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ЗАТРАЖЕНИ ЧЕШЋИ 
САСТАНЦИ СА ЗИЂИНОМ

Одржан први састанак радне групе за решавање отворених питања са Зиђином и Ракитом

ПРЕЗЕНТОВАН НАЦРТ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ЗА „ЧУКАРУ ПЕКИ“

ТРЕЋИНА У ШКОЛАМА 
ВАН МАЈДАНПЕКА

Састанак организован у сали Скупштине града Бора

Упис у средње школе

БОР - У сали градске Скупштине одржан је први састанак Радне 
групе за решавање отворених питања везаних за рад и пословање 
Serbia Zijin Bor Cooper и Zijin Rakita Exploration Bor. Како сазнајемо 
од градоначелника града Бора Александра Миикића први састанак 
се односио на формирање радне групе на који су позвани сви пред-
седници савета месних заједница, запослени у канцеларији за еко-

БОР - У сали градске Скупштине у Бору, одржана је презента-
ција Нацрта просторног плана подручја посебне намене екплоата-
ције минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки“. 

-Овде имамо два планска документа. Први је шири и односи се 
на борско-мајданпечки рударски басен а паралелно са овим планом 
на основу иницијативе компаније Раките рађен је и плански доку-
мент који ће бити основ за експлоатацију на локалитету „Чукару Пе-
ки“-рекао је Ђорђе Милић, помоћник министарке грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.

Александар Миликић, градоначелник града Бора нагласио је 
да ће и у борским селима бити презентован овај документ.

-У Бору ће се 19. јула поново организовати презентација и до-
говор је да се до самог завршетка јавног увида и у борским селима 
представи план како би сви суграђани имали увид у овај документ. 
Планом су предвиђене све активности на отварању рудника „Чука-
ру Пеки“ и оно што је неопходно како би се планом посебне намене 
дефинисао рудник, а ту спадају јаловишта, флотација, начин депоно-
вања руде и све оно што је саставни део рударског плана. Детаљи 
плана су изложени у просторијама града Бора и кроз савете МЗ ће 
бити детаљно приказани – казао је Александар Миликић, градона-
челник града Бора.

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне наме-
не екплоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чу-
кару Пеки“почео је 03. јула и трајаће до 01. августа.

 Д.К.

МАЈДАНПЕК- Гимназија „Миле Арсенијевић Бандера“ за пред-
стојећу школску годину свршеним основцима понудила је 30 места, а 
у првом уписном року уписала 11 ученика, док је у Техничкој школи, 
такође, велики број места остао непопуњен у баш свим одељењима. 
Највеће интересовање будућих средњошколаца било је у комбино-
ваном одељењу за занимање бравар где се пријавило 11, а за зава-
ривача 12 ученика. То одељење које је могло да упише 30, имаће 23 
ученика. Одељење машински техничар моторних возила има 20 упи-
саних ученика, електротехничара информационих технологија само 
13, а за царинског техничара 19 ученика.

 И.Ћ.

логију и одељењу за урбанизам при Градској управи, као и представ-
ници Зиђина и Раките.

- Данашњи задатак је да се упознамо са циљевима и потреба-
ма рада радне групе и да формирамо питања како бисмо у наредних 
месец дана кренули активно да радимо. Сви дневни изазови биће 
изнети пред радну групу и упоредо се решавати, како не би дошло 
до нагомилавања питања и проблема и до неког неразумевања из-
међу наших суграђана, савета месних заједница и Зиђина. Представ-
ницима Зиђина и Раките ћу свакако рећи да треба да радимо зајед-
но, да развијамо партнерски однос у погледу развијања рударства, 
града и села али и очувања животне средине - казао је Александар 
Миликић, градоначелник града Бора.

Радна група ће се састајати најмање једном месечно. Медијима 
је било дозвољено фотографисање на почетку састанка након чега 
је састанак био затворен за јавност.

Служба за протокол и информисање града Бора саопштила 
је да је на састанку истакнуто да је овакав начин сарадње од више-
струког значаја, како за грађане и представнике града, тако и за ком-
панију Зиђин, као и да је основни циљ ове радне групе да установи 
сва питања и проблеме са којима се суочавају становници града и 
месних заједница угрожених рударским активностима и да се, у са-
радњи са компанијом Зиђин, пронађу решења за њих. Саопштено је 
и да су председници савета месних заједница исказали су потребу 
за чешћим састанцима представника компаније Зиђин са грађани-
ма у месним заједницама које су под директним утицајем рударења.

