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КЊАЖЕВАЦ - Наредну годину у Књажевцу обележиће нова инвестиција, 
најавио је на седници Скупштине општине, одржаној прошлог петка, председник 
Општине Милан Ђокић. Пред одборницима је било десетак тачака дневног реда, 
али су седницом доминрале теме везане за изградњу бране.

Августовско, 36. по реду, заседање Скупштине општине Књажевац почело 
је питањем Драгана Манчића, шефа одбрничке групе ‘’За Књажевац заједно’’ о из-
бору новог председника локалног парламента. 

-Моје питање је за председавајућег овог дома, да нам каже јасно и гласно 
када очекујемо избор председника Скупштине - казао је Манчић.

Реч је о унутарстраначкој ствари владајуће коалиције, одговорио је Игор 
Стевановић, који Скупштином председава од смене Миодрага Ивковића у августу 
прошле године. 

-То је наша унутрашња ствар, немојте да бринете. По многима, Скупштина 
одлично функционише и овако - рекао је са места председавајућег Игор Стевано-
вић, заменик председника СО. 

Очекивано, реализација програма уређења грађевинског земљишта, била 
је у сенци најновијих дешавања везаних за изградњу бране на Срвљишком Тимоку. 
Драган Манчић је устврдио да је предузеће коме је поверен посао за сада успело 
само да ‘’успешно’’ сруши зид, те да уговор о изградњи треба раскинути. 

Реплицирао је Младен Радосављевић, директор Предузећа за развој, ур-
банизам и изградњу, рекавши да су посао, по систему ‘’кључ у руке’’ добили водо-
привредно предузеће из Пожаревца и пројектантска кућа Хидромрежа из Зајеча-
ра, те да је реч о респектабилним предузећима, која су већ градила овакве објекте. 

Изразивши најпре задовољство што опозиција, за разлику од других градо-

КЛАДОВО - Појава афричке свињске куге у Србији иако је безопасна за 
људе, за разлику од класичне свињске куге која се може искоренити вакцинисањем 
животиња, афричка свињска куга је неизлечива болест, чуло се на састанку са пред-
седницима Савета месних заједница из општине Кладово. 

Зараза се може проширити преко телесних течности, затим одеће и обуће, 
преко лешева инфицираних свиња или ако се свиње хране зараженим месом или 
месним прерађевинама. Опасна су и места где је заражена животиња боравила.

- Под зараженим местом сматра се простор пречника три километра, док 
је угрожено подручје пречника 10 километара. Једини начин спречавања ширења 
вируса је убијање живих животиња и уклањање лешева такозваним нешкодљи-
вим спаљивањем. Еутаназију и уклањање, те дезинфекцију простора могу да врше 
само овлашћена лица. Нема закопавања, бацања у реку, то је строго забрањено и 
фармери не смеју сами да убију оболело грло. Лешеви се уклањају на прописан на-
чин и закопавају се на прецизно одређеном месту - казао је Жељко Мартиновић из 
Општинског штаба за ванредне ситуације.

Све свиње морају бити обележене, вакцинисане против класичне куге и да 
их прати одговарајућа документација, једна је од порука са састанка.

- Иако је у Србији афричка куга свиња под контролом, подручје Борског 
округа проглашено је такозваном “А” зоном, односно зоном високог ризика. Сва-
ку појаву или назнаку болести власници свиња у општини Кладово морају прија-
вити ветеринарској станици “Анимал Дуо” из Неготина, позивом на број телефона 
545-197 или ветеринарској инспекцији - нагласио је Милисав Ратопекић, заменик 
председника општине Кладово.

 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 - На овонедељној 34. по реду седници Градског већа у Бору усвојени 
су Извештаји о раду јавно комуналних предузећа „3.октобар“, „Водовод“, „Богови-
на“ и „Топлана“, као и Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“, „Зоолошког врта“ и 
Друштва са ограниченом одговорношћу„Бизнис инкубатор центра“ за 2018.годину.

- По пресеку стања за првих шест месеци јавни сектор у Бору иде набоље. 
Не у оноликој мери колико сам ја очекивао и колико захтевам, али у наредном пе-
риоду нас очекује низ великих инвестиција Владе Републике Србије и Канцеларије 
за јавна улагања као што је реконструкција централне магистралне водоводне мре-
же у дужини од 22 километра, као и радови на мрежи у градској топлани. То су оз-
биљне инвестиције које ће променити пословање ових предузећа, али и они сами 
морају да смањују трошкове. Водовод већ трећи месец иде ка позитивном посло-
вању, али требало нам је годину и по дана да се створе услови да дођемо до тога. 
Топлана мора да подигне квалитет услуга и грејање за наредну сезону мора бити 
много боље - истакао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

Чланови Градског већа усвојили су и одлуку о упућивању на службени пут 
у Народну Републику Кину градоначелника Александра Миликића и председника 
Скупштине града Бора Драгана Жикића који ће од 4. до 11. септембра боравити у 
овој земљи ради успостављања пријатељских односа града Бора и Сјамена у про-
винцији Фуђен. Као чланови делегације Владе Србије трошкове овог путовања сно-
сиће организатори.

