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Разговор са Славишом Божиновићем,  председником СО Мајданпек

Коју одлуку сматрате

најважнијом од како пред-

седавате Скупштином?

- То је, свакако, одлука

о буџету општине за 2014. го-

дину. Он је рестриктиван, јер

се морало предвидети изми-

ривање преузетих обавеза и

враћање дугова из претход-

них година. И, не само оп-

штинске управе већ и јавних

предузећа и установа чији је

оснивач општина (ту су казне,

пенали, обавезе по судским

пресудама), отплата кредита,

започети пројекти, обавезе

које су створиле месне зајед-

нице. Последње у том низу

била су искључења струје у

селима, месним канцела-

ријама, сеоским амбулантама

у Јасикову, на Мирочу и дру-

гим, где смо морали да реа-

гујемо и решимо проблем.

Утисак је да ће због

тога бити мало могућности

за неке преко потребне ин-

вестиције у овој години.

- И поред тога, усме-

рићемо се на реализацију ка-

питалних објеката и пројекте

који смо затекли, јер је наш

став да започете послове

треба завршити. Ту су и нови

инфраструктурни пројекти ве-

зани за путну мрежу где нас

чека пуно посла, санација, ре-

конструкција и изградња но-

вих деоница. Упућен је за-

хтев Министарству саобра-

ћаја да се реши проблем са

клизиштем и деформацијом

коловоза на заобилазници

око Мајданпека, те обави са-

нација Првог Б пута, где је са-

обраћај обустављен. Чека

нас и сређивање деонице од

краја Капетанске улице, рас-

крснице према Доњем Мила-

новцу до мајданпечке петље

на улазу, у дужини од 800 ме-

тара, где, поред пресвлачења

асфалтом, треба да се побри-

немо за расвету и обележа-

вање пешачке и бицикли-

стичке стазе. Очекује нас

завршетак радова на по-

тезу Рудна глава-Крш-

Горњане, о чему су 

разговори вођени са 

представницима општи-

не Бор, па очекујемо да

се то одради чим вре-

менске прилике доз-

воле. 

Осим тога, након обављеног

крпљења ударних рупа на

подручју Мајданпека, то треба

да се одради и на подручју

Доњег Милановца. Такође,

због потреба развоја РТБ Бор,

односно РБМ и ширења гра-

ница Површинског копа, а не-

опходно да се промени траса

магистралног пута и дође до

измештање једне деонице

државног пута.

Поред путне инфра-

структуре, у капиталне обј-

екте на којима ће се радити,

сврстане су и школске згр-

аде.

- Нама предстоји ре-

конструкција равних кровова

на школским зградама. У

згради средњих школа, захва-

љујући средствима Мини-

старства просвете, успели

смо да у згради заменимо ра-

дијаторе и решимо проблеме

настале великом ха-

варијом почетком 

2012. године. 

Нама је приор-

итет да се обје-

кат стави у фу-

нкцију, али да се

претходно ство-

ре услови за не-

сметани рад. Оче-

кују нас радови

на крову, 

али ћемо морати да урадимо

више на опремању самих

учионица. Ништа мање нису

обавезе у основним школама,

матичним, али и сеоским.

Треба завршити објекте на

Штрпцу, Копаној Главици, Бо-

љетину, на Кршу.…

Залагали сте се и за

запошљавање, за отварање

нових радних места. Какви

су планови у тој области? 

- Посебно место има

обезбеђење земљишта за

формирање индустријске, од-

носно пословне зоне коју

Мајданпек, односно општина

данас нема. Да би довели ин-

веститоре, да би одговорили

захтевима људи који желе да

улажу, морамо да обезбедимо

локације са пратећом инфра-

структуром. Имамо у плану

израду планско урбанистичке

документације, имамо Ак-

циони план за реализацију

пројекта ''Нови енергетски из-

вори когенеративно постр-

ојење грејање на биомасу'',

што је у складу са на-

стојањима да се кроз јавно

приватно партнерство и кон-

цесијом активирају нови

енергетски извори и обезбеде

топлотну енергију корисни-

цима даљинског грејања, а

уједно и електричне енергије

које ће пласирати у систем

ел е к т р о д и с т р и б у т и в н е

мреже, те тако остварити до-

датне приходе. Тако ће се

створити  услови за ниже

цене енергената и грејања,

као и отварање нових радних

ме-ста, 30-так у првом делу, а

на даље вероватно и

више. 

Како коментаришете

тешкоће са кворумом

за одржавање сед-

ница и тесну већину

коју као владајућа већи-

на имате?

- Позвао сам одбор-

нике, пре свега, владајуће

већине, да се уозбиље и

схвате тежину посла који су

прихватили и због којег су им

грађани указали поверење.

Позвао сам и одборнике дру-

гих одборничких група да као

конструктивна опозиција при-

суствују седницама, учествују

у њеном раду и дају предлоге,

сугестије, замерке на начин

на који смо ми то чинили док

смо били у опозицији. Ситуа-

ција није нимало лака, тако

да је заједнички рад пуним ка-

пацитетом једини начин да се

сви предвиђени задаци реа-

лизују. Један од циљева нам

је да добру сарадњу оства-

римо и са другим општинама

са којима смо већ или ћемо

тек сарађивати.               С. В.

ЗАВРШИТИ ЗАПОЧЕТО И 

СТВОРИТИ УСЛОВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Календарску 2013. годину у општини Мајданпек обележила је, поред осталог, и промена општинске власти.

Од половине јула, дотадашњу владајућу већину Демократске странке и УРС, заменила је коалиција СНС, СПС и “Пре-

окрет”, а једна од првих у низу персоналних промена догодила се у самом парламенту, на чије је чело дошао Славиша

Божиновић, председник мајданпечких социјалиста.
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Радници ''Заштите'' спречили крађу 30 тона отпадног метала

БОР – Припадници

''Заштите'', фирме која обезбе-

ђује имовину Рударско-топио-

ничарског басена (РТБ) ''Бор'',

током прошле године спре-

чили су крађу тачно 29.441 ки-

лограм отпадног метала из

фабричког круга РТБ, вредног

више милиона евра.