 Д.К.
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СЛАТИЊАНИ РЕАГОВАЛИ НА АЕРОЗАГАЂЕЊЕ
Мештани борског села Слатина послали писмо упозорења менаџменту Zijin Cooper Bor

ДРУШТВО

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА 
РАЗМЕНА И СОЛИДАРНОСТ ЗА СПОРТ 160 

МИЛИОНА ДИНАРА

У Кладову одржана тематска трибина
из области популационе политике

Ове и наредне године реконструкција
Одмаралишта „Савача“ код Бора

БОР - Мештани борског села Слатина реаговали су по питању ае-
розагађења у претходном периоду и како тврди Бобан Милојковић, пред-
седник Савета МЗ Слатина упутили су писмо упозорења Zijin Cooper Bor.

-Послали смо писмо упозорења Зиђину да у случају да се не одазо-
ву и не смање загађење да ћемо предузети радикалније мере, односно да 
ћемо блокирати пут Слатина - Бор. Они су се одазвали у периоду од два 
дана и позвали нас на разговор и добили смо чврсто обећање да ће смањи-
ти загађење на минимално дозвољене границе. Рекли су да ће зауставити 
топионицу да сагледају ствари, али су нам такође казали да не могу скроз 

КЛАДОВО - У Кладову је одржана тематска радионица из области 
популационе политике „Усклађивање рада и родитељства“ са акцентом на 
међугенерацијску размену и солидарност. Један од начина да се схвати 
међугенерацијска солидарност је да је она механизам да се успостави и 
одржава узајамно корисна размена међу генерацијама.

- Реч је о пројекту који спроводи Кабинет министарке без порт-
феља задуженог за демографију и популациону политику. За суфинанси-
рање мере популационе политике општини Кладово држава је одобрила 
5.506.300 динара за пројекат реконструкције објекта 1 ПУ “Невен” који је 
прихваћен на Јавном позиву. Едукација је намењена структурама које се 
баве децом, популацијом и демографијом, у циљу стицања нових знања, 
упознавања и примењивања искуства других општина у решавању про-
блема - нагласио је Миодраг Губијан из НВО “Инклузија данас”.

У Србији је близу 25 одсто популације старије од 60 година, око 19 
одсто су старији од 65 година, а процене показују да ће до 2050.године број 
старијих од 60 година износити 32 одсто.

-Становници Кладова су у просеку стари 48 година што је за пет го-
дина више од просечног становништва у Србији. Реч је о општини у којој је 
становништво све старије и уколико се нешто не уради на ову тему Кладово 
ће се брзо наћи у ситуацији у којој се налазе Црна Трава и Рековац у који-
ма је просечно становништво старо преко 55 година - нагласио је Губијан.

Укупна вредност пројекта којег у општини Кладово финансира др-
жава преко Кабинета министарке без портфеља задуженог за демографију 
и популациону политику износи 6.478.000 динара, јер је учешће јединице 
локалне самоуправе 971.700 динара. У раду трибине учествовали су пред-
ставници Центра за социјални рад, Црвеног крста, ПУ “ Невен” и други.

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

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

БОР - Град Бор ове године улаже 45 милиона динара спортским клу-
бовима за суфинансирање развоја спорта, а акценат у будућем периоду 
како истиче Александар Миликић, градоначелник града Бора, биће на раз-
воју омладинског спорта.

- Доста новца се издваја и за рад Спортског центра што скупа го-
дишње за спорт из буџета износи око 160 милиона динара. Одмаралиште 
„Савача“ је одличан потенцијал за развој дечијег и омладинског спорта. 
Прошле године смо урадили пројекат за реконструкцију тог објекта а ове 
године обезбедили део средстава ребалансом буџета, односно седам ми-
лиона, и део новца смо добили од Министарство трговине,туризма и те-
лекомуникација, десет милиона динара, где ћемо кроз прву фазу уреди-
ти део објекта а наредне године наставити уређење овог одмаралишта. 
Предвиђене су реконструкције соба, где ће свака имати засебан тоалет. 
Савача ће од наредне године бити идеално место за развој предшколског 
, школског и омладинског спорта –казао је Александар Миликић, градона-
челник града Бора.

Он је нагласио да се последња промену правилника о спорту одно-
сила на област правдања средстава односно рока до када је неопходно да 
се оправдају буџетска средства.

-Дефинисали смо као последњи рок два месеца за правдање сред-
става потрошених у претходној буџетској години. Пре шест месеци смо 
имали састанак са министром омладине и спорта Вањом Удовичићем, на 
коме је Правилник о спорту града Бора похваљен као један од најбољих 
у Србији када је реч о расподели јавних средстава за област спорта, јер је 
све предвиђено онако како је то законом дефинисано – додао је Миликић.

