
****БРОЈ 347 05.07.2019.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

РУКОМЕТАШИЦЕ 
НА ПРИПРЕМАМА 

НА БОРСКОМ 
ЈЕЗЕРУ

ОДРЖАНА 53. 
ГИТАРИЈАДA

Пријем за женску Кадетску рукометну репрезентацију Србије 
код градоначелника Бора

СТРАНА 8

СТРАНА 5

На подручју Бољевца у току је 
санација најкритичнијих 

локација

ЗАШТИТА 
ОД 

ПОПЛАВА
СТРАНА 3

Одржана седница Скупштине 
града Бора

ПОСКУПЕЛЕ 
КОМУНАЛНЕ 

УСЛУГЕ И 
СМЕШТАЈ 

ДЕЦЕ У 
ВРТИЋИМА

СТРАНА 2

Председник општине 
Кладово приредио пријем за 

најбоље ученике

НИКОЛИЋ: 
ЂАЦИ СУ 

БИСЕР 
КЛАДОВА

СТРАНА 5

Спуштена завеса на још један rock happening у Зајечару

НАГРАДЕ 
НАЈБОЉИМА

СТРАНА 4

Пријем за најбоље средњошколце



БРОЈ 347 2 ПОЛИТИКА

Оснивач и издавач: „ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
 Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630
 Техничка припрема и штампа: „Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

ПОСКУПЕЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА

Одржана седница Скупштине града Бора

ПРОДУЖЕНИ ВД 
МАНДАТИ ДИРЕКТОРА

СКУПШТИНА О 
РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ

Одржана VIII седница Скупштине општине Мајданпек

Одржана седница Скупштине Општине Књажевац

БОР - Одборници Скупштине града Бора усвојили су на прошлонедељној 
седници ребаланс буџета којим је увећан за 450 милиона динара и сада износи 3,1 
милијарде динара. Одборници су усвојили и предлоге за повећање цена комунал-
них услуга и смештаја деце у ПУ „Бамби“.

Осуђујући повећање цена, опозиција је бојкотовала рад локалног парла-
мента, и пре почетка седнице одржала је конференцију за медије испред зграде 
Градске управе.

-Не желимо да будемо декор овој власти која жели своје проблеме да лечи 
преко леђа грађана повећањем цена комуналних услуга и да будемо заједно са од-
борницима власти који гласају по партијском налогу а не у интересу грађана Бора. 
Изгласали су опроштај дуга РТБ од преко 2,5 милијарде динара према буџету гра-
да а ту штету желе да надоместе повећањем цена комуналних услуга. Вратили смо 
се поново у онај период када је загађење ваздуха било нормална појава – казао је 
Драган Марковић, одборник у СГ Бора. 

МАЈДАНПЕК - Заседање општинског парламента у Мајданпеку првог дана 
јула почело је потврђивањем одборничког мандата Снежани Тодоровић са листе 
“ Српски покрет Двери “.

Без примедби усвојен је извештај о пословању ЈП за стамбене услуге 
Мајданпек за прошлу годину и Извештај о реализацији субвенција из буџета општи-
не за 2018.годину, као и Одлука о проширеним правима и услугама у социјалној за-
штити.

Измењена је и допуњена одлука о манифестацијама од значаја за општи-
ну Мајданпек, а према предлогу који је раније прихваћен на седници Општинског 
већа. На седници која је одржана пре скупштинског заседања, подржана је и одлу-
ка о давању сагласности и усвајању пројекта јавно-приватног партнерства за пове-
равање обављања комуналне делатности реконструкције, замене и уградње “ЛЕД” 
светиљки, одржавања и управљања системом јавне расвете на територији општи-
не коју су усвојили и одборници СО Мајданпек.

Дневни ред је допуњен и осудом немилог догађаја поводом напада на од-
борника и председника СНС Бранислава Томића.

У оквиру кадровских питања, продужен је вд мандат челним људима у ЈКП 
“Водовод”, ЈКП “Мајданпек, ЈКП “Доњи Милановац”, Туристичкој организацији општи-
не Мајданпек, Центру за културу и образовање Доњи Милановац и Канцеларији за 
локални економски развој. И.Ћ.

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

КЊАЖЕВАЦ - Регионални план управљања отпадом за општине и градо-
ве Тимочке крајине био је једна од централних тема 35. седнице Скупштине општи-
не Кнајжевац.

Како је објаснио Дарко Живковић, шеф одборничке групе СПС-а, закључком 
Владе Србије, а на предлог Министарства заштите животне средине, општина Кња-
жевац се за одлагање комуналног отпада усмерава на депонију у Пироту. 

-Књажевац ће изградити своју трансфер станицу, без обзира да ли ће будући 
оператер бити Пирот, или Халово- казао је Живковић.

