привреме-
но отклања симптоме иритације.

Сво зелено лиснато поврће је богато хлорофилом, а он прочишћава органи-
зам и спречава ширење бактерија, гљивица и других микроорганизама. Хлорофил 
подстиче раст благотворне стомачне флоре. Першун, кељ, зељасто поврће, блит-
ва, маслачак, спанаћ, купус, микро-алге (спирулина, хлорела, дивља плавозелена 
алга), зелена магма, изданци пшенице и јечма (трава) – све ове биљке садрже вели-
ку количину хлорофила. Најделотворнији у борби са гљивицама су траве пшенице 
и јечма јер садрже на стотине ензима који растварају супстанце које могу бити ток-
сичне или које се тешко варе.

Алге имају важну улогу у лечењу кандидијазе. Морско поврће садржи селен 
и многе друге минерале који су неопходни за обнову имунитета. Осим тога, морско 
поврће садржи и јод који ензими у телу користе како би створили слободне ради-
кале који носе јод и који онемогућавају деловање гљивица. (У прошлости, пре кре-
аирања лекова против гљивица управо је јод коришћен као главни лек.) Када се 

кандидијаза јави уз рак или туморе, тада је морско поврће од још веће користи. У
Оболели од кандидијазе треба да конзумирају со у врло ограниченим ко-

личинама – довољно соли уноси се конзумирањем морског поврћа и других на-
мирница. Мало праве морске соли при кувању махунарки, поврћа ипак се може 
толерисати.

Типови људи и лечење кандидијазе
Излечити кандидијазу само променом исхране је могуће, али захтева стр-

пљење, доследност и добре навике у исхрани. Два фактора – једноставно комби-
новање намирница и редовно коришчење укисељеног поврћа – посебно су важ-
ни и помажу да се значајно скрати период опоравка.

Код посебно тешких случајева кандидијазе је уз правилну исхрану неопход-
на и помоћ јаких лекова. Екстракт семенки цитруса је вероватно једнако делотворан 
као и лекови а још је сигурнији за употребу. У добром раствору екстракт семенки 
цитруса може бити кориштен и за вагинална испирања као и за већину екстерних 
гљивичних инфекција (екстракти семенки цитруса производе се у различитим кон-
центрацијама тако да за дозирање треба следити упутство).

Врло моћна је и хипер-оксигенизација производима као што је хлорин ди-
оксид, хидроген пероксид (H2O2) и озон. Све ово треба користити уз надзор струч-
ног лица.

При формулисању плана исхране треба у обзир узети и физичку снагу и 
стање особе која се лечи.

Слаб тип: слаб, мршав, блед; секрет из носа, пљувачка и/или вагиналне 
излучевине су бистре и воденасте. Овај тип особе треба да уноси више куване 
хране, од 75% до 90% од укупне исхране, и можда ће бити потребно и уношење 
производа животињског порекла неколико пута у току недеље. Траве пшенице 
и јечма, терапије хипер-оксигенизације, горке биљке треба уносити у врло огра-
ниченим количинама, или их потпуно изоставити. Стимуланси имуног система 
(као што су биљка тахебо или жен шен) су корисни, као и други производи пред-
ложени у овом тексту.

Снажан тип: румено лице, јак глас; секрет из носа, пљувачка и/или вагинал-
не излучевине су густе и могуће жуте или зелене. За овај тип особе препоручује се 
бржа, прочишћавајућа дијета са мало или без производа животињског порекла, а 
сирово поврће, изданци и клице треба да сачињавају макар 50% исхране. Овај тип 
особе може имати користи од свих намирница и метода препоручених овим тек-
стом.

Већина људи обично је ближа једном или другом типу. Важно је и препору-
ке за исхрану прилагођавати у складу са променама које се дешавају у току про-
цеса излечења.

(Овај текст је приређен уз помоћ материјала из књиге Паул Питцхфорд Хеа-
линг wитх wхоле фоодс – ориенталл традитионс анд модерн нутритионс)

Саветовалиште за правилну исхрану 
ЗЗЈЗ Тимок Зајецар

ЗЕМЉА СВЕ КИСЕЛИЈА КЛАДОВЉАНИ хОЋЕ 
У ЗАНАТЛИЈЕ

У Неготинској Крајини закоровљена половина њива Завршен упис нове генерације средњошколаца

НЕГОТИН - Поред недостатка радне снаге и све израженије миграције ста-
новника, годинама уназад скоро 50 одсто обрадивих површина у Неготинској 
Крајини остаје необрађено. Разлог за закоровљене њиве, истичу стручњаци, треба 
тражити и у све већој киселости земљишта, које условљавају лимитираност пољо-
привредне производње и недостатак продуктивности. Ова појава нарочито је при-
сутна у брдско-планинском делу општине Неготин.

