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ПРИОРИтЕт ПОвЕЋАЊЕ НАтАЛИтЕтА

вИЗИтОР ЦЕНтАР НА 1200 КвАДРАтА

„Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ (2)

Завршетак пројекта “Наслеђа на граници Дунава”

КЊАЖЕвАЦ - Повећање наталитета један је од приоритет-
них задатака Општине Књажевац, па се и у 2019.години за Програм 
Фондације за повећање наталитета издвајају значајна средства и на 
више начина пружа се подршка родитељству.

 -И ове године као и прошле кроз Програм Фондације за по-
већање наталитета предвиђена су средства у износу од 12.000.000 
динара. Свака породица за прворођено и другорођено дете добија 
једнократну помоћ у износу од 35.000 динара, а за треће дете 100.000 
динара – казао је Бранислав Јосифовић, шеф кабинета председни-
ка општине Књажевац.

Незапослене Књажевчанке за треће, четврто и пето дете до-
бијају добијају новчану помоћ у износу од 480.000 динара која се ис-
плаћује на 24 месечне рате ( 20.000 дин. месечно). Ову врсту помоћи 
прима 24 мајки, а само у 2019. години је поднето 10 захтева.

Локална самоуправа брине и о породицама које се боре са 
стерилитетом, па ни један пар, који се до сада обратио захтевом за 
ову врсту помоћи није одбијен. Из буџета се издвајају и средства за 
помоћ у лечењу деце. У 2019. години у Општини Књажевац поднето 

је око 100 захтева за једнократну новчану помоћ, седам за стерили-
тет и пет за помоћ код лечења деце. Према подацима из Општине 
Књажевац у 2018 години поднето је укупно 170 захтева за једно-
кратну новчану помоћ, три за породице које се боре са стерилите-
том, осам за лечење деце и 10 од незапослених мајки за треће, чет-
врто и пето дете.

У Општини Књажевац на-
глашавају да је у циљу повећања 
наталитета на територији општи-
не, основан Буџетски фонд за по-
већање наталитета 17.12.2015. 
године, ради организованог и 
друштвено одговорног предузи-
мања скупа мера и активности на 
унапређењу популационе поли-
тике општине Књажевац, и анга-
жовању свих расположивих мате-
ријалних и стручних ресурса, ради 
постизања стратешког циља – повећање наталитета у општини Кња-
жевац, применом посебних мера подстицања рађања.

-Буџетски фонд представља наставак рада Фондације за по-
већање наталитета општине Књажевац, која од 1999. године по-
стоји и бави се повећањем наталитета, тј. истом проблематиком, што 
указује да општина Књажевац годинама посвећује велику пажњу на-
талитету наше општине и повећању истог. Циљеви Фонда су утврђе-
ни Одлуком о Буџетском фонду за повећање наталитета општине 
Књажевац („Сл. лист општине“, број 17/2015) а Правилником о кри-
теријумима и мерилима за коришћење средства буџетског фонда 
за повећање наталитета општине Књажевац, детаљније су разрађе-
ни критеријуми, тј. услови под којима ће се остваривати права. Де-
финисане су у активности Фонда, које се састоје од помоћи и то: 
Једнократна новчана помоћ породици за новорођено прво, дру-
го, треће, четврто и пето рођено дете, Поклон честитка за прво но-
ворођено дете у години, новчане помоћи за лечење стерилитета, 
за лечење деце, помоћ незапосленој мајци трећег четвртог и петог 
детета и новчана помоћ за друге намене а која је од битног значаја 
за рађање и популациону политику општине Књажевац – истичу у 
Општини Књажевац.

 Д.К.
“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 - Поводом завршетка пројекта “Наслеђа на граници Дуна-
ва” у средњовековној тврђави “Фетислам” чланови међународног пројект-
ног тима обишли су новосаграђени Визотор центар са три ламеле површи-
не 1200 квадрата. Пројекат “Наслеђа на граници Дунава” из ИПА фондова 
суфинансирала је Европска унија у оквиру прекограничне сарадње Руму-
нија - Србија. Укупан буџет пројекта је 2,3 милиона евра, донација ЕУ за ње-
гову реализацију у општини Кладово износи 1.039.000 евра, уз учешће ло-
калне самоуправе од 15 одсто .