О овим предлозима одлука одлучиваће одборници на наредној седници 
Скупштине града Бора. М.М.

ва, учествује у раду Скупштине општине, председник општине Милан Ђокић освр-
нуо се на, како се изразио, ускостраначке критике, али и најавио нову инвестицију 
у Књажевцу. 

-Имам прилику да вам саопштим радосну вест. Немачка фирма ‘’Хатиба’’, која 
ради у великом конгломерату, у компанијама какве су БМW и Икеа, купила је халу 
Инпоса на лицитацији из стечаја. Планира упошљавање од 50 до 100 радника ма-
шинске струке. Радиће послове на оплемењивању и дораде метала. Очекујемо да 
2020. годину обележи та нова инвестиција - истакао је Ђокић. 

Одборници су усвојили извештај о извршењу буџета за првих шест месеци 
ове године, оперативни план одбране од поплава, те извештаје о раду јавних пре-
дузећа у протеклој години. Љ.П.
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БЕСПЛАТНИ УџБЕНИЦИ 
ЗА БОРСКЕ ОСНОВЦЕ

НОВИ И УРЕђЕНИ 
ПРОСТОРИ ЗА ђАКЕ

У сусрет новој школској години

Милан ђокић, председник општине Књажевац обишао школе

ДРУШТВО

БЕСПЛАТНИ УџБЕНИЦИ 
ЗА 132 ђАКА ПРВАКА

Пријем за нову генерацију кладовских ученика

КЛАДОВО - У присуству учитеља и родитеља, бака и дека у основној 
школи “Вук Караџић “ обављена је прозивка нове генерације ђака првака. 
Полазак детета у основну школу је велики догађај за све у породици, а шко-
ла у Кладову традиционално организују пријем за сваку генерацију првака.

Радост због поласка у школу са децом је поделила И директорка шко-
ле Гордана Јовановић.

-Срећни смо због нове генерације наших суграђана којима ће шко-
ла сада бити други дом. У реновираној згради школе они имају оптимал-
не услове за реализацију школског програма. Нови прваци, али и њихови 
другари до четвртог разреда боравиће у школи до 14 сати и 30 минута јер 
је основна школа у Кладову једна од 210 у Србији у којој је почео да се ре-
ализује пилот пројекат целодневне наставе који спроводи Министарство 
просвете-поручила је Гордана Јовановић, директорка ОШ “ Вук Караџић”.

На пријему првака са децом се дружио и Саша Николић, председник 
општине Кладово. Он је малишанима поручио да је 1. септембар један од 
најважнијих дана за њихово одрастање с обзиром да преузимају школске 
обавезе. У градској и у четири основне школе у сеоским срединама сви пр-
ваци су на поклон добили бесплатне уџбенике

јер је локална самоуправа први пут ове године из буџета општине 
Кладово издвојила новац за куповину књига.

- Наша је обавеза да деци створимо оптималне услове за њихово од-
растање и школовање и ми то сваким даном конкретним активностима чи-
нимо. Апелујем на све наше суграђане возаче да буду опрезни и да смање 
брзину на успоре на путевима поред школа-истакао је Николић.

БОР - За 408 првака у Бору почела је шкоска година. Све Основне 
школе у граду и селима спремно су дочекале ђаке прваке, а град Бор је и 
ове године обезбедио бесплатне уџбенике за ученике од првог до четвр-
тог разреда.

- Град Бор је из буџета обезбедио близу 10 милиона динара за ку-
повину 16 000 књига односно 1650 комплета. Тај тренд помоћи родитељи-
ма ћемо наставити и у наредном периоду. Град издваја 14 одсто буџета за 
образовање што није мали проценат.Из године у годину ћемо се све више 
бавити нашима најмлађим суграђанима, јер они су будућност нашег гра-
да. Ове године смо обезбедили и средства за куповину нових клупа у свим 
Основним школама, а у ОШ „Вук Караџић“коју сам посетио првог школског 
дана издвојено је 1,2 милиона динара за куповину нових клупа док је ско-
ро девет милиона динара утрошено за нову фасаду-рекао је Александар 
Миликић,градоначелник Бора.

Најмлађе ученике дочекали су ђаци старијих разреда пригодном 
приредбом и програмом добродошлице, а најстаријој Основној школи у 
граду враћен је стари сјај.

- Свим ученицима а посебно првацима желим срећан и успешан по-
четак нове школске године. Ове године је доста тога урађено у нашој шко-
ли. Уз подршку локалне самоуправе завршена је фасада школе, као и све 
школе добили смо нове клупе и столице и око 180 комплета бесплатних 
уџеника, док смо преко Министарства просвете заменили ограду, тако да 
су сви наши ученици потпуно безбедни у школском дворишту и ближем 
окружењу-нагласила је Ивана Пајкић, директорка ОШ „Вук Караџић“ у Бору.