Ово је потврдио Драган

Ранчић, командир у ''Зашти-

ти''.

- Имали смо укупно

2.134 интервенција, током

којих смо привели 733 лица,

које смо хватали на делу –

каже Ранчић. – Цена тога била

је да су наши радници камено-

вани, бацани у коп, сачеки-

вани и пребијани након

завршетка посла... И, сада,

док разговарамо, они чекају на

ивици копа да ми одемо и да

крену у пљачку.

Ранчић каже да је

крађа отпадног метала из РТБ

постала уносан бизнис у који

су се, уз лоповеи откупљиваће

отпадног метала, укључили и

– адвокати!

- Имамо доказа да су

поједини адвокати лицима која

краду метал из РТБ савето-

вали да односе плен у вредно-

сти до 15 хиљада динара, јер

до тог износа се писала само

прекршајна пријава и лопови

нису могли да буду хапшени,

већ су пуштани на слободу –

тврди Ранчић. - Срећом, по-

четком године на снагу је сту-

пио нови закон, по коме се

прекршајна пријава пише за

вредност украденог метала од

пет хиљада динара.

Наш саговорник каже

да цена килограма бакра на

црном тржишту вреди од че-

тири до пет евра, гвожђе се от-

купљује за 10 до 20 динара по

килограму, месинг и бронза за

три до четири евра...

- Није тајна да поједини

лопови од крађе и продаје

украденог метала живе на ви-

сокој нозиречено нам је у По-

лицијској управи у Бору. –

Имамо случај једне породице,

ромске националности, у коме

је против главе фамилије Р.А.,

његових синова Р.А. и С.А., као

и снахе И.А. само у последњих

пола године поднето 11 кри-

вичних пријава због сумње да

су нелегелном продајом секун-

дарних сировина стекли добит

од чак 11,5 милиона динара.

У полицији, међутим, и

кажу да су сви чланови те по-

родице – корисници социјалне

помоћи, као и да се хране у –

народној кухињи! А, у ''За-

штити'' потврђују да су чла-

нови те породице више пута

хватани на делу у крађи отпад-

ног метала.

- Истовремено, у дво-

ришту куће у којој живе, парки-

рани су најмодернији модели

''аудија'' и ''мерцедеса'', као и

неколико комбија – додаје наш

саговорник. – Припадници По-

лицијске управе у Бору су,

само за период април-децем-

бар прошле године, поднели

90 пријава против лица за које

се сумња да су, нелегалном

продајом секундарних сиро-

вина, стекли противправну

имовинску корист од – 85 ми-

лиона динара.

- Лопови у ''поход'' на

РТБ иду и ноћу и дању – каже

Ранчић. – Спуштају се козјим

стазама низ напуштени по-

вршински коп рудника и, при-

том, ризикују своје животе.

Пре два дана један од лопова

је, бежећи са пленом, пао у

гротло копа, дубоко око 300

метара. Остао је жив правим

чудом.

Реч је о С.А. (40), из

Прокупља, који је, док је са

групом од десетак лица крао

отпадни метал из фабричког

круга РТБ, пао у напуштени

површински коп борског руд-

ника бакра. Он се скотрљао

низ стрмину и зауставио го-

тово 300 метара ниже.

- Пријављено нам је да

група лопова, са украденим

металом, бежи из РТБ – каже

Ранчић. – Наше патроле су се

одмах упутиле на лице места.

Када су нас видели, лопови су

почели да беже. Међутим, С.А.

који је на леђима носио џак са

украдени металом, се оклиз-

нуо и пао у напуштени по-

вршински коп.

С.А. се скотрљао низ

стрмину и зауставио 300 ме-

тара ниже. Одмах су у помоћ

позвани ватрогасци, који су га,

након готово два сата, извукли

из јаме.

- Пацијент је примљен

са тешким телесним повре-

дама – казала нам је др Весна

Јовић, из борског Здравстве-

ног центра. - Он је, правим

чудом, избегао фаталне

последице и тренутно је ван

животне опасности.

БОГАТАШИ СА КАЗАНА
Радници ''Заштите'' у 2.134 интервенција ухапсили 733 лопова. Полиција поднела више од 90 пријава због не-

легалне продаје секундарних сировина.

СТРАЖАР ГУРНУТ У КОП

Иначе, С.А. је рођак Б. А. који је, априла прошле године

ухапшен јер је на истом месту у напуштени површински коп

борског рудника гурнуо Горана Павловића (30), радника “За-

штите”. Павловић, који је Б.А. затекао како са супругом и још

тридесетак особа краде отпадни метал из круга РТБ, пуком сре-

ћом је преживео пад, јер се зауставио на избочини стрмине.

УХВАЋЕН СА БАКРОМ

Полиција у Бору лишила је слободе свог суграђанина

Ј.Б. (33), код кога је у комбију, на путу Зајечар-Параћин, про-

нађено 6,5 тона отпадног бакра и легура од тог метала, вред-

ности око 35 хиљада евра. Реч је о човеку који је прошле

године већ ухваћен са 400 килограма исте ''робе'', али је тада

пуштен да се брани са слободе. 

Лопови чекају да стражари оду

Драган Ранчић на ивици напуштеног површинског копа
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Погон Регенерације дао највећу годишњу производњу од оснивања

БОР – Регенерација,

радна јединица Електролизе за

производњу бакар-сулфата, по-

знатијег као плави камен, до 27.

децембра дала је 1.251 тону, што

је највећа годишња производња

од оснивања фабрике (1982.). У

исто време продато је 1.350 тона

које су укључивале и лањске за-

лихе. Како нам је тада рекао

Драган Јовановић, управник

Електролизе, очекује се да у на-

редним данима до истека по-

словне године "прескоче" и 1.270

тона, што се управо и догодило

јер су дали 1.272 тоне. Наш саго-

ворник најпре нас је вратио у ис-

торијат фабрике подсетивши да

је децембра 1981. завршена

монтажа опреме и почела

пробна, а наредне године и ре-

довна производња (фабрика је

израђена по пројекту аустријске

фирме Грил и Гросман). Тада је,

због уходавања процеса, проду-

ковано тек стотинак тона. Про-

изводња је временом расла, па

је 2000. године достигла 1.242

тоне, што је важило за доса-

дашњи рекорд. Иначе, пројекто-

вани капацитет од 2.145 тона

никада није доказан.