 Д.К.

очистити ваздух изнад Бора. Исто су нам објаснили да раде на пројекту за 
фабрику за пречишћавање индустријских вода, што се ради у Кини, као и 
да ће пројекат бити готов за пар месеци а његова реализација, односно из-
градња фабрике до краја следеће године. Исто тако раде на проширењу ка-
пацитета за фабрику сумпорне киселине да може да прими сав дим и пре-
ради га, али то ће исто бити готово у неком периоду од годину и по дана 
– казао је Милојковић.

Он је нагласио да су представници Зиђина испоштовали дато 
обећање и да сада има мање дима него раније али и најавио радикалније 
мере уколико се поново деси повећано аерозагађење.

- Одржали су део обећања али мислим да то није довољно, што по-
казују мерне станице. Тражимо чист ваздух изнад Бора и околних села и сва-
како да ћемо поново реаговати уколико буде повећаног загађења. Уколи-
ко се то поново деси, контактираћемо и друга села Велики Кривељ, Оштељ, 
Бучје и у договору са њима ћемо одлучити како ћемо и на који начин орга-
низовати протест – каже Милојковић.

Председник Савета МЗ Слатина је истакао да имају одличну сарадњу 
са представницима Zijin Cooper Bor као и Раките.

- Осам људи из села се запослило у последња два месеца у Зиђину, 
а у протеклих шест година се упослило само шест људи. Мислимо да је то 
добар напредак и да у Зиђину воде рачуна о запошљавању локалног ста-
новништва. Имамо одличну сарадњу и са Zijinom Cooper и са Ракитом. Из 
Раките су нам такође казали да ће им требати искуснији старији радници 
када крене изградња пратећих погона који иду уз рудник, Флотације и дру-
гих објеката – казао је Милојковић. 

 Д.К.

Бобан Милојковић
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ОДРЖАНЕ „ЗЛАТНЕ РУКЕ“
Награђени најбољи радови у шест категорија

СОКОБАЊА - У недељу је одржана манифестација „Златне 
руке” која је, како је истакао Љубинко Миленковић, директор Тури-
стичке организације Сокобања (ТОСБ) специфична по томе што је 
први пут за 37 година њеног одржавања падала киша, тако да је део 
штандова, уместо на мермерном шеталишту, морао да буде смештен 
у Галерији легата. И поред кише и лошег времена и овогодишњу ма-
нифестацију обележио је велики број учесника и посетилаца.

Трочлани стручни жири у саставу Саша Мишић, кулинар и но-
винар, Олгица Миљковић, саветник ТОС-а и Надица Стојковић, пред-
седник Етнолошког удружења „Етнос”, прогласио је најбоље у шест 
категорија. За најочуванији и најоригиналнији експонат проглаше-
на је кошуља стара 135 година која припада Љубинки Станишић из 
Ниша. У категорији ручни рад рађен у току манифестације награда 
је припала Етнолошкој радионици „Етнос” из Сокобање. За најбољи 
вез признање је припало Ружици Бошковић из Ниша. У категорији 
очување традиције старих заната признање је припало Сањи Мила-

диновић иконописцу из Сокобање. Удружење за негу традиције „Из-
вор” из Књажевца добило је признање за коришћење етно мотива 
на савременим украсно-одевним предметима.

У категорији старих и заборављених јела прво место заузело 
је Удружење жена „Кленовник” из Кленовника, друго место припало 
је Удружењу жена „Хомољке” из Жагубице, а треће Удружењу за очу-
вање традиције „Цвет” из Књажевца.

Специјална награда, за тридесет година континуираног 
учешћа на овој манифестацији додељена је Љиљани Стаменковић 
из Шарбановца.

- Ова награда први пут је установљена пре десет година и до-
дељује се највернијим учесницима манифестације – каже Милен-
ковић.Ове године није само ТОСБ додељивала награде, наиме Ра-
дионица „Ћилим” из Пирота даривала је Туристичку организацију 
Сокобања пиротским ћилимом са логограмом ТОСБ и „Златне руке” 
са жељом да и организација и манифестација буду дуговечне као и 
пиротски ћилими.

Саша Мишић, који већ седму годину заредом председава жи-
ријем ове манифестације, каже да има утисак да сваки пут када так-
мичарима да неку сугестију они то усвоје и већ наредне године при-
мене. Мишић истиче да је све мање кича и вештачких боја да сада 
сви сервирају у грнчарији јер су схватили да пластика и метал нису 
добри.