Лидер на пројекту је општина Кладово док су партнери Епископија 
из Тун Северина, општина Броштени и Асоцијације из Лупше. Изградња Ви-
зитор центра један је од сегмената пројекта чији је главни циљ повећање 
атрактивности културног и слободног туризма у граничном подручју Бор-
ског и округа Мехединци- нагласила је Невенка Болдорац, шеф кабинета 
председника општине Кладово. Очекивања су да се изградњом визитор-
ског центра на улазу у средњовековну тврђаву “Фетислам” употпуне ту-
ристички садржаји који могу допринети афирмацији туристичке мреже у 
прекограничним зонама две суседне земље, сматра Михаи Кокркодел ис-
траживачки менаџер из Турну Северина. 

На завршетку пројекта чија је реализација почела 8. Јуна 2017. и 

трајала је до 7. јуна 2019. у Кладову је одржана конференција за новинаре 
на којој су представљене активности уз констатацију да је то највреднији 
уговор који је општина Кладово спровела у оквиру програма прекогранич-
не сарадње. М.Р.

Бранислав Јосифовић



БРОЈ 344 3

УНАПРЕЂЕЊЕ тУРИСтИЧКЕ ПОНУДЕ
„Здравствени туризам-чудесна моћ Сокобање“ (1)

ДРУШтвО

вОДОвОД У ШтИтАРЦУ 
ДО КРАЈА ГОДИНЕ

ПИЈАЋА вОДА 
ИЗ ЦИСтЕРНЕ

Редовно се одржава пут до Књажевца водоснабдевање опет на резервном водоводу

СОКОБАЊА - Сокобања ове године бележи 182 године организова-
ног туризма и стратешко опредељење општине је унапређење туристичке 
понуде, развој здравственог туризма и побољшање пратеће инфраструкту-
ре. У Сокобањи су у претходном периоду започети многи инфраструктур-
ни радови, завршава се летња позорница и ради на пројектној документа-
цији на уређењу реке Моравице и кеја, и ово место је све популарнијим за 
долазак туриста како из Србије тако и из иностранства.

Развој туризма свакако прати побољшање инфраструктуре на чему 
се доста ради у општини Сокобања.

- Урађена је студија изводљивости за дирекан излазак на аутопут 
петља Рутевац. На тај начин Алексинац би добио прилику да има још јед-
ну локацију за индустријску зону, а сва теретна возила која пролазе кроз 
језгро Алексинца би била измештена преко те петље. Сокобања би добила 
14 километра краћу релацију до изласка на аутопут, као и много квалитет-
нију саобраћајницу и избегли бисмо уска грла која се тичу села Суботинац, 
Краљево, Алексинац, где се обично наши гости жале приликом доласка у 
Сокобању – каже Исидор Крстић, председник општине Сокобања.

Сокобања последњих година бележи највећи туристички промет у 
Србији. Термо минералне воде, планина Озрен са специфичном климом и 
вегетацијом, ружа ветрова и велика концентрација негативних јона у ваз-
духу, само су неки од елемената који чине ову бању најбољим туристич-
ко-здравственим центром у Србији и региону.

-Главна компаративна вредност Сокобање је ваздух. Уз једну пра-
ву промоцију и уз стављање у функцију осталих елемената туристичке по-
нуде, Сокобања је богом дана управо за неко инострано тржиште погото-
ву за људе који долазе овде из урбаних средина.Туристичка организација 
Србије на свим каналима дистрибуције фаворизује Сокобању у том смис-
лу, као место које је идеално за активни одмор –каже Љубинко Тодоровић, 
директор Туристичке организације Сокобања.

КЊАЖЕвАЦ - Редовно одржавање пута до Књажевца, превоз за уче-
нике до школа, добра телефонска и интернет веза, све то већ постоји у 
Штитарцу. Житељи овог села чекају још само водовод, а и њега ће, кажу, 
бити до краја ове године. У међувремену, не напуштају стада оваца, плод-
не баште и воћњаке. 

Када смо у децембру 2015. били у посети Штитарцу, у домаћинству 
Крстића затекли смо породицу која се труди, да, упкос недаћама које и жи-
вот и временске прилике носе, остане на селу, бавећи се сточарством. Од 
тог времена много тога се променило у овом селу, шест километара удаље-
ном од Књажевца.

-У току је припрема пројектно – техничке документације за водовод. 
Расписана је јавна набавка. Треба да се одабере извођач радова. Председ-
ник општине Милан Ђокић је помогао ово село. Деца имају интернет, мно-
ге су се ствари промениле. Добили смо контејнере, пут се редовно чисти, 
деца имају превоз - каже Данило Крстић, председник Савета МЗ.