- Претходна највећа про-

изводња плавог камена оства-

рена је при продукцији катодног

бакра од 45.000 тона годишње, а

ове ће са 36.000 тона. Дакле, са

9.000-10.000 тона полазне сиро-

вине у старту мање, имамо ре-

кордну производњу. То говори о

правилом превентивном одржа-

вању и руковању опремом, по-

штовању радне и технолошке

дисциплине, доброј сарадњи

радника, руководства и служби

одржавања (електро и машин-

ска). Сваке године обављамо ре-

монте, а ове смо га избегли.

Било је најмање могуће застоја,

само најнужнијих за замену

неког дела или услед недостатка

сировина. Уклопљено је тако да

три радне јединице Електролизе

у сваком тренутку раде синхро-

низовано. Међутим, стално кубу-

римо са недостатком ХТЗ

опреме и баш због тога бих под-

вукао да ове године нисмо

имали ниједну повреду на раду,

чак ни лакшу. Због свега овога,

овај резултат је велики  – истиче

Јовановић.

Будући да се плави

камен добија тростепеним ва-

куумским упаравањем отпадног

електролита из две суседне

радне јединице Електролизе (за

производњу катодног бакра и

племенитих метала), односно

прерадом онога што би завшило

у неком колектору, Регенерација

се слободно може назвати еко-

лошком фабриком. Притом се

добија економски исплатив про-

извод, и то веома доброг квали-

тета, који има сигурно тржиште.

О томе сликовито говори скоро

празно складиште (ових дана на

залихама има тек око 300 кило-

грама). 

- Плави камен има ши-

року примену - у пољопривреди

се користи као пестицид (97

одсто овогодишње производње

је тзв. пољопривредног квали-

тета), у индустрији, за чишћење

водоводних инсталација и ба-

зена. Потражња за њим је ве-

лика и на домаћем (за флотације

олова), и на иностраном

тржишту. Највише извозимо у

Турску, Бугарску, Грчку, Босну,

Македонију и Мађарску, без

иједне рекламације на квалитет

производа. Погон је сертифико-

ван 2006. године када је уведен

систем квалитета по стандар-

дима ИСО 9001 – поносно за-

кључује управник Електролизе.

Ј. С.

РЕКОРДНА 2013. ГОДИНА

Из погона за добијање плавог камена

Највише се извози у Турску, Бугарску, Грчку, Босну, Македонију и Мађарску, без иједне рекламације на квалитет

производа

УШТЕДЕ 

- Од средине 2009. године престала је пракса претход-

ног предупаравања електролита које је представљало "зло-

чин" према погону електролитичке рафинације (старе и нове

електролизе), као грађевинском објекту. Последице су бројне

- неповратно уништене зграде, кровови, кранске стазе, кра-

нови и електролитичке ћелије. До тада се користио улазни

електролит чији је просечни садржај износио преко 50 грама

бакра по литру електролита, а садашњи је 45 грама. Тако је

искоришћење "црвеног" метала, са некадашњих 71 одсто, оти-

шло на више од 80 процената. Губици су сведени на минимум,

потрошња индустријске воде такође, док су трошкови елек-

тричне енергије "спуштени" за десет и више процената – на-

глашава Јовановић.

БОЉА НАПЛАТА
МАЈДАНПЕК - У Јавном предузећу за производњу и испоруку

топлотне енергије “Мајданпек” кажу да је крајем прошле године у од-

ређеној мери побољшан степен наплате грејања. Крајем децембра он

је износио око 82 одсто са тенденцијом даљег повећања чему у вели-

кој мери доприноси што се корисницима услуге редовно достављају

обрачуни. Онима који имају дуговања, таквих је пар стотина, благо-

времено стижу опомене, а неуредне платише  суочавају се са тужбама.

Тренутно је око 250 корисника даљинског грејања утужено због не-

плаћених рачуна у последњих годину дана.                                       С.В.

‘’Бор’’ и ‘’Гребен’’ на дежурству

ЛЕДОЛОМЦИ НА ДУНАВУ

КЛАДОВО - Од 1. јануара, код хидроелектране "Ђер-

дап 1" дежурају ледоломци "Бор" и "Гребен". Бродови су

спремни да интервенишу у случају појаве леда у сектору

Ђердапа, узводно од наше највеће хидроцентрале до Си-

коловца. Према прогнозама метеоролога, до краја јануара

се не очекују екстремно ниске температуре које би усло-

виле стварање ледених чепова. Упркос томе, посаде су у

приправности. Јер, како истичу, још увек се сећају поларне

зиме од пре две године када су се даноноћно борили са

сантама леда које су претиле да створе чепове у Ђердапс-

кој клисури. На крају су, ипак, изашли као победници. Зим-

ско дежурство ледоломаца завршава се 25. фебруара.

М.Р.

Ледоломац “Гребен”
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Прва операција „без реза“ у Књажевцу

КЊАЖЕВАЦ - Лапаро-

скопска хирургија, хируршка

техника „без реза“, којом се

оперише под надзором видео

камере, од почетка ове године,

примењује се и у Књажевцу.

Захваљујући „Књажевацинфу“,

и „Тимочке“ вам преносе како

се одвијала једна од опера-

ција под надзором проф.др

Мирослава Стојановића, на-

челника Одељења за хирур-

гију јетре, панкреаса и жучи,

Клиничког центра у Нишу и

професора Медицинског фа-

култета.

Лапароскопија, хирур-

шка процедура, која пред-

ставља минимални атак на

организам пацијената, од по-

четка ове године, примењује

се и и у Општој болници у

Књажевцу. Са тимом књаже-

вачких хирурга, на усаврша-

вању ове методе, ради проф.

