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КЊАЖЕВАЦ - У првих осам месеци ове године у Књажевцу се роди-
ло 20 беба више него у истом периоду лане, казао је на седници Општин-
ског већа председник Општине Милан Ђокић. Веће је донело више решења 
о пружању новчане помоћи мајкама са више деце и брачним паровима за 
лечење стерилитета.

-Књажевац од 1961. године није имао већи број рођене деце од броја 
умрлих. Те давне 1961. умрло је 100 Књажевчана више него што се родило, 
а Књажевац је имао више од 59000 становника. Од тада, па до данас, увек 
је била негативна стопа наталитета. Надамо се да ћемо мерама пронатали-
тетне политике, са нашим настојањима да будемо општина која брине о по-
родицама са децом, дати макар мали импулс младим брачним паровима 
да се одлуче за тај храбри корак чувања трећег, или четвртог детета. Увек 
се трудимо да прихватимо све захтеве породица са више деце, или захтеве 
брачних парова за лечење стерилитета. Данас смо одобрили захтеве мајки 
са три, четири, чак пет детета. Оне ће добијати помоћ од 480.000 динара у 
24 месечне рате. Трудимо се да тим мерама нашим суграђанима ставимо до 
знања да су приоритети у раду општине Књажевац деца, наталитет и мла-
ди –казао је Милан Ђокић.

На дневном реду 121. седнице били су и захтеви 11 месних заједни-
ца, углавном везани за решавање питања водоснабдевања и реконструк-
цију сеоских домова. За ове намене биће издвојено нешто преко три ми-
лиона динара, казао је Ђокић.

-Захтеви су усмерени на поправку објеката задружних домова, или 
на поправку водовода, као што је случај у Дебелици и Вини. Одобрена сред-

МАЈДАНПЕК- Октобарско, а већ 33. заседање Општинског већа 
у Мајданпеку у овом мандату, било је прилика да се озваничи Одлука о 
привременом измештању Гимназије и Техничке школе у Основну школу 
„12. септембар“ због, како је наведено, угрожене безбедности и здравља 
ученика и професора у матичном средњошколском објекту.

Тако ће ученици мајданпечких средњих школа похађати наставу у 
основној школи која има просторне капацитете да обезбеди несметан рад 
у две смене. Привремено измештање је неопходно, истакнуто је овом при-
ликом, због извођења друге фазе санације средњошколског објекта, која је 
договорена са Канцеларијом за јавна улагања.

Овом приликом утврђена је и листа дефицитарних занимања у 
општини Мајданпек. На њој су се уз професора математике, физике, фран-
цуског и руског језика, поред осталих, нашли и дипломирани туризмолог, 
информатичар, инжењери грађевинарства, саобраћаја и металургије, ди-
пломирани ветеринар, струковни медицински радиолог те одређена за-
нимања у оквиру средњошколског образовања у четворогодишњем и 
трогодишњем трајању, попут бравара, металостругара, заваривача, а у 
складу са потребама исказаним од Рудника бакра и Фабрике бакарних 
цеви Мајданпек. Листа је на самој седници допуњена и занимањима ку-
вар и конобар.

Чланови Општинског већа одлучили су да дају сагласност предло-
женом Програму рада Центра за културу Мајданпек, за наредну годину.

 И.Ћ.

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

МАЈДАНПЕК - У Мај-
данпеку су топли радијатори 
пријатно изненадили корисни-
ке даљинског грејања још у по-
недељак, 14.октобра.

Како грејна сезона у Ср-
бији почиње 15.октобра, при-
преме су обављене благовре-
мено, сви велики ремонтни и 
сервисни послови раније уз фи-
нансијску подршку локалне са-
моуправе, па су први дани греј-
не сезоне протекли у реаговању 
на спорадичне и на срећу углав-
ном мање примедбе корисника 
и уходавања система.

У Мајданпеку грејни дан траје од шест до 21 радним данима и од осам 
до 22 сата, током викенда, с тим што режим грејања зависи и од спољне тем-
пературе. Према прогнози метеоролога радијатори ће наредних дана бити 
топли у јутарњим и вечерњим сатима.

Снабдевање енергентом, мазутом ће се одвијати континуирано, а по-
даци говоре да се током једне грејне сезоне у топлани у Мајданпеку про-
сечно потроши око 3000 тона мазута. И.Ћ.

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

става превазилазе три милиона динара и она се само надовезују на она 
средства која су у буџету планирана на почетку године, а усмерена су на 
поправку домова, или путева у селима. То су активности које показују да 
водимо подједнако рачуна о селима, као и о житељима у градској среди-
ни-додао је Ђокић.

Зимско одржавање почиње првог новембра, чуло се на седници од 
Младена Радосављевића, директора Предузећа за развој, урбанизам и из-
градњу.