На седници су усвојени извештаји о раду у протеклој години комуналног 
предузећа ‘’Стандард’’ и Предузећа за развој, урбанизам и изградњу, као и заврш-
ни рачун буџета. За директора Народне библиотеке ‘’Његош’’ поново је именована 
Владана Стојадиновић. Љ.П.

Нова цена грејања која ће важити од 01. октобра увећана за 17 посто изно-
сиће 96,72 динара по квадрату. ЈКП „3.октобар“ цену својих услуга увећао је за 17,5 
одсто за грађане и за 20 посто за привредну делатност, па ће тако рачун трочлане 
породице за ову услугу бити увећан за око 70 динара. 

У ПУ „Бамби“ цене боравка малишана су веће у односу на постојеће за це-
лодневни боравак за 24%, за целодневни боравак припремног предшколског про-
грама 28% и за полудневни боравак при-
премног предшколског програма 39%. На 
тај начин, убудуће ће родитељи издваја-
ти по детету за целодневни боравак са 
учешћем од 20 % 4.398,00 динара месеч-
но, за целодневни боравак припремног 
предшколског програма 3.984,00 дина-
ра и за полудневни боравак припремног 
предшколског програма 1.875,00 динара 
месечно. 

ЈКП “Водовод” ће за 20 одсто по-
већати допремање пијаће и одвођење отпадних вода, тако да ће за грађане кубни 
метар воде коштати 82,45 динара.

Како је образложено, предузећа су предложила повећања цена својих ко-
муналних услуга због повећања цена горива, мазива, резервних делова, енергена-
та,других трошкова као и чињеницом да цене нису мењане од 2015. године. 

Градоначелник града Бора Александар Миликић казао је да је повећање 
цена увек непопуларна и тешка одлука али да се то чини како би се предузећа спа-
сила од потпуног пропадања.

-Ову одлуку не доносимо из неког хира него из разлога да заштитимо град-
ски буџет и јавни сектор који је небригом доведен у стање у коме се сада налази, 
као и из потребе да будућим генерацијама обезбедимо да имају воду, грејање и ко-
муналне услуге које пружа “3. октобар” – казао је Миликић.

Др Предраг Балашевић, одборник Влашке Народне странке нагласио је да 
буџет града никада није био већи што је добро.

-Озбиљне замерке су везане за субвенције које се издвајају из буџета за ко-
мунална предузећа, које се повећавају за нека предузећа, нпр за Топлану 90 мили-
она динара а са друге стране повећавају се цене услуга тих фирми. Чак је Топлана за 
првих три месеца исказала енормни губитак и опет сипамо у то буре без дна, а шта 
је учињено за ове године власти, осим тога да се само повећава дуг Топлане. Ова-
кав начин пословања наших јавних предузећа одвешће их право у стечај. За нак-
наде за уједе паса 21 милион динара је велика сума а ту се ништа ових година није 
чинило да се смање трошкови -казао је др Балашевић. 

На седници су, између осталог, усвојене и одлуке о комуналном реду, о др-
жању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Бора, уређењу 
јавних купалишта. Одлукама које су усвојене правно је регулисан и рад Комуналне 
полиције чије се формирање очекује у наредном периоду.

 Д.К.

БАЛАШЕВИЋ НАПУСТИО СЕДНИЦУ
Током телевизијског преноса сед-

нице дошло је до техничких проблема 
са звуком када је одборник Влашке На-
родне странке др Предраг Балашевић 
напустио седницу из разлога што се 
његово излагање није чуло у целости. 
Седница је због проблема око прено-
са била прекинута на кратко.
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ВОДА ИСПРАВНА 
ЗА ПИЋЕ

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

НАБАВЉЕНО ШЕСТ ЕКГ 
АПАРАТА И ДЕФИБРИЛАТОР

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
КУПОВИНУ МАШИНА

Анализе показале исправност

На подручју Бољевца у току је санација најкритичнијих 
локација

Нова улагања у примарну здравствену заштиту

Град Бор улаже у пољопривреду

БОЉЕВАЦ - Све обилније падавине, којима смо сведоци током по-
следњих година, на подручју Бољевца често изазивају клизишта и пораст 
бујичних потока, који угрожавају имовину и пољопривредно земљиште. 

Да би се спречиле последице изливања ових водотокова, локална 
самоуправа је током овог лета, уз финансијску подршку Канцеларије за 
управљање јавним улагањима, покренула радове на санацији најугроже-
нијх локација. Једна од њих је приобаље Оснићке реке, која протиче кроз 
село Оснић и још два његова засеока. Ради се на санацији корита у дужини 
од седам километара, а вредност инвестиције износи 100 милиона динара. 

- Захваљујући разумевању мештана ових месних заједница, врло 
брзо смо успели да решимо имовинско правне односе и аплицирали за 
доделу средстава код Канцеларије за управљање јавним улагањима по 
програму за прошлу годину. Радови су у току, тако да ће корито реке бити 
адекватно санирано са изграђеним утврдама, које ће спречити бујице и 
заштитити пољопривредно земљиште и поједине некатегорисане путеве, 
које користе мештани- истиче Небојша Марјановић, председник општи-
не Бољевац. 

