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ОДРЖАН 
МАРАТОН ЖЕЉА

Манифестација окупила 150 особа са инвалидитетом

Завршени радови у Великој Каменици

У Мајданпеку у недељу, 2. септембра одржани редовни 
избори за локални парламент

Пројекат вредан три милиона и 450 хиљаде евра

Ускоро и манифестација „Дани Гамзиградске бање“

У Сокобањи четири локалитета обишло 132 учесника 
манифестације
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Група грађана “Доста је било - Упалимо светло” са 4,21 одсто. За листу СНС-а 
је гласало 6.562 бирача, за “Двери” 1.096, а за СПС-ЈС 962. 

Према речима председника ОИК-а Мајданпек, Милоша Јовановића, 
мандати ће бити распоређени у року од 10 дана, неправилности није било, 
а уложен је само један приговор Групе грађана “Доста је било - Упалимо 
светло” који ће Комисија размотрити у року од 48 сати.

Прелиминарни резултати показују да је на свим бирачким местима 
листа са бројем један “Александар Вучић - Зато што волимо Мајданпек” за-
бележила убедљиву победу. Најубедљивију, на бирачком месту број 18, у 
Лескову, где је од 272 бирача прилику да бира искористио 271, а чак 251 по-
верење поклонио листи “Александар Вучић - Зато што волимо Мајданпек”.

На гласовима и указаном поверењу, грађанима општине Мајданпек 
захвалио је први на победничкој листи кандидата, Дејан Вагнер, досадашњи 
председник општине и поручио да ће она бити драгоцена у реализацији 
бројних предстојећих задатака са циљем да ово буде лепша и боља среди-
на за живот и рад свих њених становника.

Иако Општинска изборна комисија има рок од 10 дана да објави зва-
ничне резултате, њен председник је најавио да ће то, по свој прилици, бити 
учињено и раније. И.Ћ.

ДРУШТВО
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ПОБЕДА ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗАТО ШТО ВОЛИМО МАЈДАНПЕК“!

У Мајданпеку у недељу, 2. септембра одржани редовни избори за локални парламент

У Мајданпеку, Влаолу и Лескову

Одржана седница Општинског већа у КњажевцуТРИ НОВЕ ПОШТАНСКЕ 
ИСПОСТАВЕ УСКОРО ДОГРАДЊА 

ВРТИЋА

МАЈДАНПЕК - Листа СНС-а, “Александар Вучић - Зато што волимо 
Мајданпек” остварила је убедљиву победу на редовним локалним избо-
рима који су у Мајданпеку одржани у недељу, 2.септембра. Према прели-
минарним подацима, листа са бројем један добила је 65,44 одсто гласова, 
довољно за 24 од 31 одборничког места у Скупштини општине Мајданпек. 
Преосталих седам места у општинском парламенту припашће кандидати-
ма са листе “Доктор Марко Радуловић - Српски покрет Двери”, и коалиција 
“Ивица Дачић и Драган Марковић Палма - СПС, Јединствена Србија, који 
могу да рачунају на четири, односно, три мандата.

У Мајданпеку се овог септембра 17.325 бирача, колико је уписано у 
бирачке спискове, могло да определи за једну од седам изборних листа, 
од којих су две коалиционе, једна групе грађана и четири које су поднеле 
странке самостално, са укупно 149 кандидата за одборнике. На 41 бирач-

ком месту гласало је 10.027 лица, што је излазност од 57,88 одсто, највећа 
у последњих 10-так година. Цензус нису прешле листе “Милан Кркобабић - 
ПУПС - И Мајданпек је Србија”, са 2,9 одсто освојених гласова, Влашка стран-
ка Мост са 2,3 одсто, Влашка странка која је имала 1,1 проценат гласова и 

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку, Влаолу и Лескову, крајем прошле недеље от-
ворене су три нове поштанске испоставе. У горњем делу града у близини Гимна-
зије, Техничке школе и Спортског центра „6. август”, отворена је испостава на чије 
сервисе ће се ослањати око 3.700 становника, као и 109 правних лица овог дела 
Мајданпека. Преостале две су покретни поштански шалтери за кориснике у рурал-
ним подручјима, у селима Влаоле са око 600 житеља и Лесково са око 350 мештана.

- Пошта се увек одазивала пројектима који су били корисни за грађане Ср-
бије - казала је Мира Петровић, в.д. директора Поште Србије на отварању испоста-
ве у Мајданпеку.

Три новоотворене услужне тачке Поште Србије у Борском округу умреже-
не су у јединствену информатичко-комуникациону апликацију ПостТИС, па су ко-
рисницима доступне све поштанске и платне услуге, како класичне тако и савре-
мене. И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 77. седница Општинског већа, на којој 
је централна тема била припремљеност образовних установа за школску 2018/2019. 
годину. 