др Мирослав Стојановић, који

објашњава како се одвија

оваква операција.

- Лапароскопском хи-

рургијом се у трбушну дупљу

улази не резом, већ са четири

мала убода, два од пет и два

од десет милиметара, тако да

је опоравак далеко једностав-

нији. Пре свега, због тога што

не постоји хируршка рана, и

све компликације које су ве-

зане за зарастање ране. Нема

постоперативних болова, не-

ма инфекције, односно гноје-

ња и цурења ране. Пацијент

се врло рано мобилише, већ

на дан операције. Уколико па-

цијента оперишемо преподне,

поподне га подижемо, а сут-

радан може већ да на уста

узме течност. Другог дана,

након операције, ради се конт-

ролни ултразвук, и уколико је

он уредан, пацијент се враћа

кући. Није занемарив ни еко-

номски ефекат, јер је скраћен

не само број дана лежања,

већ се даје мање лекова, а ан-

гажује се и мање капацитета.

Једна од предности, која је по-

себно битна за млађе особе,

јесте и тај естетски ефекат, јер

немамо класичан рез, већ су

то мали убоди. Највећи рез је

сакривен у самом пупку, тако

да се и не примећује - каже др

Стојановић.

Камера „Књажеваци-

нфа“, забележила је моменат,

када се у трбушну дупљу

уводи инструмент, који омо-

гућава увид у стање унутраш-

њих органа. Процедура се не

прати директно, већ на посеб-

ном монитору, сличном оном

на обичном, кућном компју-

теру. Иако је ова метода за нас

новина, лапароскопска хиру-

гија, примењује се од осамде-

сетих година, двадесетог века.

Проф. др Мирослав Стојано-

вић каже да је сплетом не-

срећних околности и опште

немаштине, која влада у

земљи, Књажевац касни са

овом методом.

- С обзиром да је овде,

у Књажевцу, једна квалитетна,

млада екипа хирурга, и то су

лекари, који су махом за-

вршили специјализацију у

Нишу, ја сам сигуран да ћемо

за пар недеља ове обуке, са-

владати лапароскопију у по-

тпуности, да ће од априла или

маја, потпуно самостално ра-

дити - сматра др Стојановић.

Специјалиста опште хирур-

гије, др Игор Милосављевић,

истиче да свака савремена

метода лечења, значи бољу

здравствену заштиту пације-

ната.

- Ово је значајан помак

у пружању квалитета услуга

Опште болнице у Књажевцу, а

самим тим ће и Књажевчани

добити један нови вид ле-

чења. Лапароскопска опера-

ција жучне кесе је златни

стандард у данашње време, у

лечењу оболеле жучне кесе.

Велику захвалност дугујемо

професору Мирославу Стоја-

новићу, једном од најбољих

хепатобилијарних хирурга на

Балкану, што је прихватио наш

позив да нас научи овој ме-

тоди.

Л. И.

Лапароскопија, хируршка процедура, која пред-

ставља минимални атак на организам пацијената, од по-

четка ове године, примењује се и у Општој болници у

Књажевцу.

КОМПЛИКОВАНИЈЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Иако за стандард у лапароскопији важи операција

жучне кесе, овом методом могу се обавити и најкомпли-

кованије операције на желуцу, јетри, панкреасу, дебелом

цреву, гинеколошки и ортопедски захвати, па чак и транс-

платације појединих органа.

КАМЕРА УМЕСТО СКАЛПЕЛА

Лапароскопија (Фото: Књажевацинфо)

КЛАДОВО - Контролом

узорка свињског меса на трихи-

носкопу, доктори ветерине у ам-

буланти "Ортаци" открили су

присуство трихинеле спиралис.

Месо потиче из кладовског на-

сеља Подвршка у коме се за-

разна болест манифестовала и

ранијих година. Трихинела је,

са мањим прекидима, у кладов-

ском крају присутна више од

две деценије. Раније се болест

манифестовала у насељима

Ртково и Давидовац, али се

временом раширила и на друга

подручја те подунавске оп-

штине.

- Прошле године контро-

лом узорака свињског меса

трихинела спиралис је откри-

вена у четири  случаја. Зара-

жено месо потиче из Кладова и

насеља Подвршка. Трихине-

лоза је заразна болест која се у

последње две године ређе ма-

нифестовала на подручју наше

општине. Упркос томе, упозора-

вамо   грађане да је контрола

меса на трихеноскопу оба-

везна, јер је то најбоља превен-

тива у борби против ове зара-

зне болести, која понекад може

да има и трагичне последице -

каже др ветерине Миодраг

Младеновић.

М. Р.

ТРИХИНЕЛА У КЛАДОВУ

Миодраг Младеновић
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Значајно признање Књажевцу

НЕГОТИН - Колегијум

дневног листа „Спорт“, којим је

председавао професор др Драган

Животић, имао је више него тежак

задатак да у категорији врхунских

спортиста изабере најбољег мла-

дог спортисту за 2013. Сваки од

кандидата иза себе је имао неко

одличје и по томе заслужио да се

нађе у најужем избору. Па ипак,

иако је конкуренција била изу-

зетно јака, јер су се у ужем избору

нашли: Тијана Бошковић (одбо-

јка), Василије Мицић (кошарка),

Урош Ковачевић (одбојка), Гаврил

Суботић (ватерполо), Јована Јак-

шић (тенис), па стонотенисерке

Макусит-Тружински, каратиста

Прековић-Младежић, Тијана Бог-

дановић (теквондо), титулу најбо-

љег заслужено је освојио Него-

тинац Предраг Рајковић, но-ва

„Звездина“ звезда, који је 2013.

као голман омладинске репрезен-

тације Србије, која је на ЕП ос-

војила злато, на том  такмичењу

био најбољи чувар мреже.

Добитници ове престижне

награде у 57 година дугој тради-

цији била су све сама имена

спорта из времена СФРЈ, СР Југо-

славије и СР Србије, а Предраг

Рајковић је први Неготинац, лау-

реат овог признања. 