-Период зимског одржавања је од 1. новембра до 1. априла наред-
не године. План је прилагођен неким новим јавним површинама које смо 
у међувремену направили. Приоритети су прилагођени кретању приград-
ског саобраћаја. На залихама имамо 10 тона соли, још 90 треба прибавити 
и 600 тона ризле-рекао је Радосављевић.

Већник Стефан Вукадиновић апеловао је на редовније одржавање 
саобраћајница које воде ка Коњарнику и планинарском дому.

Иако нису у надлежности општине, важно нам је да те деонице буду 
чисте и током ове зиме учинићемо све да оне буду проходне за све тури-
сте који посећују Стару планину, поручено је са седнице Општинског већа.

 Љ.П.
Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 

општине Књажевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.”
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У КЛАДОВУ ЗАОКРУЖЕНА 
РАДИО ТЕРАПИЈА

У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ 
„СОКОБАЊА” 24 НОВИХ РАДНИКА

Министар здравља Златибор Лончар у ЗЦ “Кладово” пустио у рад савремени апарат за брахитерапију

Влада Републике Србије и Министарство здравља подржавају рад „Сокобање”

ДРУШТВО

КЛАДОВО - У служби онкологије ЗЦ “Кладово” министар здравља 
Златибор Лончар пустио је у рад савремени апарат за брахитерапију, од-
носно унутрашње зрачење онколошких пацијената. Нова машина америч-
ког произвођача „Варијан“, купљена за пола милиона евра допринеће ква-
литетнијем лечењу пацијената, будући да је реч о апарату који омогућава 
комплетну зрачну терапију карцинома гинеколошке регије, односно мак-
симум терапијске дозе на тумор, уз поштеду околног здравог ткива. Уз под-
ршку државе нови апарат заменио је стари који је био у функцији 45 годи-
на, односно од 1974.често се кварио и отишао је у заслужену пензију.

- Када сам прошли пут био овде, у децембру 2018. године, речено ми 
је да имају апарат за брахитерапију из 1974. године, када је и отворен овај 
центар, и да тај апарат више не може да задовољи потребе јер је више у 
квару него што ради. Тада сам обећао да ћемо тај проблем решити, наба-
вити нови апарат и све оно што је неопходно да би то функционисало- ре-
као је министар здравља Златибор Лончар.

Министар је подсетио је да живимо у свету када сваког дана има све 
више и више оболелих од малигних обољења и додао да је то случај и у 
нашој земљи, те да је намера да се тим људима максимално помогне. Лон-
чар је рекао да најновија истраживања показују да се, посебно код гинеко-

лошких тумора којих има све више, већи ефекат постиже када се 
комбинује брахитерапија и зрачење на акцелератору, него да је 
пацијенткиња оперисана.

-Зато смо и уложили у овакве ствари, да можемо да помо-
гнемо - истакаоје министар и додао да Здравствени центар Кла-
дово нема само најновији брахитерапијски апарат, већ и најно-
вији скенер и акцелератор. 

-Оно што данас имате у Кладову, имате и у Паризу, Лондо-
ну. Нема никакве разлике између апарата који постоје у Кладо-
ву и у Паризу, Лондону, Берлину… то вам одговорно тврдим. Ку-
пили смо нешто најбоље што је било у том моменту на тржишту 
- рекао је Лончар.

Појаснио је да на новом апарату за брахитерапију постоји 
могућност 3Д интервенције, што значи да се зрачење може вр-
шити тако да максималан ефекат иде на ткиво тумора, а да се не 
оштети околно здраво ткиво. Осим обнављања опреме уз под-
ршку државе ускоро крећу и радови на уређењу ЗЦ “Кладово” 
поручио је министар здравља.

-Општина је урадила пројекат, створени су услови за ре-
ализацију сложеног посла, мислим да ћемо, уз реконструкцију, 
набавити још један акцелератор и све оно што је од друге опре-
ме неопходно- додао је Лончар.

Уз брахитерапијску машину, Здравствени центар Кладо-
во добио је и наменски брахитерапијски сто, а како је речено, 

план је да се у току једне радне недеље спроведе 10, 15 брахитерапијских 
апликација што је на годишњем нивоу 500 - 600.

-Набавком новог апарата за 
гама зрачење, најнеопходније код ги-
неколошких карцинома, биће значај-
но појачана онколошка терапија.Са 
два линеарна акцелератора и новом 
машином за брахитерапију у Кладо-
ву је заокружуена радиотерапија, ка-
пацитети су довољни за потребе око 
200.000 становника Борског, Зајечар-
ског и Браничевског региона - казао 
је др Борислав Петровић, директор 
ЗЦ “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”.

СОКОБАЊА - Специјална болница “Сокобања” специјализована за 
превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести, 
годишње збрине више од 10 000 пацијената из готово свих делова Србије 
и иностранства. Позитивно пословање Специјалне бонице је на завидном 
нивоу, остварен је суфицит, а то су препознали Влада Републике Србије и 
Министарство здравља који су одобрили запошљавање новог кадра у овој 
установи.