- Ако су ово „Златне руке” а ми се налазимо у Србији то значи 
да мора на српски начин да буде спремљено од српских намирница, 
много старих јела је обновљено тако да су ово стварно златне руке и 
додао бих да ако за пар година саберемо све рецепте биће то огро-
ман ковчег златних рецепта из прошлости који ће неко да пренесе 
у будућност, а то је поента ове манифестације - каже Мишић.

 М.Б.
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РАДОСТ ЖЕТВЕ ОКУПИЛА ВИШЕ 
ОД СТОТИНУ УЧЕСНИКА

GRAND PRIX ЗА АЛЕКСЕЈА 
ТАНАСИЋА  И АНТОНИУ 

АЛЕКСАНДРЕСКУ
ПЕТРОВДАН У 

ОБНОВЉЕНОМ ХРАМУ

У Доњем Милановцу одржан 40. Међународни фестивал дечје 
и забавне музике за младе „ТИН 2019”

У Мајданпеку обележена Градска и црквена слава

У бољевачком селу Подгорац одржана етно манифестација у славу хлеба

 БОЉЕВАЦ - Село Подгорац, са близу две хиљаде житеља, највеће 
је на подручју општине Бољевац. Ово је једно од ретких села у којима има 
младих људи, који су своју егзистенцију везали за родно место. 

Решеност да се друштвени живот обогати током летњих месеци, из-
родила је манифестацију под називом „Радост жетве“, која је први пут орга-
низована прошле године, са намером да постане традиционално окупљање 
чувара традиције, са акцентом на хлеб, који је вековима био кључ опстан-
ка сваког сеоског домаћинства.

 Ове године, на манифестацији „Радост жетве“ је учествовало више од 
стотину фолклориста, спортиста и чланова удружења, који су се представи-
ли на изложби традиционалних јела, припремљених у славу хлеба и жита. 

Посетиоци су били у прилици да пробају различите врсте хлеба, по-
гача, пита и других јела од намирница које су готово заборављене. 

Манифестација је ове године добила на интензитету, пре свега по 
броју учесника који су се представили, што је оправдало наша настојања 
да Подгорац добије један нови садржај, који ће обогатити друштвени и кул-
турни живот - истиче Дејан Карабашевић, председник Етно клуба Подгорац, 
који као организатор потписује манифестацију„Радост жетве“. 

Осим изложбе традиционалних јела, одржана су и спортска такми-
чења у народном вишебоју, а у културно-уметничком делу програма су се 
представили фолклорни ансамбли из Рготине, Злота и села домаћина. 

МАЈДАНПЕК - У суботу је у оквиру јубиларног 40. Међународног фе-
стивала дечје и забавне музике за младе “ТИН 2019” на летњој позорници 
Капетан Мишиног здања у Доњем Милановцу наступило 20 младих певача 
који су се за финално вече фестивала пласирали у конкуренцији од укупно 
65 извођача и пријављених композиција.

Овогодишњи доњомилановачки “Тин” је окупио најбоље композито-
ре и солисте из бивших југословенских република, Хрватске, БИХ, Северне 
Македоније, суседне Румуније, али и Сједињених Америчких Држава и, на-
равно, Србије. Фестивал је отворио председник Општине Мајданпек, Дра-
ган Поповић и поред осталог захвалио Ненаду Илијићу, професору и ком-
позитору из Доњег Милановца који је творац овог фестивала с традицијом 
дугом четири деценије. Само фестивалско вече обиловало је музиком ве-
дрих тонова, а “Grand Prix” награду јубиларног 40. Међународног фестивала 
дечје и забавне музике за младе ТИН 2019.г. освојили су Алексеј Танасић из 
Брчког (БИХ) у категорији деце и Антониа Александреску из Румуније у ка-
тегорији младих. Прилика је да се каже и да је све извођаче пратио је хор 
“Девојчице са Дунава”.

Организатор ове манифестације је Центар за културу Доњи Милано-
вац, генерални спонзор је Општина Мајданпек а помогли су и Национални 
парк “Ђердап” и Музеј Лепенски вир. 

 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”.

МАЈДАНПЕК - Град Мајданпек и православни храм Светих апостола 
Петра и Павла обележили су Петровдан, градску и храмовну славу. Претход-
не вечери, уз оглашавање новог црквеног звона, обележавање славе по-
чело је богослужењем и по мишљењу многих, никад лепшом свечаном ли-
тијом кроз град, коју је предводио мајданпечки свештеник Владо Вуковић.

Свету литургију поводом Петровдана, пред бројним верницима, слу-
жио је епископ тимочки Иларион са свештенством.