- Многи ми пуно значи што

људи из града у коме сам рођен и

где сам направио прве голманске

кораке, прате његове резултате. И

даље ћу напорно радити, а амби-

ције су ми да оставим траг у свом

садашњем клубу и репрезента-

цији Србије, са којом ме очекује

одбрана титуле на првенству у

Мађарској – изјавио је Предраг

Рајковић, на пријему који су му у

родном Неготину приредили чел-

ници локалне самоуправе.

Млади Рајковић је, кажу

општински оци, најбољи промо-

тер Неготина, а летос му је за по-

себан допринос у развоју и афир-

мацији Неготина, после освајања

златне медаље на ЕП у Литва-

нији, председник Општине Него-

тин, мр Милан Уруковић, уручио

Плакету Неготина. Предрагу је

2010. додељена и Повеља града,

признање које се додељује мла-

дим и талентованимм Крајинцима

за изузетан допринос у области

образовања, културе и спорта.

С.М.Ј.

ЛУРЕАТ ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ

Предраг Рајковић са породицом и челницима општине Неготин

Одлука Самосталног синдиката

Матичног предузећа

БОР – Чланови Самосталног

синдиката Рударско-топионичарског

басена Бор и ове, као и претходне го-

дине, одрекли су се куповине реклам-

ног новогодишњег материјала (кале-

ндара, упаљача, оловки), и одлучили

да средства планирана за ову намену

уплате за лечење малог Стефана Ми-

росављевића из Бора. Овом седмоме-

сечном малишану оболелом од цере-

бралне парализе неопходна је хитна

операција.

- Мали Стефан има права на

живот и игру достојну сваког детета.

Стога апелујем на све организације и

хумане људе да се укључе у овакве и

сличне хуманитарне акције, како

бисмо помогли онима којима је помоћ

најпотребнија. Овим позивом гласамо

за здравље – поручио је Драган Алек-

сић, председник Одбора Синдикалне

организације РТБ Бор.                   Ј. С.  

ПОМОЋ ЗА

ЛЕЧЕЊЕ

Драган Алексић

Обезбеђен табач за Ски терене на Рајкову

МАЈДАНПЕК - Под

условом да, коначно, ове

зиме падне снег, ски терени

Рајкова удаљени само пар

километара од центра Ма-

јданпека могли би да, после

пуних седам година и то-

лико пропуштених сезона,

заљубљеницима скијања

омогуће да ту уживају и

скијају. Актуелна општинска

власт је, испуњавајући

једно од својих обећања,

обезбедила табач, побри-

нула се за санацију ски

лифта, али и неке друге ра-

дове уз  које би са првим оз-

биљнијим количинама сне-

га, скијаши могли да рачу-

нају на излазак на спортске

терене Рајкова.

- Ове године, испу-

њавајући једно од својих

обећања, успели смо само

да прибавимо најнеопход-

није, да обезбедимо табач,

санирамо ски лифт и, једно-

ставно, створимо услове

да, уколико буде снега, на

овим атрактивним тере-

нима може да се скија –

каже Дејан Шкорић, помоћ-

ник председника Општине

Мајданпек, наводећи да се

упоредо воде акције које ће

омогућити да се на Рајкову

скија и када снежне пада-

вине затаје. – Настојаћемо

да већ за наредну сезону

обезбедимо снежне топове

за вештачко оснеживање и

да створимо инфраструк-

турне и друге услове уз које

ће сви они који се баве ски

спортовима, скијањем , сно-

убордом и сличним интере-

совањима, не само иуз Ма-

јданпека, већ и других гра-

дова, моћи да се после го-

дина паузе врате Рајкову.

Изузетно важно је

напоменути да је све ово

само део обимних радова

који су предвиђени уређе-

њем туристичког простора

Рајково које подразумева

четири целине – Језеро ве-

лики затон, Рајкову пећину,

Рајко ливаде и Ски терене

Рајково.                        С.В.

ЧЕКА СЕ СНЕГ

Дејан Шкорић крај табача
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Обележена 158. годишњица рођења Стевана Мокрањца

КОМПОЗИТОРУ У ЧАСТ

НЕГОТИН - Другу годину

заредом, а после више деценија,

неготински Дом културе обележио

је Стевандан, своју крсну славу и

дан када је пре 158 година рођен

родоначелник српске музике, Сте-

ван Стојановић Мокрањац. Већ по

традицији, и овај је 9. јануар био у

знаку Мокрањца, чије је дело изме-

нило слику музичког живота Србије

19. века. Тако је након резања

славског колача у родној кући Сте-

вана Мокрањца промовисан 15.

број часописа „Мокрањац“. Ново

издање часописа за културу, на

већем броју страна, представили

су главни и одговорни уредник др

Соња Маринковић, професор на

Факултету музичке уметности у

Београду, и новинар и први уред-

ник Ново Томић. Нови број „Мок-

рањца“, кроз 18 тема, настоји да

расветли музичку прошлост и да

садашњости да смисао.

- И овог, као и сваког 9.

јануара полажемо испит пошто-

вања и сећања на нашег славног

суграђанина. Мокрањац је и део

целокупне српске историје, а ми

смо само једна од генерација која

преноси нашим наследницима

причу о слави овог великог човека

и ствараоца. Неготин се поноси и

поносиће се својим великанима –

истакао је мр Милан Уруковић,

председник Општине Неготин.

Већ по традицији, органи-

зован је и пригодан уметнички про-

грам у којем су наступили

наставници и професори неготин-

ске Музичке школе која носи име

Стевана Мокрањца. У родној кући

композитора, чије је богато ствара-

лачко дело оставило дубоке тра-

гове у развојним роковима наше

музичке културе, делима Виењавс-

ког, Паганинија и Баха представили

су се виолинисти Иван Костић,

Милош Маринковић и Владимир

Пешић. Гитаристи Ана и Драган

Данесковић извели су Бариосов

Валцер број 3, односно популарну

Мајерсову Каватину из филма

„Ловци на јелене“, док су  Иван

Пешић (виолина) и Златко Јовано-

вић (хармоника) бриљирали у пре-

лепом Албинонијевом Адађу. Кон-

церт је ефектно завршен Галиано-

вим Тангом за Клод, који је

обрадио и аранжирао Драган Да-

несковић, који је ову композицију

извео уз помоћ колега Златка Јова-

новића, Милоша Маринковића и

Биљане Добрић (клавир). 