-Специјална болница је ликвидна а добро пословање нам омогућује 
да редовно исплаћујемо зараде запосленима, дежурства, приправност, 
прековремени рад, јубиларне награде, отпремнине за пензију, а поред 
тога, редовно смо измиривали и све обавезе према добављачима. Запо-
слићемо још 24 радника на неодређено време, од којих смо већ упосли-
ли седам немедицинских радника а у току је конкурс за пријем два лекара, 
десет медицинских сестара и пет физиотерапеута. Овом приликом се за-
хваљујем Влади Републике Србије и Министарству здравља јер су препо-
знали значај наше установе и пружају подршку како би болница што боље 
функционисала – казала је Весна Милановић, директорка Специјалне бол-
нице „Сокобања“.

Ове године забележен је већи број пацијената у болници, него у ра-

нијем периоду а посетиоци долазе са 
упутима преко Републичког фонда за 
здравствено осигурање, ПИО фонда, 
војни осигураници,преко радних ор-
ганизација и они који желе сами да 
плате боравак у овој установи.

 - Од Министарства правде и 
Министарства здравља, добили смо 
и санитетско возило са комплетном 
опремом, у току је јавна набавка, и 
оно ће ускоро стићи у нашу устано-
ву. Такође нам је од Министарства 
здравља одобрено 2,5 милиона ди-
нара за реконструкцију дечијег оде-
лења, а у току је и процедура за до-
бијање средства у висини од 15,5 
милиона динара, што су наша неутрошена средства из 2017. године, која 
ћемо искористити за набавку медицинских апарата и на инвестиционо одр-
жавање – додала је Весна Милановић. Д.К.
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СОКОБАЊА ДОБИЈА 
КЛИЗАЛИШТЕ И САНКАЛИШТЕ

Вредност пројекта око 198 хиљада евра

СОКОБАЊА-У оквиру Програма INTERREG IPA прекограничне са-
радње Бугарска-Србија, у просторијама Општине Сокобања одржана је уво-
дна конференција пројекта под називом „Зимска прекогранична тура: Вр-
шец-Сокобања”, чији је циљ унапређење туристичке понуде у поменутим 
општинама.

Учеснике конференције у име Општине Сокобања поздравио је пред-
седник Исидор Крстић, а у име општине Вршец Татјана Петрова, пројект ме-

наџер. Након тога учесници конференције пре-
зентовали су своје пројекте.

Овај пројекат има за циљ промови-
сање сарадње између институција и људи ко-
ришћењем културних и природних ресурса на 
одржив туристички начин. Укупна вредност 
пројекта је скоро 198 хиљада евра. У окви-
ру тога у Сокобањи ће на игралишту код шко-
ле бити постављено монтажно клизалиште ди-
мензија 14х16 метара и тобоган за санкање, чија 
ће вредност износити скоро 100 хиљада евра, 
док ће у општини Вршец бити постављено 10 
дрвених кућица и инсталирана мултимедијална 
опрема, а део новца биће употребљен у циљу 
презентовања локалних производа. Вредност 
тог дела пројекта износи близу 98 хиљада евра. 
Предвиђено је да пројекат буде завршен за 15 
месеци.

- Одржали смо успешну конференцију 
прекограничне сарадње на којој смо презен-
товали пројекат са којим ћемо у наредном пе-
риоду подићи туристичку понуду. Ово је ре-
зултат једне дугогодишње сарадње са нашим 
партнерима из Бугарске, односно општине Вр-
шец и ја се надам да ће и ови пројекти који су 

данас представљени бити врло успешно реализовани у наредном периоду. 
За општину Сокобања је то велика ствар, добићемо једно клизалиште које 
је недостајало са санкалиштем у најужем центру Сокобање и то ће како за 
наше суграђане тако и туристе бити једна додатна атракција, односно по-
нуда за зимски период - рекао је Исидор Крстић, председник Општине Со-
кобања.

 М.Б.
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ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОКО 194 
МИЛИОНА ДИНАРА

ДРУЖЕЊЕ У КАБИНЕТУ 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник општине Владимир Величковић приредио пријем за децу Неготина

Низом програма у општини Кладово обележена Дечија недеља

НЕГОТИН - Традиционални пријем код председника општине Не-
готин, Владимира Величковића у Дечијој недељи окупио ђаке основних и 
средњих школа, као и малишане предшколске установе „Пчелица“. Пред-
ставници свих васпитно-образовних институција у непосредном контакту 
са првим човеком Неготина, као и чланом Општинског већа задуженог за 
образовање Миодрагом Станојевићем тражили су одговоре на питања која 
их муче, као што су нови образовни профили и занимања у средњим шко-
лама који би спречили одлив младих, уређење игралишта, питање интерна-
та за ученике који долазе из других средина, пси луталице и бројна друга.