Како су реферисали директори основних и средњих школа и Предшколске 
установе ‘’Бајка’’, на уређењу школа, набавци учила и огрева радило се током лета, 
тако да су све образовне установе спремно дочекале и прваке и старије ученике.

Доградња вртића требало би ускоро да почне, чуло се на седници, а цео по-
сао треба да буде завршен у року од 100 дана, када ће и званично листе чекања за 
упис отићи у прошлост.

Већници су се бавили и радом и финансијским извештајем Црвеног крста, 
као и програмом развоја сточарства у књажевачкој општини. На дневном реду били 
су и појединачни захтеви грађана и месних заједница. 

 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.“
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РАТОПЕКИЋ:СПОРТИСТИ СУ 
НАЈБОЉИ АМБАСАДОРИ

За младе кошаркашице из Беча организован пријем у општини Кладово

ДРУШТВО

На прагу школске године

Наредне године сређивање ђачких клупа у борским основним 
и средњим школама

ЂОКИЋ: ЗА ДЕЦУ ЋЕ 
УВЕК БИТИ НОВЦА

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 
И ШКОЛСКИ ПРИБОР 

ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

КЛАДОВО- Кладово има одличне услове за припреме спор-
тиста, наглашено је на пријему код председника општине Милиса-
ва Ратопекића, приређеном за чланице јуниорске кошаркашке еки-
пе “Union Dobling” из Беча. Девојчица из главног града Аустрије у 
дворани “ Језеро” припремале су се за ново првенство под надзо-
ром тренера Дијане Пичорушевић. Она је импресионирана услови-
ма за реализацију тренажног процеса у завичају њених родитеља.

- Услови за тренинг су изванредни, смештај и исхрана такође, 
тако да смо успешно реализовали постављене задатке. Девојчице су 
одушевљене Кладовом и околином, као и гостопримством мештана 
тако да је одабир места за припреме био пун погодак - не крије за-
довољство Дијана Пичорушевић, тренер КК “Union Dobling” из Беча.

Два пута дневно у дворани СПЦ “Језеро” вежбало је 15 девој-
чица, са њима била је и Јулија Петркић чији су родитељи живот у 
крајинском селу Јабуковац заменили боравком у Моцартовом граду.

- Предиван је осећај боравити у завичају мојих родитеља, по-
носна сам што то говоре и моје клупске другарице. Иако су тренин-

КЊАЖЕВАЦ - Не жалимо новац када су у питању наша деца. За 
све остало може и да има и да нема, али увек мора да постоји довољ-
но новца за децу, поручио је председник општине Књажевац Милан 
Ђокић из Основне школе ‘’Вук Караџић’’, где је пристуствовао свеча-
ности поводом пријема нове генерације првака. 

Свечаности су организоване у свим основним школама, где 
су их, пригодним програмима, поздравили њихови старији друга-
ри. Милан Ђокић, председник општине Књажевац, поручио је из Ос-
новне школе ‘’Вук Караџић’’, чији је ђак био и сам, да ће у буџету увек 
бити новца за децу.

 - Све оно што смо планирали да у школама урадимо, урађено 
је. Све школе су опремљене училима, наставним средствима... Шко-
ле се финансирају јако добро, наша деца увек иду на такмичења, 
трудимо се да им пружимо добре услове за рад. Запослени својим 
ентузијазмом дају додатни квалитет, те наша деца на такмичењима 
остварују изванредне резултате. Обезбедили смо поклоне са ком-
плетним прибором за читаву школску годину. И ове године ће ужине 
бити бесплатне за све основце. Трудимо се да квалитет ужина буде 
бољи, нарочито у Основној школи ‘’Дубрава’’, која нема своју кухињу. 
Када су у питању наша деца, заиста не жалимо новац из буџета. За све 
остало, може и да има и да недостаје, али за када су у питању деца, 
увек мора да постоји довољно новца – казао је Ђокић.

Колико за децу и родитеље, толико је и за колективе школа до-
чек нове генерације ученика увек посебан доживљај, казала је Дра-
гана Љубисављевић, директорка ‘’Вука’’.

У Књажевцу, у свет знања и образовања закорачило је ове го-
дине нешто преко две стотине дечака и девојчица.  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.“

БОР - За ђаке прваке у борским школама из градског буџета је 
и ове године обезбеђен новац за набавку школског прибора и уџбе-
ника. Првог дана школе, ученике у основним школама “Бранко Ра-
дичевић” у Бору и ““Станоје Миљковић” у Шарбановцу посетили су 
градоначелник Бора Александар Миликић и члан Градског већа за-
дужена за образовање Тамара Пауновић.

На скупу се чуло да је ове године око 400 првака, уз бесплат-
не уџбенике, добило и поклон пакете неопходног школског прибо-
ра за почетак школовања.