Има новина и у домаћинству Крстића. Иако стадо од двадесетак грла 
оваца до данас није повећано, Данило је са мајком и ћерком одлучио да 
породични буџет увећа и производњом здраве хране, која се продаје пре-
ко друштвених мрежа. Његовој мајци Зорици би свака домаћица позавиде-
ла на спретности којом се сналази у кухињи када дођу изненадни гости. О 
ајварима, џемовима, слатком, за кога се отимају Београђани и Новосађани 
да и не говоримо. Данилова кћи Рената ученица је Техничке школе у Кња-
жевцу. Када јој школске обавезе дозволе, драгоцена је помоћ у одржавању 
овог све перспективнијег сеоског домаћинства. Љ.П.

МАЈДАНПЕК - Од прошле суботе, 8.јуна, Доњи Милановац се због 
преласка на водоснабдевање из старог водозахвата у Мосни, пијаћом во-
дом снабдева из цистерне, док из водоводне мреже корисници услуга имају 
техничку воду.

Низак водостај Дунава условљен потребом да се велика река при-
преми за прихват вода из поплавног таласа притока, узрок је проблема у во-
доснабдевању Доњег Милановца и околних насеља. Наиме, Фабрика воде, 
односно, постројење за пречишћавање воде се због ниског водостаја си-
ровом водом не може снабдевати са примарног водозахвата у самом Дуна-
ву. Са секундарног водозахвата, наплавног поља Мосна ослоњеног на По-
речку реку, за сада се обезбеђује техничка вода, јер ће она бити исправна 
за пиће тек након што три узастопна узорковања и узастопне анализе ре-
ферентне установе покажу њену исправност.

Очекује се да водоснабдевање Доњег Милановца и околних насеља 
буде нормализовано, у складу са о хигијенској исправности воде за пиће 
и поткрепљено извештајем о здравственој исправности воде од Завода за 
јавно здравље “Тимок” Зајечар. Док се то не догоди, цистерна са пијаћом 
водом кружиће градом према утврђеној сатници о којој ће бити обавеш-
тени корисници услуга.  И.Ћ.

Специјална болница “Сокобања” специјализована је за лечење, ре-
хабилитацију и превенцију неспецифичних плућних болести.

- Примењујемо лековити фактор у виду инхалације термо минерал-
ном водом и путем купања. Имамо два извора и то су: хипертермална и хи-
потермална вода. Специјална болница Сокобања може да се похвали тиме 
да има савремену медицинску опрему и у року од три дана могу да се ура-
де све анализе, што се тиче болести респираторног система као и кардио-
васкуларних –казала је др Весна Милановић, директорица Специјалне бол-
нице „Сокобања“. Д.К.

Пројекат „Здравствени туризам-чудесна моћ Сокобање“ суфинансира општина Со-
кобања. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-
гана који је доделио средства.“
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НАЈЛЕПШЕ МАСКЕ 
УЛЕПШАЛЕ ГРАД

МАтУРСКИ ПЛЕС
Одржан маскенбал борских предшколаца У граду на Дунаву дружили се матуранти

БОР - Традиционални дечији маскенбал у организацији 
Предшколске установе „Бамби“ одржан је ове недеље у Бору.

Преко 400 деце узраста од пет до седам година из 19 васпит-
них група вртића „Бамби“ продефиловало је улицама “3.октобар“, „Ге-
нерала Павла Илића“ и „Моше Пијаде“ до амфитеатра код Дома кул-
туре где је био приређен пригодан програм.

Као и сваке године велики број грађана и родитеља поздра-
вио је многобројне креације које су за њих припремили борски 
предшколци у сарадњи са својим васпитачима.

 М.М.

КЛАДОвО - Завршетак школовања нова генерација Кладовских 
средњошколаца обележила је на традиционалној матурској вечери.

Томе је претходило окупљање на платоу испред Дома омладине где 
су доминирали младост, лепота и елеганција , а круна свега био је тради-
ционални матурски плес на топлом асфатлу, уз подршку бројних суграђа-
на. Све било је у знаку радости и свечарске атмосфере у којој су будући сту-
денти говорили о протеклом, али и о наставку школовања.

- Идемо на студије у Румунију јер желимо да упишемо фармацију, ме-
дицину, економију, тамо су услови бољи и то нас је определило за наста-
вак школовања у нама суседној земљи - став је већине матураната из гра-
да на Дунаву.