-Бригу и пажњу коју данас указује-
мо деци требало би да пружамо свакога 
дана. Локална самоуправа доста улаже у 
образовање, али увек може више и поку-
шавамо да повећамо средства где год мо-
жемо. Покушавамо да изађемо у сусрет и 
решимо проблеме у одрастању деце јер 
они су најбитнији и наша будућност. Деци 
треба обезбедити што боље услове за од-
растање и образовање – рекао је, том при-
ликом, Владимир Величковић, председник 
општине Неготин.

Овдашња локална самоуправа из-
дваја из буџета око 194 милиона динара за 
предшколско, основно и средњошколско 
образовање, али и за услуге бесплатног 
боравка трећег, четвртог и сваког наред-
ног детета у породици у вртићу, за награ-
де ученицима генерације и деци која су на 
републичким такмичењима освајали јед-
но од прва три места, али и за стипендије 
средњошколцима и студентима, за купо-
вину прварица за ђаке прваке, као и за 
бесплатну ужину коју у школама општине 
Неготин примају трећерођена и свако на-
редно дете у породици и ученици слабијег 
материјалног стања.

-У току је реализација пројекта „Модернизација школа“ и радови се 
изводе на реконструкцији ограде у ОШ „Вук Караџић“, затим у штубичкој 
школи, на замени столарије на једном спрату Техничке школе. Велика ин-
вестиција на замени крова на ПУ „Пчелица“ спроводи се и преко кабине-
та министра без портфеља за демографска питања – додао је Величковић.

Ученици су у оквиру пријема код председника општине обишли ње-
гов кабинет, али и свечану салу Скупштине општине Неготин у којој се одр-
жавају седнице локалног парламента, као и општински Услужни центар.

 С.М.Ј.

КЛАДОВО - Низом програма у општини Кладово обележена је Дечја 
недеља у оквиру које су малишани ширу јавност подсетили на права, по-
требе и место деце у друштвеној заједници. Традиционална манифестација 
оплемењена је активним учешћем предшколаца и школараца, али и одрас-
лих у промоцији одлука које се тичу деце и које доприносе побољшању њи-
ховог положаја кроз остваривање дечијих права. 

Већ по традицији предшколци и ученици од првог до четвртог раз-
реда основних школа из Кладова, Текије, Брзе Паланке, Корбова и Подврш-
ке дружили су се и са председником општине, а заједничка фотографија у 
кабинету са Сашом Николићем подсећаће их на боравак у згради Општин-
ске управе. Они су су били важни због пажње коју су им приуштили одрас-
ли, рецитовали су певали и добили су пригодне поклоне а саопштили су и 
списак лепих жеља.

-Дружење са вама је право задовољство ми старији, трудимо се и 
радимо на томе да обезбедимо све, најбоље услове да растете безбриж-
но, да будете срећни, здрави и весели и наравно да будете добри ђаци. 
Сигуран сам да ће многи од Вас бити правници, економисти, лекари, ин-
жењери, професори зато је моје је задовољство што сам имао прилику да 
директно од вас чујем који су то проблеми у вашим школама, на шта се жа-
лите и шта би желели да ми учинимо за вас. Наставићемо са нашом поли-
тиком улагања јер ви то заслужујете. Зато не смете да осетите да се дели-
те на децу из сеоских средина и ђаке из градске школе тако да ће убудуће 
сви ученици бити заједно на пријему - поручио је Саша Николић, председ-
ник општине Кладово.

Печат манифестацији дали су кладовски прваци, њих 97 јер су заса-
дили дрво генерације, а програм обележавања Дечје недеље употпунило 

је и дружење чланова удружења са посебним потребама “Нада” и кладов-
ских основаца. Под слоганом “Моји пријатељи свих генерација и ја” мали-
шани из основне школе “Вук Караџић” својим домаћинима приредили су 
пригодан креативан програм.

 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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ЗA ПРOТИВПOЖAРНУ ЗAШТИТУ У 
ЗГРАДИ OДГOВOРАН УПРAВНИК

ЕКОНОМСКО ЈАЧАЊЕ ЖЕНА 
У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА

Бор: ПП заштита - небрига која тиња (7)

У Бољевцу завршен пројекат у коме је учествовало око 40 жена

БОР - Teмa прoтивпoжaрнe зaштитe у грaду 
je изузeтнo oзбиљнa и вaжнa, aли je њoj пoсвeћeнo 
мaлo пaжњe. Пo угoвoру кojи je JКП зa стaмбeнe услу-
гe “Бoр”склoпилo сa oсигурaвajућoм кућoм у Бoру имa 
837 стaмбeних згрaдa, 11.164 стaновa и скoрo 597 000 
м2 стaмбeнe пoвршинe. Oд тoгa je 30 висoкoспрaтницa, 
пoпулaрнo звaних сoлитeрa кojи имajу и до 10 спрaтoвa 
и који су најугроженији од пожара.