Речено је и да се наредне године очекује сређивање свих ђач-
ких клупа у основним и средњим школама, као и да се разматра мо-
гућност да се од 2020. године бесплатни ученици обезбеде и ђаци-
ма од петог до осмог разреда борских школа. 

Обећане су и нове инвестиције за сеоске школаме.
 Д.К.

зи били напорни припреме у Кладову дуго ћемо памтити по лепом- 
говори млада кошаркашица.

Кладово је град спорта, младости и туризма, а спортисти су 
амбасадори који преносе утиске о боравку у нашој средини сматра 
Милисав Ратопекић, председник те подунавске општине.

- Из нашег краја у белом свету живи и ради велики број меш-
тана. Аустрија је једна од дестинација у којој бораве и зато је важно 
да младе кошаркашице својим сународницима пренесу утиске из 
овог дела Србије. Њихово задовољство нас радује, али и обавезује 
да будемо још бољи домаћини јер су обећале да ће се вратити у наш 
град-нагласио је Милисав Ратопекић, председник општине Кладово.

Кошаркашице из Беча, чланице четвртопласираног тима у ју-
ниорској лиги Аустрије током припрема у Кладову одиграле су две 
контролне утакмице. Задовољне су тренутном формом, али и усло-
вима за смештај у хотелу Ђердап, тако су да из кладовског краја оти-
шле са лепим успоменама. М.Р.

Фото: Архива “Тимочких”
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„СЕНИ“ ПО ЧЕТВРТИ ПУТ 
НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ

Манифестација окупила 150 особа са инвалидитетом

У Сокобањи четири локалитета обишло 132 учесника 
манифестације

ОДРЖАН 
МАРАТОН ЖЕЉА

БОР - На Борском језеру од 30. августа до 01. септембра одр-
жане су 26. Републичке спортске игре параплегичара и квадрипле-
гичара Србије СЕНИ, које се по четврти пут организују на језеру. Ма-
нифестација је ове године окупила 150 такмичара из градова широм 
Србије, као и четири екипе из Словеније, Македоније, Црне Горе и 
Босне и Херцеговине. 

- Задовољство ми је да борце и шампионе живота а то сте 
ви, поздравим и пожелим им пуно успеха. Показујете како се тре-
ба борити за живот и свакодневницу. Јер и поред недостатка фи-
нансијских средстава, бриге, ви и даље освајате медаље, наставља-
те да побеђујете и ви сте понос државе Србије. У Бору смо кренули 
са уређењем стаза и приступних путева како би се особама са ин-
валидитетом омогућио прилаз до важних институција у граду – ка-
зао је Александар Миликић, градоначеник Бора на отварању мани-
фестације.

Учесници су се такмичили у атлетским бацачким дисципли-
нама: бацању кугле, копља, диска и чуња. Одржано је и такмичење 
у шаху, стоном тенису, пикаду и стрељаштву. Међу такмичарима су 

СОКОБАЊА - На овогодишњој манифестацији „Маратон жеља“ 
која је одржанау суботу, 132 учесника је имало задатак да обиђе че-
тири локалитета у Сокобањи за које се верује да испуњавају жеље. 
Учесници су најпре посећивали „Дрво жеља” у парку Бањица где је 
требало да додирну дрво и пожеле оно што би хтели да им се оства-
ри. На локацији „Богородица у стени” на излетишту Лептерија, запи-
сивали су животне жеље и убацивали папирић у кутију, а извор Руј-
ник у подножју Сокограда је локација где је требало бацити новчић 
и замислити жељу. 

Инструктори су упућивали учеснике у детаље и давали им 
смернице на путу како би им се што пре остварило оно што су за-
мислили. Сваки учесник добио је купон који је на одређеном лока-
литету овераван одговарајућим печатом чиме доказује да је посе-
тио означено место и замислио жељу. 

Они који су успели да сакупе све печате стекли су право да 
учествују у великој наградној игри. Извлачење награда одржано је 
у вечерњим часовима у амфитеатру испред Завичајног музеја. Се-
дам дана за две особе у Сокобањи, добила је Мирослава Видовић из 
Голубинаца, викенд у Сокобањи за две особе добили су: Адам Бар-
ца из Ковачице, Драго Стоисављевић из Житишта, Милош Николић 
из Крушевца, Александар Вукадиновић из Бора и Наташа Ракић из 
Пећинаца. 

Након поделе награда солистички концерт одржао је Данијел 
Кајмакоски. М.Б.

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

учествовали и прослављени параолимпијски репрезентативци: Дра-
женко Митровић, Жељко Димитријевић, светски рекордер у бацању 
чуња, Небојша Ђурић и Милош Зарић, светски првак у бацању копља. 