У ноћи када деца постају одрасли људи јер се на животној раскрсни-
ци опредељују за будући позив,позитивну и већу трему од матураната има-
ли су поносни родитељи.

Након непроспаване ноћи за 120 кладовских матураната нема пре-
даха јер се ваља припремити за наставак школовања. М.Р.
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ОПШтИНА НЕГОтИН 
ОБЕЛЕЖИЛА СЛАвУ

m:SAT tv
NAJBOLJA TELEVIZIJA 
ZA SELA I VIKEND 
NASELJA
mts je nedavno tržištu predstavio novu uslugu m:SAT tv koja 
pruža mogućnost gledanja televizijskog programa putem satel-
ita na bilo kojoj lokaciji u Srbiji. Osnovna prednost ove usluge 
ogleda se upravo u nepostojanju prepreka, tehničkih niti bilo 
kojih drugih, da se korisnicima omogući gledanje velikog broja 
televizijskih kanala u vrhunskom kvalitetu slike bez obzira gde 
se oni nalaze. Na kvalitet slike ne utiču ni vremenske neprilike, 
jake padavine ili vetrovi. Sve što je potrebno jeste da se postavi 
satelitska antena i instalira risiver (prijemnik) i uživanje može da 
počne.

Nove korisnike troškovi ne treba da brinu, jer će prvih pet mese-
ci uslugu m:SAT tv plaćati 1 dinar mesečno. Pri tome, bez obzi-
ra na koji se paket odlučite prva tri meseca će vam na raspolag-
anju biti svih 130 kanala koji su u ponudi. Možete birati između 
tri paketa čija se mesečna cena, nakon isteka promotivnog pe-
tomesečnog perioda, kreće od 799 za početni paket START do 
1999 dinara za najveći paket MAX. Na raspolaganju su i dodatni 

PRVIH 

PET 

MESECI

1 DINAR 

mese
čno!

paketi TV kanala koji nude vrhunske filmske i serijske programe 
kao i televizijske kanale na mađarskom i rumunskom jeziku.

Instalaciju kompletne opreme, po ceni od jednog dinara, vrše 
stručne ekipe.

Iako namenjena svima, usluga m:SAT tv posebno je interesantna 
stanovnicima područja do kojih nisu stigle optička, kablovska ili 
bilo koja druga telekomunikaciona infrastruktura. Upravo su iz 
tog razloga sela i vikend naselja najčešće lokacije gde već može-
mo videti da krovove kuća krase m:SAT satelitske antene.

НЕГОтИН - Литургијом у Цркви Свете Тројице и свечаном ли-
тијом централним градским улицама до споменика Хајдук Вељку, 
општина Неготин обележила је своју славу, Вазнесење господње, 
Спасовдан.

Обележавање Спасовдана је по-
чело литургијом у Цркви Свете Троји-
це, коју је служио јереј Марко Пајчин, 
парох неготински, након чега је град-
ским улицама кренула литија до споме-
ника Хајдук Вељку.

На месту погибије легендарног 
браниоца Неготина свештеници ар-
хијерејског намесништва неготинског, 
јереји Марко Пајчин и Марјан Керчуљ, 
у присуству великог броја званица пре-
резали су славски колач.

Прослава Спасовдана наставље-
на је у згради општине Неготин у којој 
су госте дочекали Владимир Велич-
ковић, председник општине Неготин, 
Мерлина Селенић, заменик председ-
ника општине Неготин, мр Милан Уру-
ковић, председник СО Неготин и чла-
нови Општинског већа и где је, такође, 
пререзан славски колач. 

У холу зграде општине Него-
тин Ненад Војиновић, директор Исто-
ријског архива Неготин, др Младен 
Терзић, директор Архива Југославије и 

Денис Круглов, аташе за културу амбасаде Руске федерације у Бео-
граду отворили су изложбу посвећену 185. годишњици дипломат-
ских односа Србије и Русије, као и Југославије и Совјетског савеза.
 С.М.Ј.

У присуству великог броја званица пререзан славски колач
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У Неготину одржан годишњи скуп Српског археолошког друштва

У слици и речи

УЧЕСтвОвАЛО 120 АРХЕОЛОГА

ПРОСЛАвА ПЕДЕСЕттРОГОДИШЊИЦЕ МАтУРЕ

ДОГАЂАЈИ

НЕГОтИН - У Неготину је недавно одржана 42. скупштина и го-
дишњи скуп Српског археолошког друштва, на којима је учествовало 
120 археолога из 11 земаља, међу којима из САД, Немачке, Пољске, 
Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Грчке...