-Пo нoвoм зaкoну o стaнoвaњу кojи je ступиo нa 
снaгу пoчeткoм 2018. гoдинe упрaвници имajу oзбиљнe 
зaдaткe и oдгoвoрнoст. Jeднa je ствaр штo ми свaку стaм-
бeну зajeдницу oсигурaвaмo зa oдрeђeнe видoвe ризикa 
мeђу кojимa су и пoжaри,aли у 90 oдстo стaмбeних згрaдa 
у Бoру нису испрaвни хидрaнтски систeми, a и у oвoм 
мaлoм прoцeнту кojи имajу хидрантску мрeжу вeнти-
ли сe нe мoгу oтвoрити, хидрaнтскa црeвa су пoкрaдeнa 
или су у лoшeм стaњу такo дa су и нeупoтрeбљивa, a сa 
другe стрaнe згрaдe кoje су и купилe нoвe пп aпaрaтe нe бaждaрe их блa-
гoврeмeнo, oтприликe, нa шeст мeсeци. Професионални управници рaдe 
рeлaтивнo крaткo и нeмajу дoвoљнo искуствa. Лицe кoje je зaдужeнo за 
бaвљeњeм пoжaрним ризицимa у нaшeм прeдузeћу ћe им упутити инфoр-
мaтивнo писмo о томе штa им je oбaвeзa, кaкo дa пп oпрeму нaбaве, чувajу 
и сeрвисирajу. У пoслeдњих пaр гoдинa билo je случajeвa гдe су изгoрeли 
стaнoви нa срeћу бeз људских жртaвa, пoслeдњи у улици Сaвe Кoвaчeвићa 
у нaсeљу НГЦ-кaжe Дрaгaн Вeличкoвић,кooрдинaтoр службe oдржaвaњa 
стaмбeнoг и пoслoвнoг прoстoрa.

Aпсoлутнo свa oдгoвoрнoст зa прoтивпoжaрну зaштиту стaмбeнe 
зajeдницe je нa упрaвнику кoгa изaбeрe скупштинa стaнaрa.

-Имa упрaвникa кojи су схвaтили oзбиљнoст прoблeмa и нaмeнски 
упoтрeбљaвajу срeдствa упрaвo зa нaбaвку прoтивпoжaрнe oпрeмe. Прoфe-

сиoнaлни упрaвници чaк и свojoм имoвинoм гaрaн-
туjу зa тaквe ризикe или зa билo кoje другe рaдoвe 
кojи сe нe извeду дoбрo. Укoликo би дoшлo дo инци-
дeнтa, a утврди сe дa je кривицoм или нeaжурнoшћу 
упрaвникa дoшлo дo тoгa ,oн je у вeликoм прoблeму. 
Њихoв рaд je у Бoру зaживeo зaхвaљуjући стaмбeнoм 
прeдузeћу кoje имa oбjeдињeни кoмунaлни систeм 
кojи сaмo нeкoликo грaдoвa у Србиjи имa.У другим 
грaдoвимa нису ни пoчeли дa рaдe jeр су нaишли 
нa вeлики oтпoр грaђaнa и нe мoгу дa урeдe систeм 
плaћaњa, штo ниje случaj кoд нaс - дoдaje Вeличкoвић.

Прилaзи стaмбeним oбjeктимa су joш jeдaн oд 
прoблeмa, али надлежни у стамбеном уверавају да ће 
урeђeњeм пaркирaлишта које им је од недавно пове-
рено и тај проблем бити решен.

-Урeђeњe пaркирaлишта и зонирање града је 
једна кoмплeксна ствар и захтева oзбиљан посао. Ниje 

пoeнтa причe дa људи плaћajу кaзнe нeгo дa сe урeдe пaркинг мeстa,смaњe 
гужвe у сaoбрaћajу, дa вaтрoгaснa вoзилa и вoзилa хитнe пoмoћи имajу лaк-
ши прилaз oбjeктимa. Дo прe 10 гoдинa у граду ниje билo пoтрeбe за тим, 
дoк дaнaс у прoсeку свaкo дoмaћинствo имa пo двa вoзилa. Изгрaдњoм двe 
дo три eтaжнe или пoдзeмнe гaрaжe кaпaцитeтa oкo 100 мeстa успeли бисмo 
дa рeшимo прoблeм пaркирaњa. Пo нeким прoцeнaмa сaглaснo брojу вo-
зилa Бoру je пoтрeбнo 1.000 пaркингмeстa - смaтрa нaш сaгoвoрник.