Црква Светих апостола Петра и Павла један је од симбола и обележје 
Мајданпека. Одлуку о њеној изградњи, 1855. донео је кнез Александар Ка-
рађорђевић, на предлог тадашњег министра финансија, Пауна Јанковића. 
Храм је пројектовао сликар Урош Кнежевић, који је и аутор њеног првог 
иконостаса. Цркву су градили мајстори Цинцари по тзв. “швајцарском шти-
лу”, односно “бондруку”. Црква, саграђена 1858. године, овогодишњу славу 
дочекала је обновљена, захваљујући помоћи Канцеларије Владе Србије за 
верска питања, локалној самоуправи и људима добре воље. Током пар по-
следњих месеци замењена је дотрајала дрвена конструкција, галерија уну-
тар цркве, под, окречена фасада и зидови цркве, а сазидан је и нови звоник.

 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”.

Најуспешнијим учесницима су додељена и пригодна признања. 
Судећи по жељи организатора и интересовању учесника,сва је при-

лика да ће „Радост жетве“ у Подгорцу, добити адекватно место у календару 
летњих етно манифестација општине Бољевац. 

 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“.

Фото: Данијела Дуркалић



БРОЈ 349 6

Мађарски и српски уметници представили своја уметничка дела

ИЗЛОЖБА ЗАСТАВА
КУЛТУРА

МЛАДИ УЧЕ ТЕХНИКЕ 
ГРНЧАРСКОГ ЗАНАТА

„МАЈДАН ФЕСТ”Летња школа традиционалних заната и конзервације у Равни

У Мајданпеку 15. и 16. јула одржан први Фестивал фолклорних 
културно уметничких друштава

КЛАДОВО - У организацији кладовског Центра за културу на пла-
тоу код Дома омладине и у делу улице 22. септембра отворена је изложба 
застава које су дизајнирали мађарски и српски уметници. Заставе ослика-
вају дешавања у актуелној уметности тако да се у самом језгру града у пе-
шачкој зони вијоре заставе које представљају својеврсни уметнички спек-
такл аутора примерен духу савремене уметности.

- Новосадска галерија Бел арт већ пуних седам година приређује Фе-
стивал савремене уметности Дунавски дијалози. На овој манифестацији 
учествују уметници из подунавских земаља. Захваљујући дунавској геогра-
фији, од Црне шуме до Црног мора, остварен је увид у токове савремене 
уметности једне специфичне европске регије коју чине неке од

најразвијенијих европских држава. Различити степени развоја ових 
држава обезбеђује Дунавским дијалозима изузетно занимљиве уметничке 

КЊАЖЕВАЦ - Уз подршку Министарства културе и информисања, 
Завичајни музеј организовао је у Архео – етно парку у Равни девету по реду 
Летњу школу традиционалних заната и конзервације. 

Школа је и ове године окупила младе људе који су желели да дуге 
летње дане проведу у рустичном амбијенту, учећи нешто ново. Рецимо, 
како се брине о предметима пронађеним на арехеолошком налазишту Ти-
мацум минус. 

Недалеко од конзерватора, са рукама у глини и на точку млади уче 
традиционалне технике грнчарског заната. Свој кутак у Архео етно патку 
у Равни имају и они под чијим прстима настају сувенири, или употребни 
предмети, израђени техником ткања и двопређног плетења. 

Раванска летња школа протиче и ове године уз подршку Министар-
ства културе и информисања и општине Књажевац, а према речима Алек-
сандра Ристића, директора Музеја, ова јединстевна школа, заснива се на 
промоцији и очувању традиционалних занатаских техника.

 Љ.П.

 МАЈДАНПЕК- У Мајданпеку је 15. и 16. јула у Градском парку одржан 
први Фестивал фолклорних културно уметничких друштава “Мајдан Фест”. 
Фестивал је организован са циљем да допринесе очувању културне тра-
диције са простора источне Србије, а и шире. Кроз игру, дружење и песму 
чланова културно уметничких друштава из Мајданпека, Мироча, Јасикова, 
Клокочевца, Видина, Бучја, Доњег Милановца, Тополнице, Рудне Главе и Ле-
скова, у понедељак, а Витошевца, Волује, Табановца, Дубоке, Кривеља, То-
половника, Влаола, Видина, Бучја и Мајданпека, у уторак, први “Мајданфест” 
освојио је симпатије публике и наговестио да ће као манифестација трајати.

Први фестивал фолклора “Мајдан фест” су организовали Културно 
уметничко друштво “Велимир Маркићевић” и Центар за културу Мајданпек, 
под покровитељством Општине Мајданпек. 

 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”.