Осим на Оснићкој реци, овог лета је и у селу Валакоње изграђен 
мост преко локалног потока, који повезује више заселака са центром села. 

 М.Г.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Бољевац. „Ставови изнети 

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

 МАЈДАНПЕК- Из Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“ 
обавестили су јавност о исправности воде за пиће са секундарног водоза-
хвата у Мосни. У последње две недеље, због ниског водостаја било је обу-
стављено снабдевање фабрике воде, постројења за пречишћавање воде 
сировом водом из Дунава, па је водоснабдевање преусмерено на помену-
ти, секундарни водозахват. Две недеље је вода из градског водовода била 
само за техничку употребу, а снабдевање пијаћом водом организовано из 
цистерни. После три узастопна узорковања воде са дистрибутивне мреже, 
потврду о исправности за пиће издао је Завод за јавно здравље „Тимок“ из 
Зајечара. Стручно мишљење о безбедности воде са водозахвата у Мосни и 
усклађености са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће дао 
је и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић-Батут“. И.Ћ.

БОР - Градска управа града Бора доделила је решења за субвенције за купо-
вину пољопривредних машина за 16 пољопривредних произвођача са територије 
града. Субвенције у висини од 60 одсто од вредности купљених масина обезбеђе-
на су из буџета града и за ову намену издвојено је милион динара.

- Ово је једна од мера која ће поспешити рад наших пољопривредних про-
извођача који су купили нове машине за спремање сточне хране, тачније косачице 
и сакупљаче сена. Управо за ову меру је владало и највеће интересовање, тако да 
ћемо вероватно на јесен ребалансом буџета пренаменити још средстава управо за 
ову меру-рекао је Љубиша Репеџић,члан Градског већа задужен за пољопривреду.

Градоначелник Бора Александар Миликић подсетио је да је пре три године 
за субвенције у пољопривреди издвајано седам и по милиона динара, а у 2019. го-
дини аграрни буџет износи 25 милиона динара.

-Ово је почетак улагања и инвестирања у пољопривреду, јер из године у 
годину увиђамо које су то предности и шта је неопходно да град субвенционише 
и управо ова мера се показала као најактивнија. Политика развоја пољопривреде 
града Бора прати републичку стратегију, што значи да субвенционишемо оно што 
не субвенционише држава или оно за шта постоји веће интересовање на локал-
ном нивоу-каже Миликић.

Пољопривредници из борских села изузетно су задовољни субвенцијама 
које су добили.

- Крајње време је било да оваквом врстом помоћи помогнемо пољопривре-
ду и задржимо младе на селу, а пољопривредницима обезбедимо опстанак и бољи 
живот. Колика год да су средства она су за нас драгоцена и верујем да ће град и убу-
дуће наставити са овим мерама-сматра Петар Димитријевић,пољопривредник из 
Оштреља. М.М.

МАЈДАНПЕК- Кроз нова улагања локалне самоуправе, Дом здравља “Др Ве-
рољуб Цакић” у Мајданпеку је крајем јуна постао богатији за још шест 12-оканалних 
ЕКГ апарата и дефибрилатор. Опрема је набављена са циљем да се унапреди ква-
литет хитне медицинске помоћи за становништво на подручју општине Мајданпек. 
Јер, реч је о врхунској медицинској опреми која ће само употпунити опрему за ре-
аговање у хитним случајевима. Планирано је да апарати буду лоцирани у служба-
ма хитне медицинске помоћи у Мајданпеку, Доњем Милановцу, Рудној глави, али 
и Дечјем диспанзеру, што би медицинарима требало да олакша рад, а пацијентима 
омогући квалитетнију услугу. Намера је да један апарат буде у санитетском вози-
лу за пружање хитне медицинске помоћи на терену, а дефибрилатор који треба да 
стигне за пар дана је такође, из реда најмодерније медицинске опреме која је овој 
установи неопходна за квалитетан рад. 

На примопредаји апарата, Драган Поповић, председник Општине Мајданпек 
је истакао да је вредност ове опреме преко два милиона динара, али да је то и део 
политике коју ова локална заједница реализује подржавајући политику која се ре-
ализује на нивоу државе да се подстицај здравству да и запошљавањем наших нај-
бољих младих стручњака. И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.
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НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА
Пријем за најбоље средњошколце

МАЈДАНПЕК- На пригодном скупу уприличеном крајем јуна, 
председник општине Мајданпек Драган Поповић, са Елвиром Јова-
новић, заменицом председника, уручио је скромне новчане награ-

де најуспешнијим ђацима и про-
фесорима мајданпечке Гимназије, 
за постигнуте резултате на такми-
чењима, од општинских до репу-
бличких и међународних.