У Бoру имa 630 рeгистрoвaних стaмбeних зajeдницa, нa тeритoриjи 
грaдa рaди пeт прoфeсиoнaлних упрaвникa кojи пoкривajу 100 стaмбeних 
jeдиницa. M.M.

Пројекат:  „ПП заштита-небрига која тиња’’, суфинансиран је из буџета Града Бора. 
„Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 
је доделио средства.“

БОЉЕВАЦ - Пре две и по године, општина Бољевац је склопила спо-
разум са организацијом Каритас, Београдске надбискупије, о реализацији 
пројекта под називом „Економско и социјално оснаживање жена у рурал-
ним областима југоисточне Србије“. Осим Бољевца, у пројекту су учество-
вале и општине Ражањ, Књажевац и Алексинац, а главни циљ је био стручна 
и материјална помоћ женама које се на својим газдинствима баве произ-
водњом меда, домаћих производа, узгојем лековитог биља и сеоским ту-
ризмом. Пројекат је реализован под покровитељством Владе Словеније.

У Бољевцу је у пројекту учествовало четрдесетак жена, а општина 
је у реализацији партиципирала са шест хиљада евра. Учеснице су најпре 
прошле кроз обуку из одређених области, обухваћених пројектом, укљу-
чујући и лиценциране радионице за помоћ у кући. 

Током реализације пројекта женама је омогућен и обилазак сајмова 
из области пољопривреде и туризма, а крајњи резултат су грантови за на-
бавку опреме.У Бољевцу је ту помоћ добило 12 жена. 

-Учествовала сам на свим радионицама и моје искуство је изузетно 
позитивно. Моје опредељење је пчеларство, с обзиром да је то традиција 
у мојој породици, а учешћем у пројекту сам, осим нових сазнања из ове 

области, успела да обезбедим још кошница за проширење пчелињака. Ко-
рисне су биле и посете сајмовима, нова познанства и међусобно повези-
вање - каже Снежана Попариновић из Подгорца, једна од добитница сред-
става за набавку опреме.

Виолинка Марковић из Малог Извора је такође добила грант за уна-
пређење производње на свом газдинству . 

–Моја породица се бави стчарством и производњом сира. За-
хваљујући учешћу у пројекту, купила сам музилицу и адекватно посуђе за 
прераду млека и производњу сира. Драгоцено ми је било и искуство са Но-
восадског сајма, као и посета домаћинствима која се у Србији баве слич-
ним пословима - истиче Виолинка.

На завршном сусрету који је одржан у етно центру „Елиот“ у селу 
Илино, жене су изложиле производе са својих газдинстава, а од пројект-
ног тима су добиле рекламни материјал, који ће их идентификовати као оз-
биљне произвођаче домаће хране.   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“.
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„ДЕЧИЈА НЕДЕЉА” У КЊАЖЕВЦУ

ПРЕМИЈА ПРЕДСТАВЕ „ПИЏАМА ЗА ШЕСТОРО“

„Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ (5)

Глумци Аматерског „СБ“ позоришта одушевили публику

КЊАЖЕВАЦ - Од 7. до 13. октобра 2019. у Србији је одржана Де-
чија недеља 2019. под слоганом „Да право свако – дете ужива лако“. Ове 
године, Дечија недеља обележила је значајан јубилеј, 30 година Конвен-
ције Уједињених нација (УН) о правима детета, најзначајнијег међународ-
ног документа у области људских права који се тиче детета, као и најшире 
прихваћеног правног инструмента за заштиту људских права.

У Књажевцу су поводом обележавања Дечије недеље организовани 
бројни програми и активности у Предшколској установи “Бајка”, као и ос-
новним и средњим школама.

Последњег дана овогодишње Манифестације, 13. октобра је органи-
зована и национална он-лине кампања: „Имам право да…“

У оквиру кампање, позвани су били сви грађани/ке, а посебно деца 
и млади, да путем различитих креативних форми, изразе своје мишљење 
о дечијим правима. Фотографије, видео снимке, цртеже, статусе, илустра-
ције (и др.) постављале су се на друштвеним мрежама са хештегом #имам-
правода.

Поводом Дечије недеље, поред осталих активности, и Ротари клуб 
Књажевац наставио је своју сарадњу са основним школама општине Кња-
жевац и организовао акцију . Они су, наиме, првацима поклонили књиге 
о бонтону.

- Ради се о акцији која је осмишљена поводом Дечије недеље и ми 
смо одлучили пригодним поклонима да дарујемо сва оделења првог раз-
реда у општини Књажевац – казао је Емилио Милетић, председник Рота-
ри клуба Књажевац.

Директор ОШ ‘’Димитрије Тодоровић Каплар’’ Милан Ђорђевић на-

гласио је да ова школа са Ротари клубом из Књажевца сарађује од њего-
вог оснивања.