- Хотел „Језеро” је један од ретких који је приступачан и има 
капацитете да прими оволики број особа са инвалидитетом. Изу-
зетно нам је задовољство да гостујемо на Борском језеру. Савез па-
раплегичара окупља 26 локалних организација и преко 1200 осо-
ба са инвалидитетом који су инвалидитет стекли услед повреда или 
обољења кичменог стуба. Трудимо се да кроз промоцију спорта и ак-
тивно укључивање особа са инвалидитетом у све сегменте друштва 
побољшамо положај тих особа и дамо допринос друштвеној зајед-
ници. Са нама су и прослављени параолимпијци, момци који су на 
Европском првенству у атлетици у Берлину освојили седам медаља 
и они су најбољи промотери који ће младима показати на који на-
чин се бори и живи у инвалидским колицима – рекао је Славиша Са-
вић, потпредседник Савеза параплегичара.

Ову спортску манифестацију су подржали Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Inpharm Co. d.o.o. 
са брендом СЕНИ и појединачни донатори. Д.К.
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ОБНОВА „ДВОЈКЕ” ЗА ВИШЕ СТРУЈЕ

ОГЛАС / ДРУШТВО

Настављена модернизација у ХЕ “Ђердап 1”

КЛАДОВО - Заустављањем хидроагрегата А-2 у машинској 
хали хидроелектране “ Ђердап 1” 3. септембра у шест часова поче-
ла је пета фаза ревитализације. Моћна машина ископчана је са елек-
тромреже безмало након 48 година непрекидног рада без непла-
нираних застоја, јер је на електроенергетски систем Србије “двојка” 
умрежена 8. децембра 1970. године у 4 сата и 30 минута и сада је до-
шло време за обнову електро - машинске опреме. Рок за завршетак 
тог посла је 13,5 месеци.

- Обнова хидроагрега-
та у нашој највећој хидроелек-
трани је најсложенији посао 
који се тренутно ради у систе-
му Електропривреде Србије. 
Уговором је предвиђено да се 
радови окончају до половине 
октобра 2019. године. Реч је о 
комплексном послу који не са-
држи само комплетну замену 
већ предвиђа и сервисирање 
постојећих делова. Опрема се 
допрема из Русије, тако да то 
може пролонгирати рокове,а-
ли с обзиром да имамо стручне 
инжењере и кадар који је сте-

као немерљиво искуство у претходне четири фазе уверен сам да 
ћемо успешно одговорити задатку - казао је Радмило Николић, ди-
ректор за производњу струје у ХЕ “Ђердап”.

Комплетни демонтажно-монтажни радови поверени су запос-
ленима у дунавској фабрици струје, кооперантима из фабрика у Ср-
бији, а надзор је поверен Руским специјалистима из фабрике “ Си-
ловији машини“.

- За разлику од других хидроелектрана сви послови повере-
ни су стручњацима и мајсторима са “Ђердапа 1” и АД “Ђердап-услу-
ге”, тако да комплексним изазовима одговара домаћи кадар. Осим 
повећања инсталисане снаге обнова хидроагрегата ће побољшати 
рентабилност одржавања, али ће и додатно оспособити стручни ка-
дар који се до сада усавршио на пословима ревитализације- закљу-
чио је Николић.

Последња етапа радова на агрегату А-3 и завршетак ревитали-
зације ХЕ „Ђердап 1“ планиран је у јануару 2021. године, дефинисано 
је у десетој допуни Уговора коју су потписали ЕПС и руска компанија 
“Силовије машини”. Реализацијом тог посла инсталисана снага свих 
шест хидроагрегата са садашњих 1080 биће повећана на 1200 мега-
вата, док ће радни век моћних машина бити продужен за наредних 
40 година, а то омогућава завршетак значајног посла.

 М. Р.

Радмило Николић
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-Ми смо већински власник ове територије, наш простор је мали, а запра-
во највећи број корисника овог простора је смештен код нас. Тренутно имамо 248 
корисника смештених у болници који користе овај простор за рехабилитацију, 
шетњу… Из тог разлога смо прошле године осмислили стазу здравља дугу 1.340 
метара кроз Гамзиградску бању, да ти људи проведу време шетајући овде. Знате и 
сами шта се дешава са овим простором већ 10 година. Ово је била кишна година, 
вегетација је бујала, па видите шта нас је затекло, иако смо пре месец дана имали 
сличну акцију, рекао је Костић.

Жељко Шоршокановић, председник Месне заједнице „Гамзиград“ је иста-
као  да је ова акција од великог значаја, јер је простор у самом центру Гамзиград-
ске бање обрастао шибљем и травом.

У наредних 10-ак дана биће замењена и расвета. Осим зелених површина 
уређено је и излетиште поред плаже „Јаз“ на Тимоку.

Извор: zajecar.info
Фото: А.П.