Председник Поповић је ис-
такао спремност да локална са-
моуправа и даље награђује нај-
боље, истакао значај гимназије за 
школовање академског кадра и 
нагласио да општина обезбеђује 
стипендије за најбоље ученике и 
студенте, те препоручио да ту мо-
гућност искористе. Гимназија је 
као награду за постигнуте успе-
хе добила потпуно опремљен ин-
форматички кабинет, на чему су 
награђени захвалили.

Награде су добили ученици 
Гимназије Иван Богосављевић, 
Анђела Марковић, Маја Извонар, 
Теодора Јаношевић и професо-
ри Јасмина Илић, Габријел Мило-
сављевић и Ђорђе Станојевић, као 
и ученица Техничке школе Анаста-
зија Марковић. 

 И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. „Ставови из-
нети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства“.
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РУКОМЕТАШИЦЕ НА ПРИПРЕМАМА 
НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ

У КАМПУ 800 МАЛИШАНА 
ИЗ 35 ЗЕМАЉА

НИКОЛИЋ: ЂАЦИ СУ 
БИСЕР КЛАДОВА

„Здравствени туризам-чудесна моћ Сокобање”(2)

Председник општине Кладово приредио пријем за 
најбоље ученике

Пријем за женску Кадетску рукометну репрезентацију Србије код градоначелника Бора

БОР - У сали Скупштине града Бора организован је пријем за жен-
ску кадетску рукометну репрезентацију Србије. Рукометашице су на при-
премама на Борском језеру од 28. јуна до 05.јула. 

-Ово је прва фаза завршних припрема кадетске репрезентације Ср-
бије за Европско првенство друге дивизије на Борском језеру и у спортској 
хали у Бору. Амбијент и услови рада су одлични , такорећи феноменални. 
Девојке имају пуно мотива и амбиције за рад, тренирају максимално и циљ 
је да се што боље припреме и своју државу на Европском првенству пред-
ставе у најбољем светлу - рекао је Живојин Максић, координатор рада свих 
млађих селекција.

Он је нагласио да је жеља свих да се на Европском првенству пока-
жу као најбољи, освоје прво место, и да следећа генерације игра на кадет-
ском такмичењу у првој дивизији. 

-Освајање првог места им даје могућност да иду на Светско првен-
ство следеће године и сви циљеви су усмерени ка томе. Од 19 девојака које 
су позване на припреме бирамо састав од 16 рукометашица које ће путо-
вати на Европско првенство–додао је Максић.

Ђуро Тојагић, помоћни тренер нагласио је да су обезбеђени сви ус-
лови за несметан рад рукометашица.

-Услови за рад су сјајни. Девојке два пута дневно имају тренинг. Само 
вредан рад води ка успеху – казао је Тојагић.

Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је да Бор 
води рачуна о развоју спорту.

- Драго ми је да је међу члановима репрезентације и рукометашица 

СОКОБАЊА-Интернационални одбојкашки камп Вање Грбића, на-
шег прослављеног репрезентативца, почео је у недељу, 23. јуна и трајаће 
до 28. јула. Камп се реализује на теренима хотела „Моравица”, који ће бити 
домаћин учесницима и организаторима кампа. У наредних 40 дана кроз 
камп ће проћи 800 детета из 35 земаља. Такође, са њима ће радити око 80 
тренера из Србије и иностранства.

- Мени је велика част што сам имао прилику да упознам председни-
ка општине као и чланове Већа и да им изразим жељу да овде реализујем 
свој камп који постоји већ две године. Могу вам рећи да нисам срео људе 
који су предусетљивији и гостопримљивији. Ја сам изнео свој концепт који 
су они са одушевљењем прихватили. Ми ћемо нашим полазницима покуша-
ти да пренесемо, не оно што су вештине одбојке, већ оно што је, генерално, 
здравље, кроз промоцију онога што Сокобања нуди - каже Владимир Грбић.

Камп ће бити отворен за све оне који желе да виде на који начин 
функционише. Сви тренери и спортски радници ће имати прилику да се 
упознају са методологијом и начином рада који ће моћи да се пренесу и на 
све остале спортове који су заступљени у Сокобањи. За све заинтересова-
не биће организована предавања, у конгресној сали хотела, са циљем по-
дизања квалитета рада са децом.

 M.Б.
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”

КЛАДОВО - У вили “Ружа” Саша Николић, председник општине Кла-
дово приредио је пријем за најбоље кладовске основце и средјошколце. 
Реч је о ученицима генерације и као и о ђацима који су били успешни на Ре-
публичким школским такмичењима из градских, али и школа из Брзе Палан-
ке,Текије,Корбова, Подвршке и ОМШ “Константин Бабић”. Новчане награде 
добило је 55 школараца, шест ученика генерације, 28 освајача признања на 
Републичким школским такмичењима као и 21 добитник Вукове дипломе. 