-Од самог оснивања Ротари клуба добро сарађујемо и остварили смо 
једну велику донацију када смо добили 11 рачунара, захваљујући којима 
смо отворили још један информатички кабинет. Захваљујем се Ротари клу-
бу који и сада наставља да дарује децу – рекао је Ђорђевић.

Ротари клуб планира да и у будућности настави своју сарадњу са 
школама, као и да организује различите акције и радионице.

Такође, у оквиру обележавања “Дечије недеље” Регионални центар 
за стручно усавршавање, уз подршку Центра за промоцију науке, органи-
зовао је у Књажевцу велику акцију даривања научних експоната основним 
школама. Експонат ‘’Човек систем’’ уручен је Основној школи ‘’Димитрије То-
доровић Каплар’’ и постављен у њиховом Еко парку. 

-На основу сарадње Регионалног центра за стручно усавршавање и 
Центра за промоцију науке даривали смо научне експонате установама и 
школама првенствено, јер то могу да користе ученици и њихови професо-
ри током извођења наставе –казао је Дејан Томић, директор Регионалног 
центра за стручно усавршавање. 

У пројекту Еко пакет ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар’’ освојила је 
две прве награде у вредности од 20 хиљада динара и једну утешну награ-
ду. Награде су искоришћене за куповину садница које се налазе у оквиру 
еко парка при школи. 

- Сваке године кроз различите активности подижемо и унапређује-
мо свест деце и гледамо да простор у коме деца уче и раде им буде што 
лепши и забавнији, а да буде и едукативан. Тако је настао и овај парк, који 
је резултат нашег учешћа у еко пакету које се организује сваке године, где 
децу учимо да ништа не бацамо и да све што је од рециклирајућег мате-
ријала можемо поново да употребимо – казала је Снежана Ђурић, коор-
динатор еко-школе.

У оквиру едукације са локалном самоуправом и Туристичком органи-
зацијом општине Књажевац, где се кроз знање радионице са ђацима ради 
на одржавању животне средине, свим школама су поклоњени жичани кон-
тејнери за пластику, лименке и папир. 

- Што се тиче еко школе то је један дугогодишњи пројекат који се об-
навља и чији смо ми дугогодишњи учесници. Ми смо и добитници еко за-
ставе. Кроз овај пројекат смо подигли свест ђака о загађењу и заштити жи-
вотне средине. Циљ модерне наставе је да наставник буде онај који даје 
смернице, који је модератор и медијатор наставе. На овај начин деца прак-
тично примењују наставу кроз живот – казао је Милан Ђорђевић, директор 
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар’’.

Акција је настављена у школама ‘’Вук Караџић’’ и ‘’Дубрава’’. 
Општина Књажевац подржава овакве и сличне манифестације, као 

и бројне програме који се спроводе са циљем повећања наталитета, обе-
збеђивања бољих услова за образовање и живот најмлађих суграђана.

 Љ.П.

Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 
општине Књажевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.” 

СОКОБАЊА - Стајаће овације публике у, препуној, конгресној сали 
хотела „Моравица“ најбоље говоре о премијери представе „Пиџама за ше-
сторо“ ,Аматерског „СБ“ позоришта. Да ли је главни разлог оваквог успеха 
генијалан текст Марка Камелотија, до најситнијих детаља урађена сцено-
графија, квалитетна режија или су то биле професионалне бравуре свих 
глумаца? Вероватно да је све горе наведено допринело да утисак са пред-
ставе свих присутних, са обе стране сцене буде феноменалан. 

Од самог почетка све је функ-
ционисало савршено, публика је 
својим аплаузима и смехом носила гл-
умце и дала им ветар у леђа да буду 
изнад својих могућности. Чак и трема 
која је била присутна код неких глу-
маца нестала је после првих речени-
ца и показало се да је била тотално 
неоправдана. 

Утисци великог дела публи-
ке су такви да се већ интересују за 
термин репризе јер имају жељу да 
поново гледају представу а било је 
и оних који нису успели да дођу до 
карата које су распродате у рекорд-
ном року. 

Цео ансамбл сокобањског по-
зоришта се захваљује фантастичној 
публици и свима који су помогли да 
ова представа угледа светлост дана. 

 М.Б.
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GORDIUS AQUATICUS У ВОДИ ЗА ПИЋЕ 
И ВОДИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

АКТИВАН РАД ЦЕНТРА ЗА ОТКРИВАЊЕ 
РАНОГ ПОСТУЛАРНОГ СТАТУСА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ЗДРАВЉЕ

Гордиоидеа (Gordius aquaticus) у народу још познат као Гордијев црв 
(Гордијев чвор) или Коњска длака, честа је појава у касно летњем и рано је-
сењем периоду године. Насељава слатководне токове река, језера и воде 
чистијих бара а може се наћи у отвореним извориштима где није урађена 
санитарна заштитна зона или у отвореним базенима за купање након завр-
шетка сезоне купања у којима је задржана вода. Распрострањен је на свим 
континентима, са изузетком Антарктика.