-Српско археолошко друштво је најстарије у Србији. У по-
следњој деценији смо постали репрезентативни и проширили смо 
деловање. Наши чланови су из заштите, музеја, завода, факултета, 
иностранства, а активни смо и на превентивној заштити археолош-
ких наслеђа - каже др Адам Црнобрња, председник Српског архео-
лошког друштва.

Бројне културе које су живеле на овим просторима оставиле 
су иза себе богато културно- историјско наслеђе, оличено у вредним 
експонатима који се чувају у Музеју Крајине, а пронађено на локали-
тетима чија прошлост још увек буди интересовање науке.

-Наш музеј је свакако један од археолошки најбогатијих музеја 

у Србији, 85 година имамо археолошку збирку, са њоме смо и осно-
вали музеј, а 67 година имамо археологију, још од када је 1952. го-
дине у музеј дошао први школовани археолог. Неки од највећих ло-
калитета су управо на територији коју ми покривамо, у општинама 
Неготин и Кладово. То су, пре свих, локалитети из периода римског 
лимеса: Понтес, Егета, Мора Вагеј, али и Царска палата на “Врелу” код 
Шаркамена, касноантички резиденцијално меморијални комплекс 
Максимина Даје- каже музејски саветник археолог Гордан Јањић из 
Музеја Крајине у Неготин.

На годишњем скупу Српског археолошког друштва презенто-
вани су тематски садржаји у оквиру секција за палеолит и мезолит, 
праисторијску, класичну, средњовековну, словенску археологију, 
као и секција за биоархеологију и за археометрију, археотехноло-
гију и експерименталну археологију.

 Како је ова скупштина била и изборна, изабрано је ново-ста-
ро руководство, па ће тако др Адам Црнобрња и у наредном пери-
оду обављати функцију председника. Потпредседник је др Војислав 
Филиповић, секретар Огњен Младеновић, а чланови Управног од-
бора др Наташа Миладиновић Радмиловић, проф. др Дејан Радиче-
вић, Марија Каличанин и др Драгана Антоновић.

У Суд части именован је музејски савет археолог Гордан Јањић 
из Музеја Крајине. Основане су и две нове секције; секција за архе-
ометрију, археометалургију, експерименталну археологију и геоар-
хеологију и секција за заштиту археолошког наслеђа.

Скуп археолога из 11 земаља света одржан је уз финансијску 
помоћ Министарства културе и информисања и Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја

 С.М.Ј.

Матуранти генерације 1965/66. године, металурзи, њих двана-
ест којима су године одобриле, а чилост им није била штура, окупи-
ли су се, традиционално, последње суботе у мају, у Техничкој школи 
у Бору. Половини ове скупине искусних радне књижице и „упути“ за 
пензију оверени су печатом претече „Зијина“, Басена Бор. Обишли су 
просторије школе, са највише пажње спортску салу у којој су одр-
жавани часови фискултуре, а служила је и као збег за бегунце са на-
ставе када је сала празна. 

Болештине, удружене са годинама однеле су животе деветоро 

матураната, од укупно тридесет шест. Након школског часа ексма-
туранти су посетили Лазареву пећину у Злоту и ресторан Топ у Бре-
стовцу. Тамо су се весељацима придружи рудари: Арифи Ариф, Не-
дељко Магдалиновић и Живота Дачић. 

 Како је у пећини знатно хладније у односу на спољашност, а 
за њихове простате уролози хорски наглашавају да се чувају прехла-

де, у од природе украшеним катакомбама задржали су се краће од 
сат времена, а потом у ресторану пуних пет. 

Договор је већ постигнут да се и наредне године окупе испред 
врата на која су ушли када су 1962. полагали пријемни испит и иза-
шли и изнели дипломе (1966), које им потврђују да се на законит и 
моралан начин могу представљати као металуршки техничари.

Међу журналистима преовлађујуће је мишљење да, ако нови-
не не забележе оно што се десило, оно се није ни догодило – те је то 
довољан разлог за ове редове и фотографије. 