ВЕСТИ

Пројекат вредан три милиона и 450 хиљаде евра

Ускоро и манифестација „Дани Гамзиградске бање“

Завршени радови у Великој Каменици

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ВОДОВОДА

УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА У 
ГАМЗИГРАДСКОЈ БАЊИ

НОВИ МОСТ У СЕЛУ

ЗАЈЕЧАР - У Гамзиградској бањи организована је акција чишћења и 
уређења паркова и зелених површина.

Такође, уређен је и простор око спортских терена у самом цен-
тру Гамзиградске бање, где ће у наредном периоду бити реализоване неке 
од активности манифестације „Дани Гамзиградске бање“.

Према речима Милана Станковића, помоћника градоначелника гра-
да Зајечара, активно се ради на уређењу зелених површина, како у граду, 
тако и у селима, а тако ће се наставити и у наредном периоду.

-Знамо да овде имамо, не само из Зајечара, већ и људе који долазе 
на лечење из читаве Србије и сигурно да је јако битно да читав амбијент и 
парк буду лепо сређени и да поред лечења, свим људима који долазе овде, 
буде пријатан боравак. Ово данас је јако леп пример како Јавно предузеће 
„Тимок одржавање“ заједно са Месном заједницом, сви заједно, заједнич-
ким снагама, учествују у сређивању свега овога. Ви сте сами сведоци да 
нам је град пуно лепши, сређенији и да је у претходном периоду много тога 
урађено. Ја користим прилику да похвалим све људе из ЈКП „Тимок одржа-
вање“ који су у претходном периоду много тога урадили на сређивању на-
шег града, али и села. У преко 20 села је комплетна расвета урађена, јуче је 
у десет улица сређена расвета, као и јаруга у улици Црвене армије, а данас 
се то ради на Вањином јазу, истакао је Станковић.

У Специјалној болници за рехабилитацију „Гамзиград“, трећина капаците-
та попуњена је људима са стране. С обзиром на то, да та установа и тржишно по-
слује, тренутно има и страних држављана као корисника услуга стационара, па је, 
према речима доктора Радета Костића, директора Специјалне болнице, веома важ-
но да и амбијент око самог стационара, буде што лепши.

КЊАЖЕВАЦ - У Јавном комуналном предузећу ‘’Стандард’’ представљен 
пројекат свеобухватне реконструкције водовода, вредан три милиона и 450 хиља-
да евра. 

Средства су обезбеђена кроз Програм водоснабдевања и канализације у 
општинама средње величине, који се реализује уз финансијску подршку Владе Са-
везне Републике Немачке, преко немачке развојне банке КФW, а у сарадњи са Ми-
нистарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 

 - Повећање поузданости водоснабдевања, ефикасно праћење стања, 
смањење губитака и несметано и одрживо снабдевање водом грађана Књажев-
ца, биће омогућени реализацијом пројекта свеобухватне реконструкције водово-
да - казао је новинарима Братислав Милијић, технички руководилац ‘’Стандарда’’.

Он је нагласио да је планирана замена главног цевовода од изворишта Сињи 
вир до Ргошта, чиме ће се решити проблем кварова. 

- Планирамо и реконструкцију водоводне мреже у центру Књажевца, укљу-
чујући и замену старих цементно – азбестних цеви. Биће извршена дигитализација 
надзора и управљања целокупним водоводним системом, увођењем специјалног 
софтвера и оперативног система СКАДА, као и успостављање нових зона воденог 
притиска, такозваних мерних зона по целом граду. Реализацијом ових инвестиција 
системски ће се решити проблем кварова, који су се дешавали због застарелости 
главног цевовода, повећаће се поузданост водоснабдевања у сушним периодима, 
омогућити ефикасно праћење стања на терену, као и смањење губитака воде на 
мрежи, што ће у дужем временском периоду обезбедити несметано и одрживо во-
доснабдевање грађана здравом пијаћом водом - истакао је Милијић.

Књажевачки водовод је ове године, из средстава оснивача – Општине Кња-
жевац већ уговорио преко осам и по милиона динара за реконструкцију 1.115 ме-
тара водоводне мреже, речено је на конференцији за штампу у ЈКП ‘’Стандард’’.

 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.“

КЛАДОВО - Запослени у предузећу “Bauvesen” из Лазаревца завршили су 
изградњу новог моста у Великој Каменици дужине 30 метара и асфалтирали су 160 
метара приступних саобраћајница и пешачких стаза с обе стране моста ширине 1,5 
метара. Стари мост саграђен 1973. године, оштећен током септембарских поплава 
2014. године, четири деценије повезивао је две стране села преко Великокаменич-
ке реке на чијим обалама је лоцирана Велика Каменица насеље са око 300 домаћин-
става и близу 900 становника. Креатори тадашње власти на локалу тврдили су да ће 
мост бити брзо обновљен, али од тада је прошло четири године.