резултате, различите погледе и закључке. Заставе мађарских 
и српских уметника које су приказане у Кладову пружају је-
дан могући поглед на дешавања у актуелној уметности – ка-
зала је Весна Латиновић, директорка Новосадске Галерије 
Бел арт.

Она је нагласила да се често у данашње време умет-
ност презентује као спектакл, као представа, као отворена 
манифестација. 

-На овој изложби су заставе као ликовно решење, које 
комуницирају са етничким и фолклорним коренима, носе 
директну писану поруку, чији се изглед мења у зависности 
од атмосферских прилика и које се баве судбином човека у 
савременом друштву- додала је Латиновићева. 

На изложби застава у Кладову су представљени радо-
ви шесторо мађарских уметница, које је одабрала Марта Си-
лађи и и четворо уметника из Србије чије је радове сектирао 
Сава Степанов, ликовни критичар из Новог Сада.

- Сви уметници су свесни чињенице да је застава 
симболичка творевина која захтева поштовање. Јер, оне су 
уврежени симбол организованог друштва, знак идентитета 
и распознавања. Заставе представљају уметничке твореви-
не са особеним, личним стилом и начином изражавања. Њи-
хова тема је слободна, она предочава начин размишљања 
уметника у знаковима, симболима. На изложбама и манифе-
стацијама заставе се вијоре

у градовима и местима низ Дунава од Апатина до Кладова, а тиме се 
успоставља се својеврсни уметнички дијалог српских уметника са уметни-
цима из подунавских земаља - нагласио је Степанов.

Манифестација “Дијалози низ Дунав” која садржи Изложбу застава 
мађарских и српских уметника је реализована захваљујући сарадњи гале-
рије Бел арт из Новог Сада и кладовског Центра за културу.

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

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



БРОЈ 349 7ДРУШТВО
Непријатно искуство за Милана Левкића из Бора на летовању у Грчкој

Подбацио род хлебног зрна

ДЕЧАК НАГАЗИО ОТРОВНУ РИБУ

ПРИНОСИ ПШЕНИЦЕ ДО ТРИ ТОНЕ

БОР - „Dragon fish“, отровна риба или тзв морски паук могла 
је да изазове озбиљније проблеме Милану Левкићу (8) из Бора, који 
је на летовању у Паралији у Грчкој случајно згазио тек што је ушао 
у море. Ова риба, која иначе живи у већим дубинама, овог пута на-
шла се и у плићаку, а својствена је по томе што се скрива у песку, па 
је готово немогуће приметити је по уласку у воду.

-То се десило последњег дана нашег летовања и то сат и по вре-
мена пре поласка на пут, назад у Србију. Пожелели смо да се окупамо 

на плажи према Олимпику, 
још једанпут пре одласка. 
Само што смо ушли у воду 
Милан је почео да плаче 
како га ужасно боли нога. 
На тренутак сам помис-
лила да је можда згазио 
неку шкољку, јер крви, го-
тово, да није било уопште, 
само се видела мала црве-
на тачкица на нози. Међу-
тим, све више је почео да 
плаче и да вришти и стално 
је понављао како га ужас-

но боли нога – прича Весна Велиновски, Миланова мајка. 
Мајка и син су хитро изашли из воде, а Весна истиче да у први 

мах ништа није деловало забрињавајуће.
- На брзину сам спаковала ствари, отишли смо до оближњег 

туша, и тада када сам му погледа-
ла ногу видела сам бели круг и две 
зелене тачкице, скоро као ујед 
змије. Спасиоц нам је пришао и 
казао да ћемо морати код лекара. 
Милан је све време плакао тако да 
су му и очи отекле. Нога је почела 
да црвени и да отиче –додаје Ве-
линовски.

Весна није имала пуно вре-
мена за размишљање, већ је сина 
на леђима однела до лекара. - Мо-
гао је једва да стане на пету, с об-
зиром да је убод био на стопа-
лу испод палца. Покушавао је по 
мало да хода, мало сам га у рука-
ма носила, али већи део пута на 
леђима. Све време није престајао 
да јауче од болова – додаје Весна.

По доласку код лекара, 
доктори су одмах знали да је реч 
о овој отровној риби. Лек је био 
управо у топлој води. Готово да су 
стигли у задњи час.

- Прокували су воду, сипали у лавор а онда казали да ту држи 
ногу. Милан је убрзо престао да плаче. Неколико пута су доливали 
врућу воду, како би била топла све време. За пола сата потпуно је 
спласнуо оток, а онда је попио аериус. Рекли су нам да још два три 
дана држимо ногу у топлој води и да пије лек још недељу дана. Оно 
што је могло да буде опасно је то да петнаест минута до пола сата 
након убода ове рибе може да наступи гушење – наставља Весна.