 Јован Г. Стојадиновић 

Поново у школском дворишту, пристигли са различитих страна. 
Слева надесно: Ђорђе Мијатовић Мијат (Зрењанин), Станиша 

Станковић (Жагубица), Зоран Поповић Поп (Крагујевац), Мика 
Стојадиновић (Мајданпек), Милутин Чулиновић (Шарбановац), 

директорка школе Сања Апостоловић, витомир Златковић вита 
(Пирот), Лазар Стојановић Лаза (Зајечар), Љубиша Мишић, Живко 

Благојевић, Слободан Перић Дане и Јован Г. Стојадиновић 
(сви из Бора)

Професорица математике Десанка Бошковић Деса, као пре пола 
века, са школским дневником и својим ђацима, само што овога пута 

није било писмених задатака, па ни разлога да „ђаци“, који више 
наликују пензионерима, побегну с часа
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Десет година од највећег успеха књажевачког спорта

СвЕтСКО СРЕБРО ИЗ тУРСКЕ

АРСЕНИК И 
СтАРЕ ЧИПКЕ

КЛАДОвЧАНКЕ 
ЗА ИСтОРИЈУ

На овогодишњем МЕСДАМ-у у Хрватској

Рукометашице Ђердапа избориле пласман у Б Супер лигу

КЊАЖЕвАЦ - Ревијалном утакмицом између екипа некадашњих књажевач-
ких гимназијалаца и Нибака из Ниша, обележено је 10 година од највећег успеха у 
историји књажевачке кошарке – освајања сребрне медаље на Светском школском 
првенству 2009. у Турској. Сребро из Турске један је од највећих успеха у историји 
књажевачког спорта. 

Била је то прилика за сусрет старих спортских пријатеља и за присећање на 
дане када су гимназијалци, као чланови Кошаркашког клуба Књажевац, били једна 
од најуспешнијих екипа у држави.

-Мислим да тек сада, са временске дистанце од 10 година, можемо да видимо 
колико је значајно то што су ови момци урадили за кошарку и наш град. Спорт пра-
ви добре људе, животне борце и победнике, а ови момци су пример оног најбољег 
у спорту -казао је Бранислав Јосифовић, шеф Кабинета председника општине. 

Пре десет година са клупе је, као тренер, екипу је у Турској предводио Жар-
ко Цветковић, директор Гимназије.

-Имали смо велике проблеме да уопште отпутујемо у Турску. Морам да по-
менем неке људе који су много помогли, попут Весне Симић, тадашње заменице 
председника општине, као и покојног професора Драгана Јовановића. На Свет-
ском првенству момци су играли изванредно, бележили победе из дана у дан, по-

КЛАДОвО- У слављеничком амбијенту у последњем 22. колу рукометаши-
це Ђердапа победиле су другу екипу Јагодине (31:22), овериле су титулу првака у 
Првој лиги Исток, подигле су шампионски пехар и пласирале су се у Б Супер лигу. 
Са билансом 20 победа, по једним ремијем и поразом са 41 бодом девојке из варо-
ши на обали Дунава постигле су 530 , примиле су 391 гол најмање у лиги и прве су 
прошле кроз циљ на крају трке за бодове. Нову страницу у историји спорта у гра-
ду на Дунаву су исписале, голмани; Богојевић, Стевановић, играчице : Перовић, А. 
и Ј. Митровић, Бекеревић, М. и Г.Петровић, Зечевић, Ђурђановић, Ђорђевић, До-
кић, М. и А. Ранисављевић, Радић Јуларџија, Димитријевић,Тимовски. До успеха 
који је деценијама био сан рукометних ентузијаста Кладовчанке су стигле квалите-
том и снагом колектива. 

-То је рецепт успеха тима који је одличан спој искуства и младости. Сложно 
смо издржале све притиске и то нам се вратило серијом одличних резултата. При-
лику која нам се указала нисмо пропустиле и од јесени играћемо у вишем рангу -ка-
зала је капитен Марија Перовић најбоља играчица и први стрелац лиге. 

Екипа коју тренира Перица Брложановић доказала се у првологашкој кон-
куренцији, али за такмичење у вишем рангу морају се освежити редови новог Б су-
перлигаша. 

-То је реалност зато намеравамо да доведемо четири искусне играчице јер 
нам је жеља да у дебитантској сезони задржимо статус у вишем рангу. Верујем у са-
дашњи тим, али су појачања неопходна- искрен је Брложановић. 