- На новом мосту ширина коловозне траке је 4,5 метара, а радове вредне 38,2 
милиона динара финансирала је Канцеларија за управљање јавним улагањима Ре-
публике Србије на захтев локалне самоуправе. У оквиру изградње моста и уређења 
прилазних саобраћајница укупне дужине 210 метара, санирана је и траса речног 
корита у зони моста укупне дужине 130 метара. Нови мост се ослања на четири бе-
тонска стуба и 12 шипова - казао је Саша Николић, помоћник председника општи-
не Кладово за локално-економски развој са којим су градилиште обишли Бојан Бо-
жановић и Горан Матовић представници локалне самоуправе.

Мештанима Велике Каменице нови мост враћа живот јер им је омогућена 
несметана комуникација с једне на другу обалу села.

- Сви се радујемо решењу проблема који нас је мучио готово пуне четири го-
дине. Сада је нашим мукама дошао крај јер планирамо да уз подршку локалне зајед-
нице обновимо и центар села - нагласио је Славиша Антонијевић, председник Са-
вета Месне заједнице. М.Р.
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У другом су кругу песници “чија књижевна делатност није превасход-
но песничка”, а у трећем они “невеликог опуса и мањом ангажованошћу, али 
изванредним песмама”. “Исток српске поезије” Власте Младеновића доно-
си пред читаоце, између осталих, стваралаштво Властимира Станисавље-
вића Шаркаменца, Јована Митровића, Зорана Цвијетићанина, Градимира 
Станисављевића, као и Драгољуба Фируловића, Михајла Васиљевића, Мар-
ка Станојевића....

Иначе, Народна библиотека “Доситеј Новаковић” је и прошле годи-
не на листи књига за откуп имала своје издање, књигу “Ђенерали и гене-
рали Неготинске Крајине”, аутора Миодрага Б. Јонића. Библиотекама у Ср-
бији је била понуђена и књига др Бранке Драгосавац, “Јавне библиотеке у 
Србији од 1901. до 1818. године”, чији је суиздавач неготинска библиотека.

 С.М.Ј.
“Овај пројекат суфинансиран је од стране општине Неготин. Ставови изражени у 

подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

ВЕСТИ

На манифестацији неколико хиљада посетилаца

Чак 30 установа одабрало издање неготинске Народне библиотеке за откуп

У Борском округу евидентирано 88 пожара

КЛАДОВЉАНИ 
ЧУВАЈУ ВАШАР

„ИСТОК СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ” 
ЗНАЧАЈАН ЗА КУЛТУРУ

МАЊЕ ПОЖАРА У 
ОПШТИНИ КЛАДОВО

НЕГОТИН - Антологија песништва источне Србије “Исток српске по-
езије”, коју је публиковала Народна библиотека “Доситеј Новаковић” из 
Неготина, а приредио неготински књижевник Власта Младеновић, иначе 
уредник издаваштва у овој установи културе, нашла се ове године на ли-
сти публикација од значаја за културу и уметност Министарства културе, 
понуђених за откуп.

Министарство је, иначе, за библиотеке од понуђених 2.823 насло-
ва прошлогодишње продукције од 164 издавача, одабрано 2.442 наслова, 
међу којима и издање Народне библиотеке “Доситеј Новаковић” у Неготи-
ну. Чак 40 одсто изабраних књига спада у такозвани обавезни откуп, а оста-
ле наслове, као и број примерака бирају саме библиотеке.

Антологију песништва источне Србије “Исток српске поезије” Власте 
Младеновића одабрало је 30 библиотека. Књига обухвата стваралаштво чак 
62 аутора, као и непознате ствараоце наше народне традиције. 

Избор народне поезије, нетипично, Младеновић је започео са “Пла-
нино моја, старино, леле”, а ову целину заокружио са “Болан ми лежи ка-
ра-Мустафа” и “Расло ми је бадем дрво”, а избор поезије источне Србије 
поделио је у три целине. Једну чине песници који су углавном и познати 
књижевној и широј јавности, а “чије је песме потврдило време”, како исти-
че Младеновић. Ту су Михаило Заставниковић, Андра Франичевић, али и 
Томислав Мијовић, Гордана Тодоровић, Зоран Милић, Адам Пуслојић, Срба 
Игњатовић, Зоран Вучић, Злата Коцић, Саша Јеленковић...

КЛАДОВО - Летњи вашар у Кладову од памтивека је стециште 
окупљања трговаца, угоститеља и народа. На тој светковини у временима 
прошлим своје производе су нудиле занатлије, вртео се рингишпил, с об-
зиром да су циљ вашарског окупљања били забава, провод и дружење. На-
жалост некадашњи вашари одлазе у заборав, јер тек понегде на тезгама по-
сетиоци могу да купе производе занатлија јер данас доминирају мобилни 
телефони, алати, спортска опрема и одећа. Као да ново доба мења вашаре.