Истовремено, пригодним

програмом и парастосом, који су

служили свештеници архијерејског

намесништва неготинског, у обнов-

љеном спомен комплексу на месту

погибије Хајдук Вељка Петровића,

завршен је програм којим је Него-

тин током 2013. обележио два века

погибије легендарног браниоца

Крајине. Музеј Крајине, као носи-

лац обележавања овог, предајом

обновљеног комплекса грађанима

Неготина желео је да чвршће веже

два значајна великана овог под-

небља, великог српског војводу и

великог српског композитора.

- Овај споменик свечано је

откривен јула 1892. године на

месту где се приликом погибије

Хајдук Вељка налазио четврти

шанац Николе Абраша. Приликом

откривања споменика Стеван Мок-

рањац је са својим хором, Првим

београдским певачким друштвом,

по први пут Неготинцима наступио

са, за ту прилику припремљеном,

Шестом руковети, посвећеној

Хајдук Вељку – каже Гордан

Јањић, директор Музеја Крајине.

Споменик у Хајдук Вељко-

вој улици рађен је по пројекту бео-

градског архитекте Јована Илкића,

аутора Народне скупштине у Бео-

граду, од црвенкастог кладовског

мермера. Пирамидалног облика,

са квадратним постољем, висок

четири и по метра, украшен је ре-

љефом са попрсјем Хајдук Вељка,

који је израдио славни српски вајар

Ђорђе Јовановић, аутор београд-

ског Победника. На бочним стра-

нама споменика стоје записи са

посветом у стиховима песника

Драгомира Брзака и Љубомира

Ненадовића, а испод попрсја Вељ-

ков завет: „Главу дајем, Крајину не

дајем!“. 

С.М.Ј.

У Кладову прворођена беба дечак

КЛАДОВО - Председник оп-

штине Кладово, Радован Арежина,

уручио је златник и пакет са беби-

опремом прворођеној беби у 2014. го-

дини, дечаку Андрији, кога је деветог

јануарског дана у кладовском поро-

дилишту на свет донела мајка Доб-

ринка Предић. Она је приредила

радост себи, супругу Јовици и пето-

годишњем првенцу Далибору.

- Осећам се добро, то ми је

други порођај и пресрећна сам што

сам на свет донела дечака тешког

три килограма и дугачког 52 санти-

метра. Захвална сам представни-

цима општине који су нас даривали

поклонима - видно узбуђена казала

нам је пресрећна мајка.

Први човек општине Кла-

дово интересовао се за здравље

мајке и поручио је да би био још срећ-

нији када би се у кладовском крају

рађало више деце.

- На прворођену бебу у

Новој години чекали смо девет дана

и то је проблем који нас не мимои-

лази већ неколико година, јер се рађа

све мање деце. Ово је леп и радо-

стан тренутак, али би срећа била по-

тпунија када и их било знатно више.

Локална самоуправа спремна је да

низом конкретних мера поспеши ра-

ђање и то је наш приоритетни зада-

так. Једна од мера је и једнократна

новчана помоћ у износу од 40.000 ди-

нара, коју добијају родитељи новоро-

ђене деце - нагласио је Арежина.

Демографска слика у кла-

довском крају није сјајна, а на то

утиче и све мањи број новорођене

деце.

- У 2012. у Кладову су ро-

ђене 122 бебе, а прошле године 16

мање. Нажалост, демографска слика

неће се битније променити ни ове го-

дине, јер очекујемо око стотинак по-

рођаја. На негативан тренд утицај

има и податак да велики број меш-

тана из кладовског краја живи и ради

у иностранству, где им се деца рађају

- указује др  Мирољуб Мијајловић, на-

челник Гинеколошке службе.

Мајку и прворођеног дечака

у Кладовском породилишту су оби-

шли и др Борисав Петровић, в.д. ди-

ректора Опште болнице, и Борислав

Петровић, заменик председника оп-

штине.          М. Р.
Радован Арежина дарује златник Андрији

МАЈКА НА СВЕТ ДОНЕЛА АНДРИЈУ

Резање славског колача

ВРЕДНОСТ

Обнова споменика подразумевала је конзерваторске и грађе-

винске радове. Послове, по пројекту Завода за урбанистичко плани-

рање и пројектовање општине Неготин, изводио је Музеј Крајине.

Након конзерваторских радова на самом споменику, реализовани су

и радови на просторном уређењу око споменика. Комплекс око спо-

меника је ограђен, уређене су стазе и зелене површине, а постављена

је и нова расвета. Радове вредне три милиона динара финансирала

је општина Неготин. 

Обележена годишњица рођења великог композитора. Обновљен спомен комплекс посвећен Хајдук Вељку Пет-

ровићу.
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У стравичној саобраћајној несрећи на путу Књажевац-Сврљиг

РОДИТЕЉИ ПОГИНУЛИ ПРЕД ДЕЦОМ
КЊАЖЕВАЦ - Возач

„голфа“ Славиша С. (45), из

Књажевца, и његова супруга

Драгана С. (39) су погинули, а

њихова ћерка Јелена С. (18) и

син М. С. (17) су повређени у

тешкој саобраћајној несрећи

на путу Сврљиг - Књажевац,

код места званог Ђурђица.

Несрећа се догодила

око 11 часова када је, према

првим налазима, „голф“, воз-

ећи према Сврљигу, изненада

прешао на леву коловозну

траку и у пуној брзини налетео

на „форд фокус“, за чијим во-

ланом је био Ђорђе С. (30) из

Ниша.

У стравичном удесу,

предњи део „голфа“ је потпуно

уништен, па су ангажовани

ватрогасци како би из аутомо-

била извукли погинуле. Знатно

је оштећен и предњи део

„форда“, али ни возач ни ње-

гова мајка, која се налазила на

месту сувозача, нису теже по-

вређени јер су се ваздушни

јастуци активирали у тренутку

судара.