Одрасле јединке живе у воденим окружењима где женка може по-
ложити чак 10 милиона јаја у дуге кончасте слузаве нити. Ларве Gordius 
aquaticusse развијају из оплођених јаја у периоду од 7 до 14 дана, веома су 
малих димензија (око 100 ум). Могу да преживе и до две недеље пре него 
што пронађу свог домаћина. Ларве су грађене из 2 до 3 прстена, имају куки-
це и израштај у облику бодље које користе да се закаче и продру у домаћи-
на. Ларве не пливају, налазе се на дну воденог стуба. Као домаћин у коме 
ларве паразитирају, најчешће су то представници реда Ортхоптера, инсек-
ти правокрилци, где спадају: скакавци, богомољке, цврчци… Ларве ће се 
развити у адултни облик унутар њихових домаћина, а овај период може 
да потраје од 4 до 20 недеља. Занимљиво је да се адултни облици Gordius 
aquaticus могу хранити само док су унутар својих домаћина, воде искљу-
чиво паразитски начин живота. Њихове ларве су паразити, једу и апсор-
бују ткива својих домаћина у раним фазама, а у каснијем периоду хране се 
хранљивим материјама из телесних течности домаћина. Одрасле јединке, 

када напусте домаћина, у спољашној средини се не хране, а сву енергију 
потребну за даљи ток развића стичу док су још унутар својих домаћина.

Углавном достижу своју потпуну величину одрасле јединке, често по-
пуњавајући целу телесну шупљину домаћина. Када црв Gordius aquaticus 
достигне одговарајућу величину и полну зрелост он напушта тело инсек-
та, свог домаћина, на тај начин што изазива његову смрт. Gordius aquaticus 
има способност да утиче на понашање својих домаћина, како би осигурао 
излазак у спољну водену средину и то тако што делује на нервни систем 
инсекта изазивајући огромну потребу и жељу за водом. Инсекти се пона-
шају необично, до тачке суицидно што резултира скоковима у воду. Када 

црв осети присуство течности (воде у овом случају) почиње са активним 
ослобађањем и изласком из домаћина. Ово је активан процес који може 
да потраје неколико секунди до неколико минута.

Код одрасле јединке, коју можемо наћи у води за пиће, отвореним 
базенима за купање дошло је до редукције дигестивног система па самим 
тим не постоји излучивање продуката метаболизма у околној средини. 

Сходно томе можемо закључити да јединка не доводи до промене 
квалитета воде у којој се налази. Не могу паразитирати у домаћим живо-
тињама и немају штетних утицаја по људско здравље. Ова појава је честа 
у сеоским срединама где су заступљена отворена изворишта водоснабде-
вања.

Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар 
Центар за хигијену и хуману екологију 

Драган Пауновић, дипл. биолог

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац спроводи разне програме са 
циљем пружања финансијске подршке породици са децом ради повећања 
наталитета, у оквиру којих се доста пажње полаже и улагањима у образов-
не установе, а води се рачуна и о здрављу најмлађих Књажевчана. Тако је у 
Књажевцу 2018. године уз подршку Европске уније, званично отворен Цен-
тар за откривање раног постуларног статуса, односно деформитета кичме 
код деце, који се налази у склопу Спортског савеза Књажевца. 

За раст и развој деце од велике је важности да имају здраву кичму 
као и могућност раног откривања и решавања проблема држања тела. Уз 
добру превенцију, правилно физичко вежбање и дисциплину у раду ре-
зултати не изостају. Кристина и Мијат двоје су од бројних ученика из Кња-
жевца који су након тестирања кичме најсавременијим уређајима у свом 
родном месту, морали да започну вежбе. Сада редовно тренирају и знају 
колико им то може помоћи да напредују.

У сали Центра свакодневно, у две смене, вежба велики број деце 
која ово препознају као значајну активност и прилику да се правилно раз-
вијају и отклоне евентуалне деформитете кичме већ у раној фази живота.

Бројне су мере којима Општина Књажевац настоји да обезбеди боље 
услове за образовање, као и да се промени демографска слика на овим про-
сторима, са циљем повећања наталитета. У оквиру финансијске подршке 
породици са децом Општина обезбеђује и бесплатну ужину за све ученике 
основних школа на територији општине, а за треће дете, децу из материјал-
но угрожених породица, децу избеглих, прогнаних и интерно расељених 

лица, децу палих бораца, децу са сметњама у развоју добијају се и бесплат-
ни уџбеници. Незапослене Књажевчанке за треће, четврто и пето дете до-
бијају новчану помоћ у износу од 480.000 динара која се исплаћује у 24 ме-
сечне рате. Љ.П.

Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 
општине Књажевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.”

„Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ (6)