ЖРК “Ђердап” функционише уз несебичну подршку управе на чијем челу 
је агилни председник др Дејан Чучулановић и то је добитна комбинација на ли-
нији успеха. Међутим реалност је да ће наступ у вишем рангу бити нови иза-
зов на који клуб може да одговори уз подршку целокупне заједнице на локалу. 
-Локална самоуправа је спремна да нас финансијски подржи,осим тога очекујемо 
и подршку привредника који су препознали значај успеха клуба у којем је рад са 
млађим категоријама залог за будућност. То је добитна комбинација која нам гаран-
тује да у вишем рангу неђемо играти једно лето- оптимиста је Звездан Стефановић, 
генерални секретар новог Б суперлигаша. М.Р.

СОКОБАЊА-Аматерско „СБ“ 
позориште је, током протеклог ви-
кенда, гостовало у Пачетину, у Храв-
тској на позив тамошњег Драмског 
ансамбла КУД „Бранко Радичевић“. 
Повод гостовања је учешће на Међу-
народним сусретима драмских амате-
ра „МЕСДАМ“. Сокобањско позориште 
се, ове године, представило предста-
вом „Арсеник и старе чипке“ Џозефа 
Кесерлинга у режији Мирјане Милен-
ковић. 

-Сарадња нашег позоришта и 
позоришта из Пачетина је почела пре 
три године када смо, имали част да, са 
представом „Силом отац“ отворимо 
МЕСДАМ. Имамо дивну сарадњу која 
је прерасла у пријатељство са људи-
ма из Пачетина које ће, уверена сам, 
трајати још дуго- каже Ана Вељковић, 
управник Аматерског „СБ“ позоришта. 

На овогодишњем МЕСДАМ-у, 
који је 17. по реду учествује девет по-
зоришта из Хрватске, Србије, Босне 
и Херцеговине и Македоније. Фести-
вал је почео 31. маја представом „Џан-
дрљиви муж“ у извођењу позоришта 
домаћина и трајаће до 16. јуна. 

 М.Б.

раз од Бразила омогућио нам је да избегнемо домаћина све до финала и иако је на 
крају освојено сребро, ова генерација за мене ће увек бити златна - рекао је Жар-
ко Цветковић.

Да је велики успех књажевачких гимназијалаца препознат и као успех ко-
шаркашке организације потврдио је Душан Пројовић, потпредседник Кошаркаш-
ког савеза Србије, који је присуствовао утакмици и још једном честитао „сребр-
ним“ кошаркашима.

Један од главних организатора овог кошаркашког спектакла био је капитен 
књажевачке екипе, Марко Перић, који је захвалио бројним спонзорима на помоћи 
при организовању утакмице. 

-Није било нимало лако окупити после 10 година све ове момке. Драго ми је 
што је велика већина ипак дошла, а посебно захваљујем и публици која је у оволи-
ком броју дошла на утакмицу. Што се Светског првенства у Турској тиче, најрадије 
се сећам полуфиналне утакмице са Бугарском коју смо добили кошем Вука Јовано-
вића у последњој секунди- истиче Марко Перић.

Поред десеторице играча, који су наступали у Турској, овом приликом по-
себно су апострофирани и они који из објективних разлога нису били у могућно-
сти да лично присуствују обележавању јубилеја – репрезентативац Немања Кр-
стић, Марко Вучетић и, пре свих, тренер Јован Поповић објективно најзаслужнији 
за све успехе књажевачке кошарке у млађим категоријама током његовог седмо-
годишњег боравка у Књажевцу.

Иако је утакмица против нишког Нибака била ревијалног карактера, нека-
дашњи гимназијалци веома озбиљно су схватили ово одмеравање сна.

 Љ.П.
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 ЦРНОРЕЧЈЕ У ПЕСМИ И ИГРИ 

ЗАвОД ЗА ЈАвНО ЗДРАвЉЕ „тИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

 Фестивал ове године окупио хиљаду извођача

Сваког 5. јуна у свету се обележава Дан заштите животне средине. 
Различите манифестације и кампање у склопу овог празника имају циљ да 
скрену пажњу јавности на бројне еколошке проблеме и неопходност очу-
вања животне средине.

Датум је одредила Генерална скупштина Уједињених нација зато што 
је управо 5. јуна 1972. године у Стокхолму била отворена Конференција о 
заштити животне средине. Догађају је присуствовало 113 земаља, које су 
приредиле заједничку изјаву о потреби међународне сарадње у сврху за-
штите животне средине. Програм заштите је назван UNEP (United Nations 
Environment Programme) – Програм заштите животне средине Уједиње-
них нација.