-Школарци у нашем крају су нас навикли на на континуитет успеха и 
достојно представљају Кладово широм Србије.То нас обавезује да им се за 
уложени труд захвалимо. Сигуран сам да ће уписати жељене средње шко-
ле и факултете и да ће се са дипломом вратити у родни град. Кладово је Би-
сер Дунава, а они су бисери Кладова - истакао је Саша Николић, председ-
ник општине Кладово.

За изузетне резултате током школовања ђаке и њихове наставни-
ке наградила је локална самоуправа, јер је за ту намену из буџета општине 
Кладово определила 375.000 динара.

 М.Р.

из борског Рукометног клуба. То је добро и показује да спорт у Бору има од-
ређени ниво који нама даје обавезу да више средстава наредне године из-
двојимо за суфинансирање спорта а клубови имају обавезу да се на виши 
ниво и бољи начин организују и та средства утроше за развој омладинског 
спорта. Суштина спорта је да се младима пружи прилика да се развијају и 
тренирају, да буду добри спортисти и још бољи људи –казао је Миликић.

Рукометашица Рукометног клуба Бор Магдалена Маленовић (17) која 
игра на позицији средњог бека наглашава да се пуно пажње посвећује кон-
дицији, техници и координацији. 

-Велика је част наступати за репрезантацију и играти за Србију и дра-
го ми је што сам међу осталим девојкама део овог тима јер је ово једно пре-
лепо искуство-казала је Маленовићка. 

Луна Обреновић из Шапца, која игра на позицијама левог, средњег 
и десног бека је, такође, похвалила све услове смештаја и однос међу де-
војкама.

-Све смо се сложиле, тренирамо пуном паром. Трудимо се да будемо 
на првом месту и даћемо све од себе да то постигнемо-каже Луна.

 Д.К.
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Бор се прикључио акцији “Очистимо реке и језера”

ЧИШЋЕЊЕ ПОТОКА У НАСЕЉУ МЕТАЛУРГ
ДОГАЂАЈИ

ДЕЦА ПОМАЖУ ДЕЦИ

“ДОБАР КОШАРКАШ 
ПАМЕТАН КОШАРКАШ”

Одржана креативна радионица Сузане Перић у борском 
боравку “Мозаик”

Кошаркашки клуб “Хајдук Вељко” наградио децу са свим 
петицама

БОР - У акцији „Очистимо реке и језера Србије“ коју спроводи днев-
ни лист “Блиц” у Бору је више од 100 суграђана учествовало у чишћењу под-
ножја и околине Потока у насељу Металург, где је иначе једна од највећих 
дивљих депонија у граду. Упркос великој врућини и јако неприступачном 
и стрмом терену, учесници акције чишћења нису одустајали водећи ра-
чуна да што већу количину отпада уклоне из подножја Потока и околине.

-Осим људске немарности имамо и велики број отпадних вода који 
се испуштају у Поток без икакве контроле и претходних годину дана смо 
радили на решавању овог проблема, односно на изградњи система за пре-
раду фекалних отпадних вода за 1000 еквивалетних јединица који ће за не-
колико дана почети са радом и бити довољан за цело насеље Металург-до-
дао је Миликић.

У акцију чишћења укључили су се чланови Градског већа, градске 
Канцеларије за заштиту животне средине, комунална предузећа “3.октобар” 
, “Водовод”, “Топлана”, ЈП “Боговина”, грађани, Невладина организација “Ал-
тернатива Бор”, Зоо врт и Дом омладине.

- Поток који се чисти се улива у корито Брестовачке реке, доста је де-
вастиран и деценијама је овај проблем присутан у овом насељу. Неколико 
стотина метара од Потока по пуштању у рад система за пречишћавање ко-
муналних и отпадних вода у Поток ће се уливати технички исправна вода 
другог реда, чиста вода укојој ће моћи да се гаје рибе – казао је Срећко 
Здравковић, члан Градског већа.

Млади поручују да је очување животне средине суштински важно 
питање, и треба да буде приоритет о коме би требало да воде рачуна сви 
грађани.

-До сада смо у два наврата учествовали са Домом омладине, “3.ок-
тобром” и Канцеларијом за заштиту животне средине управо у чишћењу 
овог дела Бора, када је седам камиона смећа сакупљено и око 100 џако-

БОР - Хуманитарна акција “Деца помажу деци”коју организује позна-
та модна креаторка Сузана Перић одржана је протекле недеље у дневном 
боравку за децу и одрасле са сметњама у развоју “Мозаик” у Бору.

-Ово је једна инклузивна радионица која има за циљ да се деца кроз 
дружење боље упознају и успоставесоцијални контак. Желимо деци да 
створимо пријатну атмосферу,кроз дружење и игру правимо разне радо-
ве, афирмишемо њихово креативно стваралаштво и шаљемо јасну поруку 
да не постоји различитост међу децом и људима-нагласила је Сузана Перић.