Она истиче да је спас у топлој води или топлом камену јер је 
отров који испушта “dragon fish” термолабилан. 

-Жалио се још недељу дана да га боли то место на нози, на-
рочито на додир, али је без проблема ходао. Сада када смо се мало 
распитали о томе, кажу да су то заиста јаки и неподношљиви боло-
ви и могу мислити шта је све осетио док нисмо стигли код лекара - 
додаје Велиновски.

Весна прича да јој је и газда виле у којој је боравила са сином, 
испричао своје искуство са овом отровном рибом.

-Рекао нам је да се пре много година и њему десила слична си-
туација. Тада је ронио у мору, када је руком дотакао dragon fish. Од 
болова, рука му је остала савијена у песници све до одласка код ле-
кара где су му касније опоравили шаку – додаје Весна.

 Д.К.

КЛАДОВО - У атару села Ртково почела је овогодишња жетве-
на кампања у Кључкој низији. Комбајни су у пуном замаху у пољима 
под пшеницом јер најважнији летњи посао пољопривредници на-
стоје да заврше на време и род сместе на сигурно. Никола Вербункић 
јесенас је пшеницу посејао на 165 хектара и каже да је род слабији 
од очекиваног јер су први приноси у просеку до три тоне по хектару.

-Зрно је солидног квалитета, влажност је 13 до 14 док је , хекто-
литарска вредност 75 процената. Дуг сушни период јесенас и неста-
билни временски услови током пролећа негативно су се одразили 
на род пшенице и на парцелама на којима су примењене све агро-
техничке мере. Киша је умањила квалитет зрна и допринела развоју 
корова који отежава жетву- додаје Вербункић. 

У кладовском крају пшеница је јесенас засејана на око 3000 
хектара ораница. Тржни вишкови хлебног жита предају се на откуп-
ном пункту код ваге у Рткову и у силосу у кругу некадашњег Тех-
но-Дунава у Кладову.

 М.Р.
Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 

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

НЕСТРПЉИВО ЧЕКА ОДЛАЗАК НА МОРЕ
Иако је доживео јако опасно и лоше ис-

куство, Милана Левкића то није претерано 
обесхрабрило, и једва чека следећу годи-
ну и одлазак на летовање.

-Најбитније је да њега то није много 
уплашило, јер ми каже да једва чека да 
опет иде на море. Баш тог дана, пре од-
ласка на плажу, док смо паковали кофере 
коментарисали смо како нам је време било 
идеално, и како је све супер прошло, а 
онда је ипак било другачије. На сву срећу, 
брзо и хитро смо реаговали и све је про-
шло без проблема – закључује Весна.
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ 
ПРОТИВ ХЕПАТИТИСА

ОДРЖАНИ 14. “ДАНИ ДИЈАСПОРЕ” У УРОВИЦИ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДОГАЂАЈ

Приход од манифестација донирају за добробит села

Светски дан борбе против хепатитиса, болести јетре, обележава се 
28. јула. С обзиром на то да се у свету сваке године дијагностикује 10 мили-
она нових случајева, покренут је глобални пројекат под називом „За свет 
без хепатитиса”, с циљем да се до 2030. године елиминише овај вирус, који 
је 7. узрок смртности у свету.

Лекари подсећају да се хепатитис Б и Ц не може добити социјал-
ним контактом са оболелим, дакле руковањем, нити ако радите или се дру-
жите са таквом особом. Оба вируса се преносе контактом са зараженом 
крвљу, односно, ако употребљавате коришћене игле и шприцеве, имате 
незаштићен сексуални однос, као и током порођаја са мајке на дете.

Хепатитис А који је уз Б и Ц најраспрострањенији, најмање је опа-
сан облик овог обољења. У народу је познат и као заразна жутица и нала-
зи се у столици оболеле особе, па је пут преноса преко прљавих руку. Зато 
је за хепатитис А најважнија мера превенције хигијена. Инкубација тј вре-
ме од уласка вируса до испољавања болести износи од 14 до 30 дана. По-

чиње општим симптомима слабости, малаксалости, вртоглавице а у даљем 
току осећајем тежине и бола у желуцу и испод десног ребарног лука, муч-
нином, повраћањем, променом боје урина, променом боје беоњача и коже. 
Опоравак следи након 12 недеља. Дијагноза се поставља доказивањем ан-
ти-ХАВ ИгМ антитела из крви која се појављују 3 недеље након излагања 
вирусу, достижу највиши ниво 4-6 недеља а могу се доказати и 6-9 месеци 
након почетка болести.