Ученике као и њихове родитеље од ове школске године очекују број-
не новине као што је електронски дневник који ће омогућити увид у оцене 
и изостанке ђака. М.М.

КЊАЖЕВАЦ - Први септембар Основна школа ‘’Вук’’ је дочекала са 
савремено уређеним простором за припрему ужина и најјачим интерне-
том у граду. Модеран терен за мале спортове, теретана на отвореном и нова 
фасада дочекали су основце школе ‘’Дубрава’’.

У квалитет изведених радова уверио се и председник Општине Ми-
лан Ђокић, обилазећи ове две установе и најављујући радове у још неко-
лико књажевачких школа. 

-У Основној школи ‘’Дубрава’’ игралиште за мале спортове, теретана 
на отвореном...све то биће на располагању ученицима, али и становници-
ма овог дела града. Почећемо и са сукцесивном заменом столарије, тако да 
ће ова школа, с временом, бити у много бољем стању. У ОШ ‘’Вук Караџић’’ 
смо потпуно реконструисали простор у коме се припрема ужина за ђаке, 
која је потпуно бесплатна за сву децу. Информатички кабинет опремићемо 
са 15 нових рачунара. Током зиме, урадићемо подове у целој школи, У ‘’Ка-
плару’’ се ради на реконструкцији расвете у спортској хали, а дуго најављи-
вани пројекат проширења и доградње сале у Техничкој школи почиње за 
неколико дана – казао је Ђокић.

Стварање услова за што комфорнији боравак деце је двосмерна ули-
ца, каже председник књажевачке општине, истичући да без иницијатива 
које долазе од директора, не би било ни активности у књажевачким шко-
лама. Љ.П.

Школски уџбеници нису били једини поклон који је дочекао прваке, 
јер је локални Савет за безбедност саобраћаја општине Кладово малиша-
нима даривао флуросцентне прслуке, траке и налепнице за бољу заштиту 
деце на путу од куће до школе и назад. У градској школи

у четири одељења у клупама је 97 првака, док је њих 11 у издвојеним 
одељењима у сеоским срединама. Овог септембра у пет основних школа у 
општини Кладово у први разред су кренула 132 малишана. 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”.
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РАКИТА ДОНИРАЛА 2,6 МИЛИОНА ДИНАРА 
ЗА УРЕђЕЊЕ ШКОЛЕ У МЕТОВНИЦИ

Компанија Ракита експлорејшн (Rakita Exploration), која послује 
у саставу кинеске рударске корпорације Зиђин мајнинг (Zijin Mining), 
донирала је 2,6 милиона динара за побољшање услова наставе ос-
новцима у Метовници.

Захваљујући овој донацији, урађена је комплетна реконструк-
ција грејања са новим грејним телима у објекту школе, као и у ве-
ликој сали Дома културе која ће се у зимском периоду користити за 
часове физичког васпитања. 

„Годинама покушавамо да побољшамо грејање у овој школи 

јер је деци током зиме у школским 
клупама било хладно. Нажалост, 
због недостатка новца, до сада то 
није било могуће и зато нам је дра-
го да је Ракита препознала потре-
бе ученика у Метовници али и саме 
локалне заједнице. Велика корист 
донације је и у томе што ће сада 
ученици и током зиме бити физич-
ки активни“, истакао је Александар 
Влаховић, директор издвојеног 
одељења основне школе „Станоје 
Миљковић“ у Метовници.

Председник МЗ Метовни-
ца Дејан Марковић, истакао је да 
донација пуно значи и школи и тој 
Месној заједници, јер побољшање 
услова школовања значи и већи 
мотив да се у селу остане и живи.

“Увођењем грејања у сали 
створиће се услови да деца и то-

ком зиме похађају наставу физичког васпитања, али ће сала бити у 
функцији и за бројне сеоске скупове, манифестације и прославе које 
су се до сада организовале у хладним просторијама”, рекао је Мар-
ковић уз захвалност компанији Ракита.

У оквиру грађевинских радова, изграђена је и прилазна бетон-
ска стаза до школе, као и степениште са рампом за улаз у котларницу. 

Пројекат побољшања услова школовања деце у селу Метов-
ница реализован је на иницијативу месне заједнице Метовница, и уз 
подршку Удружења родитеља „Бебиронче“ из Бора.

Фото: Ј. Зечевић
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СТЕФАНОВИЋ: ПОЛИЦИЈА ПОСВЕЋЕНА 
СУЗБИЈАЊУ НАРКОТРАФИКИНГА

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић обишао ПУ Бор, Кладово, Неготин и Мајданпек

БОРСКИ ОКРУГ - Небојша Стефановић, потпредседник Владе Ср-
бије и министар унутрашњих послова нагласио је, приликом посете Поли-
цијској управи у Бору, да се ове године очекује повећање зараде полицај-
цима и набавка нове униформе за ватрогасце. 