Радионици је присуствовао и Александар Миликић,градоначелник 
Бора који је истакао да град има обавезу да брине о свим суграђанима, а 
поготово оним најмлађим.

- Захваљујући одличној сарадњи са Сузаном Перић и њеном органи-
зацијом, као и запосленима у боравку „Мозаик“ направили смо један вели-
ки корак за све нас тиме што смо омогућили деци из боравка да се инклу-
зивно укључе и учествују у креативном стварању. Заиста је лепо видети сву 
ову насмејану децу и град Бор ће и даље наставити да брине о њима-на-
гласио је Миликић.

Саша Ђорђевић је испред центра „Мозаик“ овом приликом истакао 
да око 30 корисника свакодневно користи услуге дневног боравка и да су 
њихова врата широм отворена за све људе добре воље који желе да по-
могну њихов рад.

 М.М.

НЕГОТИН - Кошаркашки клуб “Хајдук Вељко” спортском опремом на-
градио је своје чланове, ученике који су управо завршену школску годину 
завршили са просеком 5,0.

Са жељом да афирмишу праве вредности, неготински кошаркаши 
наградили су чак 30 девојчица и дечака. 

-Као клуб највећу пажњу посвећујемо деци и трудимо се да им осим 
кошаркашког знања које добијају у оквиру нашег програма укажемо и на 
важност школе и њиховог образовања, усмеравамо их на праве животне 
вредности и циљ нам је да се формирају у здраве, добре и паметне људе - 
каже тренер Душан Мандић.

Акцијом “Добар кошаркаш – паметан кошаркаш” означен је почетак 
летње паузе у Кошаркашком клубу, а са припремама за нову сезону све се-
лекције кренуће се већ средином августа.

-Сама акција послужиће нам и као мотив за све остале кошаркаше 
и кошаркашице у нашем клубу, да се у наредној школској години потру-
де мало више, поправе оцене које им недостају и тако и они заслуже своје 
награде и признања. Кошарка је спорт који се учи цео живот, који развија 
машту и креацију тако да је активирање сивих ћелија код наших малишана 
изузетно битно за њихов играчки развој – додао је тренер.

 С.М.Ј.

ва. Драго нам је што имамо прилику да учествујемо у овој акцији, нарочи-
то када је реч о Потоку јер је ово заиста критично место –рекао је Никола 
Стојковић, председник НВО Алтернатива Бор.

Делови намештаја, гуме, пластична амбалажа, одећа, обућа сакупља-
ни су у кесама и џаковима који су уз помоћ механизације ЈКП „3. октобар“ 
депоновани на градску депонију. 

- На путу према Брестовачкој бањи има још пар депонија, међутим 
ово место код Потока је најкритичнија локација. Већ смо чистили овај део 
али јако брзо се поново створила депонија и апелујем на све грађане да 
више не бацају смеће у подножју Потока јер је изразито тешко извлачење 
отпада, и да не загађују животну околину. Увек могу да нас контактирају да 
дођемо и покупимо шут и отпад, или нека ставе џакове поред постојећих 
контејнера јер је много лакше на тај начин да отпад покупимо. -казао је Да-
либор Орсовановић, директор ЈКП “3.октобар”. 

 Д.К.
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ЗВУЦИ ТРУБЕ 
СА ТИМОКА

РОК ФЕСТИВАЛ 
НА РТЊУ

У Љубичевцу се дружило 320 пензионера

Традиционална манифестација окупила велики број 
посетилаца

ОДРЖАН 
ВИДОВДАНСКИ САБОР

ОДРЖАН САБОР 
“ВРЕЛА ХОМОЉА”

Манифестација се одржава по шести пут уз подршку 
Општине Књажевац

Манифестација траје 17 година

КЊАЖЕВАЦ - Манифестација ‘’Звуци трубе са Тимока’’, коју, шесту го-
дину заредом, уз подршку општине Књажевац, организује Туристичка ор-
ганизација, организована је 27. и 28. јуна. 

Задовољство је видети како ова манифестација расте и развија се из 
године у годину, казао је отварајући шесте ‘’Звуке трубе са Тимока’’, пред-
седник општине Милан Ђокић. 

-Задовољство је видети да се Књажевац позиционира на мапи градо-
ва који негују традицију трубе. Један од слогана ове манифестације је ‘’Ср-
бија са трубом и у ратове и у сватове’’. Дугујемо труби много. Надамо се да 
неће бити прилике да никада у будућности да Срби са трубом иду у ратове, 
али да ће прилика за славље нашег народа бити све више-рекао је Ђокић.

Ове године манифестација нема такмичарски карактер, али то није 
умањило њен квалитет, сматра Јелена Кинђер, директорка Туристичке ор-
ганизације. 

-Ова манифестација промовише национални инструмент – трубу. 
Књажевац има дугу традицију везану за трубачке оркестре, тако да је ова 
манифестација покренута да валоризује тај сегмент културног идентитета 
наше општине. Манифестација је намењена добром звуку и доброј заба-
ви-казала је Јелена Кинђер.