- Возило које ми је до-

лазило у сусрет кретало се

брзо, проклизало је и ударило

ме - каже Ђорђе С.

Повређени девојчица и

дечак су хоспитализовани у

нишком Клиничком центру и

налазе се ван животне опасно-

сти. Драгана С. има повреде

плућне марамице и карлице и

њено стање је стабилно. Њен

брат М. С. има повреде по

глави, али је оријентисан.

Званични узрок не-

среће се утврђује, али је очито

да је пут био клизав због

слане која је пала преко ноћи.

Увиђај на месту стравичне са-

обраћајке је трајао неколико

сати, док су патроле полиције

преусмеравале путничка во-

зила на алтернативни правац

преко старог пута Ниш - Кња-

жевац. Камиони су заустав-

љани до завршетка увиђаја. 

Како незванично саз-

најемо, Славиша и Драгана су

у Ниш пошли да одвезу ћерку,

која студира у овом граду.

Били су привредници, у свом

власништву су имали при-

ватну радњу.                    В. Н.
Погинули супружници

КЊАЖЕВАЦ - Поли-

цијски службеници криминали-

стичке полиције Полицијске

управе Зајечар ухапсили су

В.В. (55), бившег генералног

директора фабрике намештаја

„Тина“ А.Д. Књажевац, и

М.Н.(55), некадашњег комер-

цијалног директора тог пред-

узећа, због сумње да су

извршили више кривичних

дела злоупотребе положаја и

пореске утаје, чиме су оства-

рили корист од 150 милиона

динара. 

Њих двојица се терете

да су, углавном у пословима

са иностраним фирмама, из-

влачили новац за себе. То су

све радили у периоду од 2008.

до 2012. године, када је у кња-

жевачку ''Тину'' уведен стечај.

Њима двојици је одређено за-

државање до 48 сати.       К.С.

УТАЈИЛИ 
150 МИЛИОНА 

ЗАЈЕЧАР - Радмила Леко-

вић (84), из зајечарског села Плани-

ница, изгорела је у пожару, који је

избио у њеној кући, која је била на-

прављена од блата и сламе и у којој

је она живела сама.

Како се претпоставља, до

пожара је дошло када је жар из пећи

на чврсто гориво пао на патос и за-

хватио тепих. Ватра се, убрзо, про-

ширила на целу кућу, а Лековићева

је, установљено је, преминула од гу-

шења.

Ватрогасци, који су убрзо

стигли на лице места, видели су кућу

у пламену, која се већ обрушавала.

Успели су да угасе пожар, након чега

су пронашли тело несрећне жене које

је било угљенисано и потпуно непре-

познатљиво.

Е. Т.

ИЗГОРЕЛА У ПОЖАРУ

Производња у фабрици намештаја “Тина” (Фото: Књажевацинфо)

МАРИХУАНА
ЗАЈЕЧАР - Полицијски службеници криминали-

стичке полиције у Зајечару, приликом претреса стана свог

суграђанина М.В. (24), пронашли су и одузели 72,6 грама

марихуане и једну дигиталну вагицу. М.В. је, по одобрењу

Вишег јавног тужиоца, одређена мера задржавања до 48

сати, због сумње да је извршио кривично дело неовлашће-

ног стављања у промет опојних дрога.                              E.Т.

Увиђај на месту несреће
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 72.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ II
Кад са ауто-пута Београд – Ниш код Параћина скренете

према истоку и пређете Честобродицу, “капију” источне Србије,

спуштајући се у долину Црног Тимока, улазите у територију општине

Бољевац. На простору од 823 квадратних километара у 22 насеља

живи 12.865 становника (попис 2011.), од којих две трећине живи у

сеоским срединама. Поред људског потенцијала, који се нажалост

у последњим деценијама осетно смањује, општина Бољевац рас-

полаже изванредним природним и антропогеним ресурсима, које би

ваљало активирати и развијати зарад свеукупног привредног, кул-

турног и социјалног бољитка.

Најзначајнији природни ресурси општине Бољевац су:

здрава животна средина са чистим ваздухом и погодном климом,

рељеф са клисурама, кањонима, пећинама, кречњачким одсецима,

планина Ртањ са природним резерватима, чисте воде река и мно-

гобројна атрактивна врела (врело ЦрногТимока у Кривом виру,

врело Лозница и Бук, Луковско врело, врело Радовањске реке,

врело Грозничевац, врело Мировиште и др.), шумовите падине Ку-

чајских планина са Боговинском пећином, богата фауна и флора…

Бољевац преко две деценије поседује и статус еколошке оп-

штине, што представља додатни мотив у привлачењу инвестиција,

којих је последњих година све више.

Осим данашњег, Бољевац има своје перспективно сутра,

али и богато јуче.

Историја 

Први познати попис становништва и домаћинстава потиче

из 1455. године, који обухвата поседе на територији Видинског сан-

џака. У том турском попису су се нашла имена многих села која и

данас постоје на територији општине Бољевац, као што су: Бого-

вина, Илино, Луково, Врбовац, Јабланица, Добрујевац … У том по-

пису се налазе цркве и манастири Лапушња, Лозица, Крепичевац. 

Бољевац, као насеље на данашњој територији, настаје

након изградње кафане А.Граманидиса 1762. године и образовања

мале чаршије на путу Параћин-Зајечар, поред реке Арнауте. Про-

мењени друштвено-економски услови после одласка Турака и при-

саједињење Тимочке крајине Србији, довели су до стварања новог

варошког насеља. 

У акту Суда округа црноречког крајем 1834. године, на месту

данашњег града и Бољевца као насеља, помињу се “Бољевачке

механе”, које се сматрају празачетком овог насеља. 

Поред ових механа, близу бољевачке реке, почињу да се на-

сељавају “дошљаци” који су ту отварали занатске радње. Први се-

оски дућан за продају мешовите робе отворен је 1836. године. 