- Полицајци ће ове године имати боље плате, имаћемо ново по-
већање и нову униформу за ватрогасце, а ја од њих очекујем пуно рада и 
труда, да покажу да све што улажемо у полицију има ефекта јер ће они ра-
дити боље и ефикасније на терену и штитити безбедност Републике Ср-
бије-казао је Стефановић.

Он је нагласио да је набављен део опреме: рачунари, скенери, штам-
пачи који су били неопходни полицијским службеницима ПУ Бор. 

- Настављамо и са набавком нових возила за ватрогасце и новим 
теренским возилима који би до краја године требало да стигну за поли-
цијску управу да би лакше покрили сложан терен који се овде налази. За-
довољан сам радом ПУ Бор нарочито на сузбијању нарко трафикинга. Не 
постоји ниједна особа која може да продаје дрогу у овој земљи а да то ради 
без страха од полиције. Министарство сада процесуира више људи и за-
плењује већу количину наркотика него у ранијем пероду и наставићемо са 
снажним притиском на нарко дилере. Такође, настављамо са добрим радом 
у борби против насиља у породици , потребна је свест читавог друштва да 
морамо да штитимо жене, да покажемо да смо против било каквог насиља 
–додао је Стефановић.

Током посете Бору министар унутрашњих послова је разговарао и 
са градоначелником града Бора Александром Миликићем.

Он је разговарао и са полицијским службеницима Полицијске ста-
нице Кладово о оствареним резултатима и унапређењу услова њиховог 
рада. Стефановић је истакао да су полицијски службеници у Кладову, али и у 
другим деловима Србије изузетно посвећени сузбијању наркотрафикинга, 
имовинских деликата и свих других облика криминала како би се грађани 
наше земље осећали потпуно сигурно. Министар је нагласио да МУП има 
јасну визију да смањи стопу криминалитета и да у томе успева.

-Полицијска станица Кладово у наредном периоду може да рачуна на 
подмлађивање кадра кроз пријем нових људи - казао је Стефановић и до-
дао да ће изаћи нови конкурс за пријем полицајаца, јер је намера да деца 
из Кладова и околине раде на територији своје општине. 

-Циљ нам јер да рад полиције још више приближимо грађанима - 
додао је Стефановић и нагласио да ће до краја године ватрогасци доби-
ти нове комплете интервентних униформи. Добиће нова теренска возила 
која ће им олакшати рад.

Током посете Кладову министар Стефановић разговарао је и са пред-
седником општине Сашом Николићем и његовим сарадницима. На саста-
ку су били и Зоран Дробњак директор ЈП “Путеви Србије” и Милорад Грчић 
вд директора ЕПС. Министар је истакао да се у општини Кладово јако пуно 
ради на путној инфраструктури и да држава улаже велики напор да дове-
де нове инвеститоре, обезбеди нова радна места и да ствара услове за то.

-Немате могућност да доведете инвеститоре ако немате добру пут-
ну инфраструктуру. Радимо на сређивању тврђаве Фетислам у Кладову, на 
изградњи нових путева овде, видели сте и проширење магистралног пута 
који води до града, ради се и на новој топлани која ће бити велики проје-
кат вредан 370 милиона динара, а завршена је реконструкција школе која 
је коштала 120 милиона динара -рекао је Стефановић.

Потпредседник Владе је нагласио да су апсолутно сви капацитети 
државе ангажовани да покажу посвећеност свакој општини у нашој држа-
ви, посебно истоку Србије.

Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Не-
бојша Стефановић, са сарадницима и самог врха Полиције, као и директо-
рима ЕПС-а и “Србија путева” у петак је посетио и општину Мајданпек. Раз-
говарао је, најпре, са припадницима полиције и за наредну годину најавио 
отварање нове шалтер сале за управне послове, реконструкцију и опре-
мање ватрогасне станице, као и набавку нових теренских возила за поли-
цију. Након састанка са челницима ове општине који су упознали госте и 
са реализацијом договорених инфраструктурних радова, које финансира 
држава, посебно везано за асфалтирање путева и реконструкцију спортске 
хале, потпредседник Владе је изјавио:

-Нагласио бих веома добру сарадњу са локалном самоуправом 
Мајданпек која даје значајан допринос у реализацији пројекта видео над-
зора, а који би требало да допринесе већој безбедности грађана - рекао 
је министар полиције Небојша Стефановић, а потом изразио задовољство 
што су баш сва предизборна обећања дата грађанима реализована или је 
њихова реализација у току .

Гости су потом имали састанак и разговор са грађанима Мајданпе-
ка, а потом и у Доњем Милановцу.

Стефановић је у Неготину обишао радове на реконструкцији зграде, 
у којој ће од јануара бити смештена Полицијска станица Неготин.