Како се свира на истоку, а како на западу Србије, књажевачкој пу-
блици показали су оркестри из Пожеге, Гуче и домаћи Барка брасс банд. 

Специјални гост вечери био је Марко Луис, талентовани музичар у 
чијој уметности се џез, поп и фанк спајају са традицијом Балкана, а кога мно-
ги прво препознају као сина чувеног Љубише Стојановића Луиса. 

У склопу манифестације ‘’Звуци трубе са Тимока’’ у срадњи са Удру-
жењем љубитеља ставровременских возила, организована је и традицио-
нална изложба олдтајмера.  Љ.П.

ЖАГУБИЦА - Сабор “Врела Хомоља” који је одржан у Жагубици 28 и 29. јуна, 
окупио је велики број посетилаца. Првог дана Сабора посетиоци су имали прили-
ке да виде дечији карневал ПУ “Полетарац”, а након свечаног отварања XVII Сабо-
ра на платоу испред Дома културе посетиоци су могли да разгледају штандове из-
лагача сајма меда и предузетништва, изложбе слика, културно уметнички програм 
и Српски спој од искона у Порти цркве “Свете Тројице”.

Другог дана Сабора одржано је такмичење у спортском риболову и у при-
преми традиционалних јела и старих заната “Златне руке Хомоља”, а најуспешнији 
су добили награде. Од 12 до 19 сати посетиоци су 29. јуна имали прилику да погле-
дају наступ фолклорних група, међу којима су наступили и КУД МЗ “Ново Селиште” 
из Бора. Од 20 сати одржан је концерт Милице Павловић а од 22 сата посетиоци су 
уживали уз наступ Ане Кокић.

 Д.К.

 БОЉЕВАЦ - У Бољевцу се већ седамнаест година одржава фести-
вал који негује алтернативне рок жанрове и који је првобитно покренула 
група младих људи, као меморијални фестивал у част свог трагично стра-
далог друга. 

Од првобитно названог „ПУЉП“, који је окупљао неколико панк бен-
дова, фестивал се последњих десетак година одржава у насељу Ртањ, под 
називом „Монт оф Артан фестивал“. Оно што га карактерише јесте учешће 
бендова из земаља у окружењу, а по мишљењу организатора из удружења 
„Нова алтернатива“, Ртањ је идеално место за амбијенталну свирку која се 
негује на оваквим манифестацијама. 

Ове године на фестивалу учествује девет бендова из Србије, Хрват-
ске, Мађарске, Румуније, Грчке и Италије. Обезбедили смо смештај за го-
сте, а посета је бесплатна, истиче Горан Лончаревић, из удружења „Нова 
алтернатива“.

За љубитеље ове врсте музике обезбеђен је и камп, тако да су мог-
ли да испрате дводневни програм фестивала. 

Без рекламе, маркетинга и са скромним средствима које удружење 
добија на конкурсу општине Бољевац, овај фестивал постаје све популар-
нији међу љубитељима специфичног рок звука у амбијенту испод саме пла-
нине, о чему сведочи и број гостију и посетилаца, којих је ове године било 
више од пет стотина.  М.Г. 

 КЛАДОВО - Месна заједница Љубичевац била је домаћин учесници-
ма Видовданског сабора пензионера, сусрета који трају 16 година. Дружење 
представља део традиције у насељу у којем пензионерске дане проводе 
мештани који су радни век завршили далеко од родног краја. Сабор пензи-
онера и овог јуна у насељу на обали Дунава окупио је госте из Источне Ср-
бије, чиме се испунила жеља домаћина да скуп превазиђе локалне оквире.

- Овде смо други пут захваљујући гостопримству домаћина са који-
ма се дружимо, евоцирамо сећања на нека прошла времена, на боравак у 
туђини и о данима када у завичају користимо сваку прилику да надокнади-
мо пропуштено из младости- говори Душко Дулкановић из Удружења пен-
зионера из борске Слатине.

Мештани Европског Љубичевца воле да се друже тако да не изне-
нађује податак да се стално шири круг пријатеља на Видовданском сабо-
ру пензионера који ће наредне године из Дома културе бити измештен на 
нову локацију.