Хепатитис Б је веома раширен у целом свету. Преноси се путем крви 
и крвних продуката, сексуалним путем и путем са мајке на дете . Отуда је 
обавезно тестирање свих добровољних даваоца крви, пацијената који се 
припремају за различите хируршке интервенције, жена код припрема за 
порођај и интравенских уживаоца дрога.

Испољавање симптома од ризичног контакта до појаве саме боле-
сти је 45-180 дана. Може имати неколико фаза испољавања симптома и 
бити акутни и хронични тј имати блаже симптоме или теже које се на крају 
развијају у цирозу јетре. Лабораторијски се доказује из крви антигена (ХБс 
Аг) и више врста антитела (анти-ХБс, укупни анти-ХБц, анти ХБц ИгМ и анти 
ХБе). Осим овим путем данас је могуће доказивање квалитативно и кванти-
тативно одређивање ХБВ-ДНК из серума болесника. Примарни циљ је сама 
едукација о самом вирусу и начину преноса а најважнија је вакцинација.

Хепатитис Ц се преноси искључиво путем крви. Његово појављи-
вање у крви од тренутка ризичног контакта је 4-6 недеља. Доказује се из 
серума одређивањем анти-ХЦВ антитела 7-8 недеља након инфекције. Мо-
гуће је и његово доказивање ПЦР методом која се поред дијагнозе кори-
сти и за праћење ефекта терапије.

У Заводу за јавно здравље “Тимок” Зајечар у Центру за контролу и 
превенцију болести могу се извршити консултације, саветовање и тести-
рања.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

НЕГОТИН - Месна заједница 
Уровица и Европско удружење прија-
теља Уровице, организовали су у су-
боту 14. по реду “Дане дијаспоре”. У 
центру Уровице окупили су се меш-
тани, али и гости из суседних села и 
општина да увеличају манифеста-
цију коју заједно организују матица и 
дијаспора.

-Чувајући ову манифестацију, 
чувамо себе, своје порекло, своје ко-
рене и свој идентитет. Народно ства-
ралаштво је у темељу сваког од нас, а 
данас сви ми заједно, чинимо тај те-
мељ јачијим и снажнијим- рекао је 
Љутица Јанковић из Европског удру-
жења пријатеља Уровице из Беча от-
варајући 14. „Дане дијаспоре“. 

Уровица, иначе, има око 2.600 
мештана, а процена је да у иностран-
ству живи бар две хиљаде. Зато им је, 
веле, важно да везу са завичајем одр-
же и кроз овакве смотре.

-Сматрам да су овакве манифестације неопходне, не само зато што 
се тако чува наша културна традиција 
и наслеђе, што је значајно, пре свега, 
за младе нараштаје, већ и зато што се 
на њима окупљају сви мештани, што, 
такође показује да село живи - каже 
Јовица Станојевић, члан управе Ев-
ропског удружења пријатеља Уро-
вице, али и КУД “Стеван Мокрањац” 
у Бечу.

Уровичани на привременом 
раду, а само у Бечу их је преко 400 до-
маћинстава, нису заборавили свој за-
вичај, па годинама организују забаве 

од којих сав приход донирају за добробит села.
-Последња акција, вредна око 30.000 евра, је куповина трактора за 

чишћење снега и потребних плугова, као и изградња гараже. Трудимо се 
да допринесемо бољем и квалитетнијем животу мештана, па смо тако до 
сада реновирали Дом културе, цркву, изградили игралиште за децу у цен-
тру села, школи донирали компјутере, а помажемо фудбалски клуб у селу 
– додаје Дејан Дидић из управе Европског удружења пријатеља Уровице.

„Дани дијаспоре“ у Уровици прилика су и да се матица и дијаспора 
састану и разговарају о будућим акцијама. 

-Захваљујући Европском удружењу пријатеља Уровице и разуме-
вању локалне самоуправе, која је такође финансирала неке од значајних 
пројеката у селу. Прошле године је општина Неготин финансирала уградњу 
филтера за водовод, чиме смо решили вишегодишњи проблем водоснаб-
девања у селу - каже Драгослав Гуџугановић, одборник Скупштине општи-
не из Уровице и потпредседник Савета месне заједнице. С.М.Ј.

ФОЛКЛОРИ
Позиву организатора за ново 

дружење у једном од највећих 
села општине Неготин одазвали 
су се фолклорни ансамбли “Бран-
ко Цветковић” из Београда, “Фло-
ричика” из Јабуковца, “Воја Чу-
рић” из Кобишнице, домаћини из 
Уровице, са својим дечијим и ста-
ријим групама, али и вокални со-
листи и мајстори на народним ин-
струментима. 