- Некада смо на вашар долазили воловским колима и ту смо остаја-
ли по три дана, на вашару се кувало, јело и спавало,али и дружило, била је 
то прилика да момци загледају девојке које су враголасто одговарале на 
удварања окићене нискама дуката. Тога одавно нема, млади се друже у ка-
фићима, а ми старији имамо обавезу да сачувамо вашаре. Сада с трактори-
ма на вашаре долазе само породице из Рткова-каже Видоје Бошњаковић 
(65) мештанин из тог дунавског насеља.

Некада је на вашару било важно забавити се, видети друге и бити 
виђен, али и пазарити. Вашар је прилика за куповину, ценкање и разгле-
дање робе широке потрошње, али и освежавајућих напитака попут клакера 
који се спремају по рецепту мајстора старих заната. Ту традицију љубомор-
но чува Слободан Руднички, содаџија из Жаркова који каже да су клакери, 
рингишпили, сладолед и мекике заштитни знак сваког вашара.

- Без тога вашари не могу да опстану, као ни без људи који све мање 
брину о тој врсти народне забаве. За вашарска саборовања дуго се ради-
ло, да би се на вашару део новца потрошио, данас су нека друга времена - 
сетно говори Руднички.

На кладовски вашар, на пет хектара код Електродистрибуције, стиг-
ли су гости из свих крајева Србије али и из Бугарске и Румуније. Најбројнији 
су трговци угоститељи и власници забавних паркова и играоница. Иако је 
општа беспарица трговци су задовољни зарадом јер су купцима понудили 
квалитетну робу и ниже цене. М.Р.

КЛАДОВО - На подручју општине Кладово припадници ватрогас-
но-спасилачке јединице за седам месеци ове године гасили су 28 пожара, 
а у истом периоду 2017. било их је 255. У Борском округу од почетка 2018. 
евидентирано је 88 пожара, а у истом периоду претходне године 946. 

Узроци су најчешће били немар и непажња, односно људски фактор. 
Са порастом дневних температура изнад 30 степени и смањењем влажно-
сти ваздуха испод 30 процената, период је у којем веома често долази до 
пољских пожара који се шире на ниско растиње, али и шуме и воћњаке. 
Надлежни апелују на грађане да не спаљују биљне остатке и коров, однос-
но да не ложе ватру на отвореном простору и у близини шумских комплек-
са. Пожари су узрок велике материјалне штете на отвореном простору, али 
нису поштеђени ни грађевински и економски објекти.

Ако лице приступи паљењу отворене ватре на критичним местима 
ризикује да буде новчано кажњено у износу од 10 до 50.000 динара и да ва-
трогасно - спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, под-
сећају надлежни. М.Р.
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ЗАВОД  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ
Обука тимова за превенцију наркоманије у школама

Одржана акција добровољног давања крви

Злоупотреба дрога међу младима и у нашој средини поприма епи-
демијске размере. Озбиљан проблем је доступност нових дрога које се са-
свим легално могу набавити и представљају синтетичке аналоге „контро-
лисаних или забрањених“ дрога. Нове психоактивне супстанце се продају 
као биљни зачини, освеживачи простора, соли за купање, биљна ђубри-
ва, дијететски суплементи, чак и као бомбоне и жваке. Тиме се млади до-
воде у велику заблуду мислећи да оно што се може купити и није законом 
забрањено сигурно је и безбедно. Управо супротно, ова нова средства су 
много опаснија јер имају знатно јаче и разорније деловање од својих „кон-
тролисаних“ паралела или забрањених дрога.

Обзиром на све већу присутност злоупотребе психоактивних сусп-
станци међу младима, а посебно школарцима, које доводе до несагледи-
вих последица по здравље појединца и друштва у целини, Влада Републи-

ке Србије је у јулу месецу донела Одлуку 
о образовању Комисије за борбу против 
наркоманије у школама. У складу са пре-
порукама, регионални Заводи за јавно 
здравље и Институти , добили су задатак 
да формирају мултидисциплинарне ти-
мове на свом подручју који ће учество-
вати у програму превенције наркома-
није.

Завод за јавно здравље „Тимок” 
Зајечар је након обављених консулта-

ција са релевантним институцијама, формирао Тим едукатора који је 31. 
августа 2018. године у Великој сали Медицинског факултета у Нишу, еду-
кован од стране најпризнатијих стручњака из ове области. У Тиму за едука-
цију из Зајечарског и Борског округа су по два представника из различитих 
области друштва: здравства, просвете, судства, вишег јавног тужилаштва, 
полиције, центра за социјални рад и канцеларије за младе. Тимови ће пре-
ма плану Министарства Просвете бити укључени у реализацији превентив-
них активности са ученицима, родитељима и наставницима у циљу промо-
ције здравља младих и превенције наркоманије у школама.