-Овогодишња смотра у месном Дому културе окупила је 320 гостију. 
Још толико је желело да буде са нама и зато смо одлучили да се наредно 
саборовање одржи на платоу на улазу у насеље на којем гостимо учесни-
ке Сабора Дијаспор - казао је Љубомир Гушатовић, председник Савета МЗ 
Љубичевац и оснивач Видовданског сабора пензионера. М.Р.
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АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 53. 
ЗАЈЕЧАРСКЕ ГИТАРИЈАДЕ И МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГЕ

ОДРЖАНА 53. ГИТАРИЈАДA

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Спуштена завеса на још један rock happening у Зајечару

Поводом одржавања 53. Зајечарске Гитаријаде (од 27.06-29.06.2019 године) 
и поводом обележавања Међународног дана борбе против злоупотребе и незако-
ните трговине дрогама под слоганом „Здравство и правосуђе – заједно у сузбијању 
дрога” (Health for Justice. Justice for Health), Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар 
(Одсек за промоцију здравља), у сарадњи са Превентивним центрoм Дома здравља 
Зајечар, организовао је здравствено промотивну активност у вези здравља младих 
и борбе против злоупотребе психоактивних супстанци. Том приликом подељени 
су презервативи и здравствено едукативни материјал (агитке “Шта треба да знаш 

о дрогама”, “Превенција репродуктивног 
здравља младих” “Ваш водич за одвика-
вање од пушења”, “Game over”). Кампања 
је медијски пропраћена од стране локал-
них масмедија.

Генерална скупштина УН-а 1987. 
године прогласила је 26. јун Међународ-
ним даном против злоупотребе и незако-
ните трговине дрогама као израз одлуч-
ности да ојача деловање и сарадњу у 
борби против злоупотребе и трговине 
дрогама. Овај дан обележава се широм 
света у циљу мобилисања појединаца и 
заједнице за подизање свести о великом 
друштвеном проблему који представља, 
пре свега, илегална дрога и за активан 
однос у сузбијању проблема злоупотре-
бе дрога.

Слоган кампање за 2019. годину је 
„Здравство и правосуђе – заједно у суз-
бијању дрога” и има за циљ да нагласи 

значај сарадње здравственог и правосудног система јер ефективни одговори на 
проблеме повезане са дрогом нису могући без мултисекторске сарадње. Подразу-
мева сарадњу различитих сектора као што су здравство, полиција, правосудни ор-
гани, социјална заштита, просвета, али и и други сектори и организације. Само кроз 
заједничке активности свих сектора и организација могуће је обезбедити интегри-
сана решења у складу са међународним конвенцијама за контролу дрога, заштиту 
људских права и Циљевима одрживог развоја.

У Србији, сваке године, мрежа Института/Завода за јавно здравље, са партне-

рима обележава 26. јун – Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумча-
рења дрога организовањем различитих активности као што су јавне манифестације, 
предавања и трибине за родитеље и децу, припрема и/или дистрибуција информа-
тивног материјала за становништво. 

Све активности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима 
друштва и медијима. Значајно је учешће школа, родитеља, полиције, радно актив-
ног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радни-
ка, удружења грађана и других у активностима које имају за циљ смањење злоупо-
требе дрога. Укључивање што већег броја партнера у обележавање Међународног 
дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама доприноси даљем 
јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Oдсек за промоцију здравља

ЗАЈЕЧАР - И овог лета, последњег викенда у јуну, у Зајечару је одржана по-
пуларна рок манифестација „Гитаријада” а публика је током три дана на Краљевици 
имала прилику да ужива у наступима Рибље Чорбе, Ван Гога, Гоблина, Влатка Стефа-
новског..., али и у музици неафирмисаних бендова као што су БЕНДОВЕР и Санита-
риум који су, први по оцени стручног жирија, а други по оцени публике. 

Ове године, истовремено са Гитаријадом, у Зајечару је одржан и 23. Мото 
скуп који је окупио бајкере из целе Србије, али и земаља региона, највише из су-
седне Бугарске. Након три дана дружења, бајкерских игара, дефилеа централним 
градским улицама, акробација, у којима су Зајечарци посебно уживали, бајкери да-
нас напуштају град.

Једно је сигурно, цео град живео је протекла три дана у знаку рокера и бај-
кера, добре музике и паклених машина, завеса је спуштена, а Зајечарци још увек 
слежу утиске. Коментари су као и претходних година подељени, па док неки хвале 
овај престижни роцк догађај, други „хејтују“, а организатори већ најављују наред-
ну 54. Гитаријаду, али још увек неоткривајући имена рок бендова, који ће кажу на-

правити спектакл у Зајечару.
Између осталих, на овогодишњој Гитаријади наступили су Атомско скло-

ниште, Ван Гог, Рибља Чорба, Електрични оргазам, Влатко Стефановски…
-Музика треба да буде пре свега дружење, мада победа је увек добродошла 

и значи свакако, али она је овог пута у другом плану - рекли су чланови бенда Са-
нитариум из Београда.

Наступом на Гитаријади и пријемом код зајечарске публике задовољан је 
био и прослављени македонски музичар и један од најбољих гитариста на овим 
просторима Влатко Стефановски, који се у изјави за новинаре осврнуо на педесе-
тогодишње трајање Гитаријаде.

-Честитам организаторима на упорности да истрају, јер много је тешко ис-
трајати у оваквим стварима 50 година. Зајечар је овом Гитаријадом некако постао 
брендиран, а атмосфера је супер и драго ми је што смо овде- рекао је Стефановски.