- Будућа зграда Полицијске станице Неготин налази се у самом цен-
тру и има велики број квадрата. Бољи услови рада, у једном модерном и 
великом простору омогућиће криминалистичкој, саобраћајној и полицији 
опште надлежности да на квалитетнији начин пруже услуге грађанима - ре-
као је Стефановић и додао да су важни сви пројекти који омогућавају ква-
литетније водоснабдевање грађана као и да ће се наставити улагања у из-
градњу инфраструктуре.

 -Оно што је Република Србија обећала на томе ће се интензивно ра-
дити, да свако насеље, село, свака кућа добије и водовод и канализацију и 
да се уради фабрика за пречишћавање вода – казао је Стефановић.

Он је изразио задовољство стањем безбедности у општини Неготин 
и напорима које полиција улаже како би се грађани осећали безбедно. Ми-
нистар је разговарао и са председником општине Неготин Владимиром Ве-
личковићем и његовим сарадницима.

 Д.К. –М.Р.-И.Ћ.

Небојша Стефановић у Бору…

…у Кладову…

…и у Неготину
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Инспекцијске службе у Кладову апелују на грађане

КОМУНАЛНИ РЕД МОРА 
ДА СЕ ПОШТУЈЕ

НАЈВИШЕ НАГРАДА 
ОТИШЛО У ЈАБУКОВАЦ

ОДРЖАН ПЕТИ 
„ПРКОС”

Завршен Сабор игре у Слатини

Победник представа ‘’Прљави плес’’ Театра 011 из Београда

ВЕСТИ

КЛАДОВО - Због полена амброзије у Србији су ординације пуне грађана 
који кијају и кашљу, а немају ни вирус ни прехладу јер је концентрације полена те 
биљке у експанзији. Сезона цветања свих коровских биљака траје до првих дана 
новембра, али од октобра се очекује пад дневне концентрације алергеног полена 
амброзије, кажу надлежни. У већини мерних места измерене су повећане концен-
трације полена амброзије и то од два до 10 пута изнад граничних вредности. Од 
тог проблема нису имуни ни Кладовљани казао је Радоје Ђуровић, руководилац 
одељења за инспекцијске послове.

- Грађани се све више жале на проблеме који су узроковани поленом ам-
брозије и због тога морамо деловати енергичније. Влада Републике Србије усвоји-
ла је Уредбу која власнике имања на којима има амброзије обавезује да уклоне ту 
коровску биљку. То подразумева заоравање или тањирање површина, процедура 
је у надлежности власника парцеле, а уколико он то не жели да ради биће ангажо-
вано треће лице на терет оног на чијем поседу је изникла амброзија- нагласио је 
Ђуровић, уз констатацију да се нада да ће се мештани општине Кладово озбиљно 
ухватити коштац са тим проблемом.

У инспекцијске службе локалне заједнице веома често стижу и приговори 
грађана на непопштовање комуналног реда.

-То се односи на складиштење дрва на јавним површинама, на паркирање 
старих аутомобила и олупина без регистарских ознака на зелене површине, као 
и на велике количине грађевинског материјала који грађани током извођења ра-
дова држе на коловозу. Наредних дана појачаћемо инспекцијски надзор, слаћемо 

БОР -Традиционално, на дан велике сеоске заветине Успења Пресвете Бого-
ридице, у Слатини је одржан 27. сабор игре који је започео литургијом у присуству 
епископа тимочког Илариона и дефилеом фолклорних домаћих и гостујућих група.

На такмичењу се надметало 150 учесника културно-уметничких друштава из 
Борског, Зајечарског и Пчињског округа (Босилеград), а најбољем вокалном соли-
сти, инструменталисти, здравичару, најбољем фолклору, најлепшој девојци и укуп-
ном победнику Сабора додељене су награде.

Победници по одлуци стручног жирија су:
Најбољи здравичар: Власта Бачиловић – КУД-а ,,Бањица“, Кривељ, најбољи 

вокални солиста: Даније Бароновић – КУД „Флоричика“, Јабуковац, најбољи соло ин-
струменталиста: Стефан Радовановић – КУД „Флоричика“ , Јабуковац, најбољи из-
ворни фолклор: КУД ,,Алекса Николић“, Оснић, најбољи фолклор у кореографији : 
ФА Центра за културу ,,Босилеград“, Босилеград, свеукупни победник Сабора: – КУД 
„Флоричика“, Јабуковац и лепотица сабора: Анђелија Колар – КУД ,,БОР“, град Бор.

Поред такмичарског дела програм је имао и ревијални карактер. У ревијал-
ном делу програма учешће је узело културно-уметничко друштво „Бор“ из Бора са 
играма из Шумадије и Црноречја, као и са музичким нумерама групе певача и на-
родним оркестром КУД ,,Бор“.