Министарство здравља Републике Србије са републичком Коми-
сијом за борбу против наркоманије у школама, основало је 48 тимова на 
нивоу свих округа. Након одржаних едукација тимови састављени од здрав-
ствених и социјалних радника, психолога, социолога, педагога, представ-
ника полиције, тужилаштва, канцеларија за младе, по јединственој методо-
логији примењиваће обуке у свим школама у Србији.

Циљ је указати младима на последице које дрога може да изазове, 
посебно нове психоактивне супстанце, који су ризици и промене у пона-
шању а родитељима како да препознају да ли њихова деца користе те сусп-
станце, како да реагују, коме да се обрате и са ким разговарају. Младе тре-
ба охрабрити да са наставницима могу отвореније да говоре о проблему и 

да неће због тога бити кажњени већ могу да очекују помоћ. 
Сваке недеље се појављују неке нове супстанце који остављају дра-

стичне последице како по соматско тако и по психичко здравље, и истиче 
се да се углавном ради о популацији младих људи од 14 до 25 година ста-
рости, а оно што родитељи не знају је да су сусптанце веома доступне и да 
их има буквално на свакој журци, концерту, да се комбинују са алкохолом 
и другим супстанцама због чега се проблем усложњава. 

Када кажемо нове психоактивне супстанце, ми не мислимо увек на 
потпуно нове. Многе од њих су се појавиле пре три, четири деценије, у по-
ступку откривања механизма деловања неког лека или у току трагања за 
новим лековима. Када су препозната 
њихова психоактивна својства, она су 
злоупотребљена и практично се на 
тржишту, у зависности од тога о којој 
се психоактивној супстанци ради, 
срећу од 2000. године – по речима 
начелнице токсиколошког одељења 
ВМА проф. др Славицe Вучинић.

Шта родитељи, деца и млади 
треба да знају о новим психоактивним супстанцама (НПС):

- Имитирају познате дроге, а често су и много опасније могу оштетити 
здравље, довести до смртног исхода

- Изазивају зависност
- Ефекти на тело: убрзан срчани рад(може довести до срчаног и мо-

жданог удара)екстремно повишена температура, бол у грудима, муч-
нина, повраћање

- Ефекти на ЦНС (узнемиреност,суицидално понашање, несаница, 
раздражљивост, халуцинације,депресија, грчеви,губитак моторне 
контроле,тетурање)

- Никада неће знати шта су узели, у којој дози и у којој комбинацији
- Ефекти се не могу предвидети
- Кад год унесу неку НПС, излажу себе великој опасности и угрожавају 

свој живот
- Лекови који нису набављени по упуту лекара и у апотеци такође могу 

бити опасни
- Сваки човек има различиту толеранцију, то што неко из друштва узме 

неколико таблета не значи да је безбедно (већ да се ради о зависни-
ку), јер само једна таблета или доза психоактивне супстанце може 
бити опасна
Дрога утиче на здравље, породицу, успех, друштвени живот и 

на вашу будућност
ЗЈЗ “Тимок” Зајечар

Центар за промоцију здравља

КЛАДОВО - У акцији Црвеног крста и нишког Завода за трансфузију 
крви која је недавно одржана у Кладову прикупљене су 22 јединице драго-
цене течности. Хуманост на делу испољили су вишеструки даваоци, а међу 
њима је било три жене, али и четворо Кладовљана који су први пут пет ми-

нута испружили руку за нечији цео живот. Трансфузија и давање крви у Кла-
дову се спроводи по новим правилима која су ту област централизовала с 
намером да се обезбеде довољне залихе драгоцене течности.

- То је четврта акција Завода за трансфузију крви Србије из Ниша у 
којој је одзив добровољних давалаца био мало слабији у односу на просек 
претходних давања. Крв су дали углавном запослени вишеструки даваоци 
који у акцијама учествују свака три месеца. Потешкоће са залихама крви у 
летњим месецима су честе, с обзиром на то да је период годишњих одмо-
ра и да лети нема много организованих акција даривања крви. Такође, ве-
лике врућине су додатно отежале ситуацију - казао је др Петар Стојановић 
из Завода за трансфузију крви Ниш.

На основу одреби новог Закона о трансфузији акције се унапред 
планирају и организују према календару. Намера је да се прикупе резер-
ве крви за потребе градске болнице која се драгоценом течности снабде-
ва из Ниша.

-Крв могу да дају сви који имају између 18 и 65 година и који задо-
вољавају граничне вредности хемоглобина и немају мање од 50 килогра-
ма. Временски размак између давања крви мора да буде четири месеца 
за жене и три месеца за мушкарце. Следећа акција добровољног давања 
крви у Кладову ће бити одржана 20. септембра - закључио је др Стојановић.

 М.Р.