„Резултати које смо добили након агрохемијске анализе плодности 
земљишта, указују на то да је пХ вредност наших ораница имеђу 3,9 и 5,5. Такође је 
приметно драстично смањење хумуса у земљишту, које је од некадашњих просеч-
них 5 на нашим ораницама спао на 2, а неретко и испод тих вредности. Фосфора и 
калцијума на појединим парцелама има у траговима“, каже Зорица Петканић, само-
стални стручни сарадник за технологију биљних производа Пољопривредне саве-
тодавне и стручне службе (ПССС) Неготин.

Стручњаци наводе да се у равничарском делу општине сајњак као неза-
менљиво органско ђубриво не употребљава, што због драстичног смањења сточ-
ног фонда, али и због беспарице, несугурности производње, нестабилности откуп-
них цена и свакако самих климатских промена.

„То је за последицу имало и неуношење комплексних минералних ђубри-
ва НПК формулације у земљиште, чиме се земљиште додатно осиромашивало. У 
употреби су само азотна ђубрива у прихрани биљака, најчешће она физиолош-
ки кисела, као што су Уреа, Сан и Ан, а о употреби кречног материјала за побољ-
шање квалитета земљишта нема ни говора“, каже Петканићева и додаје да су апели 
стручњака уродили плодом, па је после осам година Министарство пољопривреде 
преко Управе за пољопривредно земљиште у свој Програм и Уредбу за 2018.годи-
ну уврстило и меру побошљања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта 
познатију као калцизацију.

Конкурсом је планирана субвенционисана набавка кречног материјала у из-
носу од 90 одсто. Неопходно је да се пољопривредници јаве саветодавцима у ПССС 
Неготин како би им била урађена анализа земљишта на пХ и како би прибавили до-
кументацију потребну да се конкурише за ову меру. С.М.Ј.

КЛАДОВО - Од 1. септембра у две средње школе у Кладову у клупама ће 
бити 133 ученика, 17 мање од планираног броја. У зависности од броја бодова и 
предности остварених у основној школи, новопечени средњошколци су уписива-
ли први наведени профил за који су имали довољан број поена. У средњој школи 
Свети Сава уписано је 55 ђака, у гимназији општи смер 25 и на новом смеру царин-
ски техничар 30 ученика.

- Задоволњи смо интересовањем ученика за тај смер, јер смо попунили упис-
ну квоту. Што се тиче гимназије остало је слободно 5 места, али то неће реметити 
квалитетно спровођење наставног програма. Од 1. септембра ученици ће имати два 
часа више у недељном распореду. Та два часа намењена су за похађање изборних 
програма, док су постојећи предмети и њихов фонд остали непромењени - казала 
је Јасмина Ђорђевић,в.д. директорка СШ “ Свети Сава”.

На два подручја рада, електро и машински у четворогодишњем трајању у 
Техничкој школи у два одељења уписано су 24 будућих машинских техничара и 30 
електротехничара рачунара.

- Радује нас сазнање да је ове године попуњено комбиновано одељење у 
трогодишњем трајању у којем ће наставу похађати по 12 будућих електроинстала-
тера и електромеханичара за термичке и расхладне уређаје. У другом кругу у две 
средње школе у Кладову није било распоређених ни уписаних ученика- казао је Зо-
ран Николић, директор Техничке школе у Кладову. У минулој школској години осми 
разред у тој подунавској општини завршило је 149 ђака. М.Р.
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КЊАЖЕВЧАНИ ЗАСЛУЖЕНО 
У ПОЛУФИНАЛЕ

НОВА ПОБЕДА “ДЕБЕЛИх”

„МОЈ ПРВИ 
ФУДБАЛСКИ КОРАК’’

“ЕКОЛОШКА 
ИСТИНА 2018”

ВЕСТИ
Тријумф Књажевца у четвртфиналу City games такмичења

У Доњем Милановцу одржана спортско–забавна 
манифестација “Мршави-Дебели”

Завршена школица спорта

Отворена изложба фотографија

КЊАЖЕВАЦ - Тријумфом у конкуренцији Сврљига, Зајечара, Сокобање, 
Врања и Љига, екипа Књажевца пласирала се у полуфинале City games такмичења 
које се одржава у Чачку. Национално финале надметања сличног некадашњим Игра-
ма без граница одржаће се 22. јула на Златибору.

Књажевац је ове недеље био домаћин изузетне спортско-туристичке мани-
фестације. На базену Бањица одржан је City games, такмичење налик некадашњим 
Играма без граница у коме су се надметале екипе Сврљига, Зајечара, Сокобање, 
Врања, Љига и Књажевца.