 -Једино овакве манифестације од заборава чувају културу и традицију јед-
ног народа- рекао је на отварању Сабора помоћник градоначелника Бора Нико-
ла Марић.

У оквиру пратећег програма одржан је турнир у малом фудбалу, изложба 
пчеларских производа, опреме и домаће радиности.

Дан касније, одржана је традиционална Оларијада, која ове године није има-
ла такмичарски карактер, већ је у потпуности била посвећена чувеном ондашњем 
певачу Бранку Олару. Ова маниестација се одржала се пуних 17 година.

Заменик председника Савета МЗ Слатина Војкан Павловић, рекао је да је 
ове године Сабор био изузетно посећен јер се организатор потрудио да ангажује 
што изворније и традиционалније групе, уз наду да ће наредне године бити више 
гостију из Македоније и Босне и Херцеговине.

Највећи донатори Сабора биле су компаније Зиђин Копер Бор и Ракита, а 
покровитељ Град Бор кроз Центар за културу.

 Извор: Ист Медиа

КЊАЖЕВАЦ - Овогодишњи ПРКОС обележили су књажевачка публика, која 
је свим срцем из вечери у вече пратила младе глумце и њихове представе, као и 
одлука Владимира Путника да се повуче са места селектора.

Говорили су о бесмислу национализма у представи ‘’Ковачи’’, о неприхва-
тању различитости у комаду ‘’Индиго’’, о мртвом мору у српским паланкама. забави-
ли су нас мјузиклима. И сви су, како су оценили драмски уметници Андријана Виде-
новић, Раде Марјановић и Татјана Кецман, као стручни жири, победници због свог 
ентузијазма и вере у оно што раде. 

Слично, мада не и истоветно мишљење имале су и Зденка Тодоровић, Дра-
гана Вукић Цвејић и Мирјана Јовановић, које су пети ПРКОС пратиле у својству жи-
рија публике. 

Победником петог ПРКОС-а проглашена је представа ‘’Прљави плес’’ Театра 
011 из Београда. Награду за најбољу мушку улогу понео је Јанко Магловски за ролу 
Аце Банаћанина у представи ‘’Ковачи’’, док је признање за најбољу женску улогу 
отишло Милићу Лутовцу за улогу Дафне у мјузиклу ‘’Неки то воле вруће.’’ Редитељ 
и театролог Владимир Путник одлучио је да се опрости од селекторске улоге коју 
је обављао у протеклих пет година. Како каже, време је за млађе људе и додаје да 
је ПРКОС превазишао оне који га организују. 

Пунећи велику дворану из вечери у вече, учествујући у свакој представи, 
у свим разговорима након ње и излазећи из сале са осмехом на лицу, или са суза-
ма у оку, књажевачка публика још једном је показала да дубоко поштује позориш-
ну уметност и труд младих глумаца, макар сваке вечери морала да бар 100 минута 
проведе у сали без икаквог расхлађења. Љ.П.

опомене, а након тога применићемо казнене мере. Велики проблем стварају нам 
и пси луталице чије хумано уклањање са улица обављају радници зоо хигијене, па 
на власнике кућних љубимаца апелујемо да воде рачуна о животињама односно 
да их не пуштају ван ограде дворишта-казао је Звездан Стефановић, општински ин-
спектор за заштиту животне средине.

Од почетка године Кладовљани су инспекцијским службама поднели 45 зах-
тева за надокнаду штет због напада и уједа паса луталица. За првих седам месеци 
ове године на име одштете оштећеним лицима из буџета општине Кладово исплаће-
но је око 950.000 динара.

 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”.
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У слици и речи

БОРСКИ СОКОЛИ У РУМУНИЈИ

ЗАВРШЕНО „КЛАДОВСКО 
ЛЕТО 2019.”

Представа Црвенкапа и школски прибор за малишане

ДОГАђАЈИ / ОГЛАС

БОР - Борски соколи, чланови Соколског друштва Бор, њих два-
десетак, предвођени новим председником друштва, полетним Душа-

ном Михајловићем, посетили су 24. 
августа Свиницу, румунску општи-
ну на обали лепог, плавог Дунава. 
Као гости, током година, соколи су 
се одомаћили у овој администра-
тивно-управној територијалној је-
диници власти, у којој Срби доба-
цују преко деведесет процената 
становништва. Придошлице су се 
осећале као код куће јер су у Сви-
ници у међувремену ишчезли ма-
лобројни написи на српском јези-
ку и ћириличком писму (било их је 
до пре неку годину на полицијској 
станици и још понегде). 

 У оквиру манифестације 
Дани смокве, одржани су бројни 

спортски сусрети, у стоном тенису, 
шаху и пикаду чије место између 

КЛАДОВО - Представом “Црвенкапа” у којој су играли глумци Маша 
Пантић и Марко Манојловић студенти друге године филмске адаемије зав-
ршено је “Кладовско лето”. Бајка која има много верзија, своју премијеру са 
најновијом имала је у Сарајеву  улепшала је затварање манифестације по-
знатом причом о љупкој девојчици, али  и доброћудном вуку уз доста сме-
ха и поучној причи о доброти.