Широм наше планете се на овај празник покрећу бројне активно-
сти у које је укључена јавност, а које пропагирају одговорни однос према 
животној средини.

Сваке године се за упоришно место прославе Светског дана зашти-
те животне средине бира друга земља или град. Овогодишње обележа-
вање Дана заштите животне средине протекло је с фокусом на загађење 
ваздуха. Чак 92 одсто човечанства не удише чист ваздух, а његов лош ква-
литет на годишњем нивоу изазове 7 милиона превремених смрти. С обзи-
ром на то да ваздух представља једну од наших основних потреба, Кина 

је као домаћин ове године, заједно са свим осталим учесницима, позвала 
владе, индустрије, заједнице и појединце да учине заокрет ка обновљивој 
енергији и да употребом напредних „зелених“ технологија прочисте ваз-
дух и своја плућа.

Завод за јавно 
здравље „Тимок“ Зајечар 
је 7.јуна 2019. године обе-
лежио Светски дан зашти-
те животне средине под 
слоганом „Загађење ваз-
духа“. У сарадњи са Ти-
мочким омладинским 
центром и Црвеним кр-
стом Зајечар на централ-
ној манифестацији у про-
стору за ПОМАК Тимочког 
омладинског центра оку-
пили смо зајечарске 
средњошколце. Поред 
дружења и размене ис-
кустава, организован је 
квиз и радионица под на-
зивом „Научи да зашти-
тиш планету“. На тај начин 
је на врло креативан и за-
нимљив начин, провере-
но знање средњошкола-
ца о екологији и заштити 
животне средине. Радио-
ницом смо дошли до заједничких закључака шта можемо и шта планира-
мо да урадимо како би подигли еколошку свест у нашем окружењу. Школа 
која је освојила највише бодова у квизу знања је Техничка школа из Заје-
чара, а награде су добили сви представници зајечарских средњих школа у 
виду садница које ће бити засађене на територији нашег града, и на тај на-
чин утицати на повећање квалитета ваздуха у граду као и подизање еко-
лошке свести становника града Зајечара. Манифестацију су пратиле екипе 
локалних медија „Tv Istok“, „Za Media“, „Zaječar Online“ i „TIMOKPRESS“.

ЗЈЗ „тимок“ Зајечар
Одсек за промоцију здравља

Центар за хигијену и заштиту животне средине

БОЉЕвАЦ - Фестивал народног стваралаштва „Црноречје у песми 
и игри“, који је у Бољевцу одржан од 6. до 9. јуна, окупио је ове године бли-
зу хиљаду учесника. 

Током четири фестивалска дана, представили су се најмлађи учесни-
ци фестивала, такмичили су се трубачи југоисточне Србије за пласман на 
Драгачевски сабор, наступило је десетак локалних фолклорних друштава 

и одржано је квалификационо такмичење фрулаша за републички са-
бор „Ој, Мораво“, у Прислоници. 

У трубачком надметању је учествовало десет оркестара, а по-
бедници су чланови оркестра Саше Павловића из Пирота. Ово им је 
четврта титула у Бољевцу. За најбољег трубача је проглашен Предраг 
Ђорђевић из књажевачког оркестра „Тимочки весељаци“.

Такмичење фрулаша је ове године обележило учешће великог 
броја младих инструменталиста, а шесторо их се пласирало на Сабор 
у Прислоници: Јован Миливојевић, у категорији до дванаест година, 
Маја Консатндиновић и Милош Јоновић, у категорији до шеснаест го-
дина, а у сениорској категорији пласман су освојили Урош Милано-
вић, Стефан Радовановић и Петар Чулиновић. Стефан Радовановић из 
Метовнице је и добитник награде „Живојин Станић“, која је на „Црно-
речју установљена прошле године у част некадашњег музичког уред-
ника Радио Бора и дугогодишњег сарадника фестивала у Бољевцу. 

У оквиру „Црноречја“ одржана је и изложба производа тради-
ционалних заната, рукотворина и јела националне кухиње, као и мини 
сајам туризма, на коме су се представиле туристичке организације из 
неколико градова Србије. 
Овогодишњи фестивал ће бити упамћен по бројним пратећим про-

грамима, а најзапаженији наступ су имали чланови националног ансам-
бла „Венац“ из Грачанице, који су на целовечерњем концерту представили 
раскош фолклорног наслеђа и костима Косова и Метохије. 

 М. Г.