У сарадњи са општином Књажевац, такмичење је организовала Аdriaevents 
Agency чији директор Мирослав Крзyк истиче да се ради о међународном пројек-
ту који ове године обухвата и Србију. Предтакмичења, такозвани челенџи, органи-
зовани су у неколико делова земље, а сада је на ред дошла и југоисточна Србија. 
Следе полуфинала, затим финално национално надметање и велико интернацио-
нално финале у Луксембургу.

- Организација једног овако великог догађаја одлична је прилика за промо-
цију Књажевца, нашег изванредног базена, као и осталих туристичких потенција-
ла којима располажемо, рекао је Милан Ђокић, председник општине Књажевац.

После узбудљивог и неизвесног такмичења, највише успеха имала је еки-
па домаћина. У драматичној завршници Књажевчани су за нијансу били бољи од 
Врањанаца који су завршили на другом месту. Трећа позиција припала је екипи 
Љига.

Три најбоље екипе добиле су заслужена признања. Медаље су им уручили 
челници локалних самоуправа Сврљига, Зајечара и Књажевца – Јелена Трифуно-
вић, Бошко Ничић и Милан Ђокић. Победом у четвртфиналу екипа Књажевца стек-
ла је право наступа на полуфиналу у Чачку, док ће финално надметање за Србију 
бити одржано 22. јула на Златибору. Љ.П.

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ -  У Доњем Милановцу, прошлог петка одржана је тра-
диционална спортско–забавна манифестација “Мршави-Дебели” која је настала пре 
више од пола века.

Реч је о занимљивој фудбалској утакмици у којој су сви учесници победници. 
Иако је резултат увек у другом плану, поменимо да су после извођења пенала сла-
вили “Дебели” пошто је у регуларном току било 2:2. Екипе на стадион хотела “Лепен-
ски вир” долазе камионом и трактором, а пошто претходно обиђу град и тако позову 
мештане да њихово надметање испрате. Јединствен сусрет у којем су правила мало 
другачија, протекао је на задовољство и смех публике и учесника, који у екипи “Мр-
шави” нису смели да имају више од 59 килограма , ни мање од 85 у екипи “Дебели”. 

Традиционално, ова утакмица има и занимљиво “треће полувреме”, однос-
но дружење до касно у ноћ. И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - Уручењем медаља и дружењем у башти Дома ЈНА завршен је 
‘’Мој први фудбалски корак’’, бесплатни програм намењен девојчицама и дечаци-
ма предшколског узраста, који желе да се баве спортом.

Група девојчица и дечака, која је ове године прерасла вртић, део лета про-
вела је на зеленим фудбалским теренима, учећи прве фудбалске кораке у истоиме-
ном програму Спортског савеза. Судећи по реакцијама, децу, којој су у башти Дома 
ЈНА додељене заслужене медаље, заинтересовале су фудбалске вештине и многи 
ће наставити да се баве спортом, ако маме и тате могу да издвоје новац за тренинге.

Преко пет стотина малишана у протеклих девет година прошло је кроз ову 
забавну школицу фудбалских вештина. Овогодишњу генерацију пратило је лоше 
време, те према речима Крунислава Симића програм рада није у потпуности ре-
ализован.

Осим на бављење спортом, тренери су у протеклих месец дана подстица-
ли малишане да искажу и неке друге таленте, какви су они према сликању или ре-
цитовању. Део су показали и публици на завршној свечаности програма ‘’Мој први 
фудбалски корак’’. Љ.П. 

“Овај медијски садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства.“

ЗАЈЕЧАР - У Радул беговом конаку отворена је изложба фотографија “Еко-
лошка истина 2018” која се може разгледати наредних 10 дана.

- Међународна изложба фотографија „Еколошка истина 2018” једна је од 
најзначајнијих манифестација које организује Установа Народно позориште Ти-
мочке Крајине - Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару и поносан сам што 
је она део нашег програма - истакао је, отварајући изложбу в.д. директора устано-
ве “Зоран Радмиловић” Владимир Ђуричић.

Оснивач и аутор изложбе Радојица Раша Милојевић је подсетио да је из-
ложба настала као пратећа манифестација научног еколошког скупа Завода за за-
штиту здравља “Тимок”, али је постала самостална поставка и као таква се одржа-
ва већ 13 година.

“Овогодишња изложба обухвата избор награђених радова од укупно 5 хиља-
да колико је пристигло на конкурс из целог света. На једној страни могу се виде-
ти фотографије на тему “Земља пати” на којима је приказано како човек уништава 
планету, а на другој страни је нетакнута природа, која треба да послужи као при-
мер како заштитити животну средину”, рекао је Милојевић.

Ово је кружна изложба, коју су пре Зајечараца имали прилику да виде грађа-
ни Софије у Бугарској и Нове Горице у Словенији. Покровитељ изложбе је Град Заје-
чар. А.П.