- Вук у нашој представи није опасан, као што је вук у правој бајци, а 
порука је да се деца осамостале и да се радују животу. Представа наилази 
на одличне критике публике - казала је Маша Пантић.

Значај Кладовског лета препознала је и локална самоуправа која је 
уочи почетка нове школске године, а пре спуштања завесе на културну 
манифестацију најмлађој популацији даривала омиљену представу, али и 
школски прибор.

- То је мали гест пажње с којим смо малишанима пожелели успешан 
почетак нове школске године. Иако се тек завршава овогодишња манифе-
стација ми већ имамо озбиљне планове за следећу годину, а догађаји ће се 
одржавати на реновираном тргу у центру града јер са радовима крећемо 
до краја септембра. Залагали смо се за што бољи програм под ведрим не-
бом и трудили смо се да буде прилагођен за све старосне групе. Зато сам 
захвалан свима који су дали допринос да манифестација Кладовско лето 
буде успешна-рекао је Саша Николић, председник општине Кладово.

Током два и по месеца запослени у ТОО Кладово потрудили су се да 
сачине што разноврснији програм у којем је свако пронашао нешто у чему 
је уживао. Програм под ведрим небом био је прилагођен за све старосне 
групе ,тако да су организатори добили заслужене похвале.

-То нас  обавезује, тако да већ имамо планове за идуће лето. После 
четири месеца и 18 различитих програма спуштена је завеса на  манифеста-
цију на којој је одиграно неколико представа за одрасле и за децу, приређе-
ни су разноврсни програми и музичка догађања која су привукла пажњу 
великог броја мештана и њихових гостију- нагласио је Давид Ђурђевић, ди-
ректор ТОО Кладово. 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”.

спорта и забаве тек тре-
ба одредити. Млади со-
кол, Милован Крајиторо-
вић одбранио је титулу у 
стоном тенису – и ове го-
дине на вечерњој мани-
фестацији песама и игара 
подигао је победнички пе-
хар. Миленко Крстић по-
нео је кући мањи пехар, 
намењен другопласира-
ном такмичару.

 Турнир у шаху завр-
шио се трећим тријумфом Јована Г. Стојадиновића, али овога пута, 
за разлику од ранијих турнира када је имао стопостотни збир поена, 
одлучујућа партија са перспективним Јукуом завршена је ремијем. 
У доигравању је одлучило искуство борског пензионера. Иван До-
бершек освојио је треће место.

 Такмичење у пикаду нема традицију у Свиници те је одржа-
но унутарклупско такмичење Борана. Код мушкараца највећи број 
кругова сабрао је Јеленко Крстић, а код дама Слађана Ступаревић. 
Занимљиво је да се у пикаду први пут, у седамдесет првој години(!) 
опробала Милица Б. Граховац, током загревања погодила је и „девет-
ку“. Али случајношћу се не стиже до врхунских резултата, у такми-
чарском делу збир поена био јој је довољан само да „понесе фењер“. 

 У трочасовном културно-уметничком делу програма гости из 
града бакра имали су запажено учешће, пропраћено дуготрајним 
аплаузима.

 Вредело је провести дан у тој дружини – како неко рече, било 
је доста напорно, али још много више лепо. 

 Јован Г. Стојадиновић

Куварски трио зготовио је слатко од 
смокви по укусу домаћина и бројних 

гостију: Сузана Перић, Србислава Ћирић 
и Бранислава Милановић 

(слева надесно)

Председник општине Свиница са гостима из Бора
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СВЕТСКИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ 
САМОУБИСТВА

РУКОМЕТНИ ТЕРЕН ЗА ПОБЕДНИКЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕчАР / СПОРТ

Сеоске спортске игре Србије за 2019. годину

Кад кажемо здравље, углавном мислимо на физичко, телесно 
здравље. Занемарујемо његов битан део - ментални. Као што тело треба 
здраво хранити, развијати, одмарати, неговати тако и психу треба храни-
ти, развијати, лечити. Ментално здравље је стање благостања у коме особа 
остварује или користи своје способности и потенцијале, може да се носи 
са стресорима свакодневног живота, ради продуктивно и остварује допри-
нос друштву. Заштита и очување менталног здравља обухватају све мере и 
активности усмерене на успостављање и одржање психичког благостања. 

Међународна асоцијација за превенцију самоубистава (IASP) уз 
подршку Светске здравствене организације од 2003. године покреће ини-
цијативу обележавања Светског дана превенције самоубиства сваког 10. 
септембра. Циљ овог обележавања је подизање знања широке јавности 
о здравственом проблему самоубиства, ширење информација, смањење 
стигме и изнад свега скретање пажње да је самоубиство могуће спречи-
ти, односно да је превенција најбољи начин борбе против самоубиства.