На иницијативу мештана и уз материјалну помоћ општине,

1842. године почиње са радом основна школа. 

Формирањем бољевачке општине 1844. године, и наредних

десетак година, почиње интензивнији развој овог подручја. 

Указом Књаза Милоша Обреновића бр. 649 од 28. фебруара

1860. године, Бољевац постаје средиште зајечарског среза. То је

био преломни и важан моменат у даљем развоју Бољевца. Како је

у Бољевцу било средиште среза, место је добило на значају и при-

вукло је нове досељенике из других места да отворе занатске и

трговачке радње и механе. То најбоље показују пописи станов-

ништва из 1844. и 1866. године – број становника се за период од

20 година удвостручио. 

Бољевац је проглашен варошицом 10. септембра 1875. го-

дине. Од тада се још интензивније гради и развија. Зграда поште је

саграђена 1891, а 1895. године и зграда болнице, у оно време, једна

од најлепших у Србији, капацитета 150 лежаја. 

Почетком 1902. године почиње са радом рудник Ртањ у

власништву породице Минх, а 1907. године и рудник мрког угља Бо-

говина. 

Године 1912. изграђена је пруга узаног колосека Зајечар-Бо-

љевац-Параћин, што отвореним рудницима каменог угља на Ртњу

и мрког угља у Боговини омогућава да се природна богатства овога

краја брже извозе и тако интензивно развија трговина, а станов-

ништво лакше комуницира са својом ближом околином у размени

добара.

Референца:www.boljevac.org.rs 

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

Др Владислав Степић: ''Жива'' кап крви, огле-

дало нашег здравственог стања (7)

ПОЛОВИНА ЧОВЕЧАНСТВА

СТРЕПИ ОД ИНФАРКТА И ШЛОГА

Морам да истакнем да

је наша савремена медицина по-

стигла фантастичан напредак

и многим људима на брз и ефи-

касан начин спашава животе,

спашава их од инвалидитета.

У Клиничком центру Србије, ре-

цимо, на кардиоваскуларној  хи-

рургији, која дежура 24 часа,

брзом уградњом бајпаса или

стента спречено је да их смрт

не однесе, али тиме су решене

само последице, а није решен и

узрок због кога је до тог обо-

љења дошло.

Неопходно је да, на неки

начин, заокружимо ову тему, која

се тиче односа према нашем

здрављу. Посебну пажњу заслу-

жују она обољења која најчешће

нападају људски род. То су, несум-

њиво, обољења везана за ош-

тећења проходности крвних судо-

ва, које се стручно зову атероскле-

роза. У крвним судовима долази

до таложења масних наслага, које

називамо холестерол. Као после-

дица тога настају обољења која су

и најчешћи узрок смрти на земљи-

ној кугли. Половина човечанства

болује и умире од инфаркта и шло-

га.

Своју болест највећи број

људи схвата као своју судбину,

нешто на шта не може да утиче.

Наравно да није тако. Примера

ради, имамо особу код које је ут-

врђена атеросклероза са оштеће-

њем крвних судова који исхрањују

срце. То се манифестује одређе-

ним симптомима које ми зовемо

ангина пекторис. Ти симптоми, од-

носно оно што та особа осећа, су

болови праћени замором и осе-

ћајем страха. Основ проблема је

да је дошло до сужења крвних су-

дова и да срце не добија довољно

крви и долази у стање поремеће-

ног рада, које манифестује одре-

ђене болове и осећај страха код те

особе. Када утврдимо такво стање

код те особе, постоји велика

шанса да буквално очистимо те

крвне судове од наслага холесте-

рола, да их учинимо проходнијим.

То се ради по посебном програму

који се састоји у промени начина

исхране, у редовној физичкој ак-

тивности и у узимању одређених

додатака храни. Уз позитиван мен-

тални став те особе, успевамо да

постигнемо жељене резултате.

Морам да истакнем да је

наша савремена медицина по-

стигла фантастичан напредак и

многим људима на брз и ефикасан

начин спашава животе, спашава

их од инвалидитета. У Клиничком

центру Србије, рецимо, на кардио-

васкуларној хирургији, која дежура

24 часа, брзом уградњом бајпаса

или стента спречено је да их смрт

не однесе, али тиме су решене

само последице, а није решен и

узрок због кога је до тог обољења

дошло.

У једној студији која је ра-

ђена у Калифорнији, у Санта Мо-

ники, око 4.000 људи, који су

имали сужења крвних судова који

исхрањују срце, и који су били кан-

дидати за хирушке операције и

уградњу бајпаса или стента, под-

вргнуто је посебном третману.

Први успеси ове методе су постиг-

нути након 18 месеци, а код свих

пацијената је за четири године

дошло до видног побољшања

здравственог стања. То су назвали

''природан бајпас''. Из напред на-

веденог произилази да овај наш

програм требају да примењују и

оне особе код којих је већ из-

вршена уградња бајпаса или

стента, јер самом хирушком интер-

венцијом нису отклоњени узроци

настанка холестерола.

Сваки људски организам,

као најсавршенија машина на

свету, је ''посебна прича'', сваки

има своје посебности. Прегледом

''живе'' капи крви, одређивањем

крвне групе и посебно генотипа,

прописује се посебан начин ис-

хране, физичких активности, узи-

мање одређених додатака храни,

како би се постигли планирани ре-

зултати побољшања укупног фи-

зичког и менталног здравственог

стања. То је мали корак за сваког

човека, а ефекти су велики.

Наставак у наредном броју

(Генерал проф. др Влади-

слав Степић, пензионисани главни

хирург на ВМА и Војске Југосла-

вије, и начелник Клинике за кар-

дијалну и грудну хирургију.)  

КОНТАКТ И ПИТАЊА

Уколико сте заинтересовани да помоћу овог једноставног прегледа

у Бору проверите своје и здрaвствено стање своје породице, контакт телефон

је: 063 739 01 44, а уколико желите да поставите неко питање др Степићу,

можете то учинити посредством наше редакције: 064 / 163 84 96, или на mail:

boned.open.telekom.rs.
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