Према процени Светске здравствене организације, годишње у це-
лом свету умре око 800.000 људи услед самоубиства. Суицид је један од 
највећих светских јавно здравствених проблема, истиче се у извештајима 
Светске здравствене организације. Чињенице које забрињавају су:

-Процењује се да су покушаји самоубиства око 20 пута чешћи него 
извршена самоубиства.

-Иако су стопе самоубиства традиционално биле највише у попула-
цији старијих особа мушког пола, стопе суицида међу младим људима су 
у тој мери порасле да су они постали група под највећим ризиком у једној 
трећини свих земаља. Самоубиство је други узрок смртности особа међу 
младима између 15 и 29 године оба пола.

-Ментални поремећаји (нарочито депресија и злоупотреба психо ак-
тивних супстанци) су повезани са више од 90% свих случајева самоубиста-
ва. Међутим, не треба изгубити из вида да је самоубиство комплексни фе-
номен који је резултат различитих социокултурних и личних фактора, те да 
се ризик од самоубиства повећава у периодима социоекономских, поро-
дичних и индивидуалних криза (нпр. губитак вољене особе, прекид емо-
тивне везе, губитак посла или имовине, криза идентитета и сл.).

Фактори ризика
Самоубиство је сложена појава на коју утиче велик број чиниоца. 

Ипак, суицидални ризик је већи тамо где постоји:
•	 ментални поремећај, посебно депресија, потом схизофренија, 

поремећај личности или анксиозни поремећај;
•	 алкохолизам и друге зависности од психо активних супстанци;
•	 хронична или неизлечива телесна болест, нарочито ако је удружена 

са неиздрживим боловима и патњом;
•	 психичка криза (било да је изазвана губитком блиске особе, 

прекидом емотивне везе, губитком посла, неуспехом у образовању, 
породичним проблемима итд., или развојног карактера - нпр. 
адолесцентска криза);

•	 претрпљена траума или злостављање;
•	 ранији покушај самоубиства;
•	 самоубиство члана породице или пријатеља.

Много је ствари које можете 
учинити сваког дана, али исто тако и 
на сам Светски дан превенције самоу-
биства. Можете утицати на повећање 
свесности о овој теми, едуковати себе 
или неког другог о узроцима и упозо-
равајућим знацима самоубиства, пока-
зати саосећање и бригу за оне који су 
под одређеним ризиком у вашој зајед-
ници, преиспитивати предрасуде о са-
моубиству, суицидалном понашању и 
проблемима са душевним здрављем и 
делити сопствена искуства.

Људи често оклевају да се ме-
шају, чак и ако су веома забринути за некога. Много је разлога за то, а је-
дан од њих је страх да неће знати шта да кажу. Међутим, важно је упамтити 
да нема јасних и брзих решења. Особе које су прошле кроз епизоду интен-
зивног размишљања о самоубиству често наводе да нису тражиле неки по-
себан савет, него саосећајност и емпатију од других, како би им то помогло 
да другачије посматрају околности и крену ка опоравку. Још један фактор 
који одвраћа људе од почетка разговора јесте да се брину да ће погоршати 
ситуацију. Опет, ово оклевање је разумљиво, пролазак кроз тему самоуби-
ства је тежак и постоји предрасуда да разговор о самоубиству може неком 
дати идеју да то уради или представљати окидач за сам чин извршења са-
моубиства. Докази говоре да то није случај. Много је вероватније да ће бри-
га и слушање без предрасуда више помоћи да се стрес смањи него што ће 
погоршати ситуацију. На број телефона Kлинике за психијатријске болести 
“Др Лаза Лазаревић” 011/7777-000 могу да се јаве сви они који помишљају 
на самоубиство или њихова породица, а са њима ће разговарати психија-
три, психолози, социјални радници.

ЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

МАЈДАНПЕК - У Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек које 
већ пола века негује Сеоску спортску олимпијаду као највећу манифеста-
цију физичке културе и спорта за све, минулог викенда одржане су Сеоске 
спортске игре Србије за 2019. годину на којима су учествовали победни-
ци и вицешампиони ових игара организованих широм Србије. На заврш-
ној манифестацији у организацији Спортског савеза Србије и уз подршку 
Министарства одбране, учествовале су екипе које су представљале Краље-
во, Ваљево, Зајечар, Петровац на Млави и Мајданпек и екипа из Републике 
Српске, из општине Соколац.

Победила је екипа домаћина, другопласирани су спортисти из Бе-
лошевца у општини Ваљево, док је треће место заузела екипа из Милочаја 
као представник општине Краљево.

Уз пехар и медаље, такмичари су добили и лопте, а победницима ће 
бити изграђен рукометни терен у селу. У знак захвалности домаћину за ор-
ганизацију и неговање спорта у Рудној Глави, најмлађа селекција фудбал-
ског клуба добила је гарнитуру дресова. 

 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”.


