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ЗАЈЕЧАР - У организацији
ЕУ инфо центра Београд, ЕУ инфо
кутка Ниш и Отворене комуникације,
у Зајечару је одржана дебата средњо-
школаца у оквиру овогодишње Ев-
ропске школе дебате. У сали Градске
управе у Зајечару шесторо средњо-
школаца из Зајечара и Ниша дебато-
вало је о теми  „Да ли Европска
унија треба да обавеже државе чла-
нице и државе кандидате да рецик-
лирају?”

Наизменично су за говор-
ницу излазили представници ,,владе’’
која подржава ту тезу, док су јој се
представници ,,опозиције’’ противили.

Средњошколци који су чи-
нили ,,владу’’ оценили су да ЕУ треба
да покрене цео процес. Они сматрају
да је ,,државама чланицама тешко да
то саме раде јер не постоји свест да
је рециклирање важно’’. Политичари
не промовишу рециклажу јер то, како
кажу, ’’не доноси бодове’’. ,,Користи
могу да буду велике - економске, еко-
лошке - уклонити смеће из загадјених
река, удисати чист ваздух’’, напомињу
’’министри’’.

Насупрот њима, представ-
ници ,,опозиције’’ оценили су да се
јединственом политиком не развија
свест и да ће људи свако наметање
’’одозго’’ из револта да одбију. ,,Мо-

жемо у пракси видети велику од-
бојност код држава чланица за многе
политике које се доносе на нивоу ЕУ’’,
истакли су опозиционари и додали да
,,читав процес може да буде скуп, на-

рочито за кандидате које немају изгра-
ђену индустрију’’. Они сматрају да је
те ресурсе боље искористити за еко-
номски опоравак, па тек онда улагати
у екологију.

Жири који су чинили профе-
сорка Гимназије у Зајечару Слађана
Стојановић Дицков, професорка Еко-
номско-техничке школе у Зајечару
Ирена Васовић и Миљана Пејић из
Отворене комуникације оценили су да
су средњошколци који су чинили
владу били убедљивији у својим аргу-
ментима.

Учесници дебате претходних
месеци су се припремали за овај на-
ступ на радионицама на којима су
учили да критички и аргументовано
приступају проблему и да о свакој
теми студиозно промисле.

Европска школа дебате се
већ четврту годину организује уз под-
ршку Делегације Европске уније у Ре-
публици Србији, а најбољи дебатери
ће учествовати на завршној дебати
која ће се 24. маја одржати у Народној
скупштини у Београду.

Д Е БАТА  С Р Е Д Њ О Ш К ОЛ А Ц А
Саопштење за јавност

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана 13. седница Скупштине оп-
штине, сазвана по хитном поступку. Одборници су усвојили ребаланс буџета
за 2017. годину и измене и допуне програма уређење грађевинског земљишта.

Година је почела веома добро, констатовао је председник општине
Милан Ђокић, образлажући на седници Скупштине општине други ребаланс
буџета за 2017. годину.

- Мени је врло драго што је тема овог ребаланса увећање буџета оп-
штине Књажевац за средства која ће у општински буџет доћи по наменским
трансферима за пројекте који ће се реализовати на територији наше општине.
Буџет ће бити увећан за 72.830.000 динара – казао је Ђокић.

Реч је о пројектима изградње водоводне и канализационе мреже, од-
носно комуналног опремања Јабучког равништа на Старој планини, замени
столарије, изолацији таванског простора и модернизацији котларнице у Кња-
жевачкој гимназији, изради техничке документације за пројекат изградње са-
обраћајнице Јабучко  равниште – Мирковци. Обезбеђена су и средства за
ескпропријацију, решавање имовинских односа на делу пута изнад села Црни
врх на Старој планини, где се налази ''кућа насред пута'', како би Путеви Србије
изместили саобраћајницу. 

Због наменских средстава која су из државе стигла за пројекте, било
је неопходно изменити и програм уређења грађевинског земљишта.

Тринаеста седница Скупштине општине, сазвана по хитном поступку,
са само две тачке дневног реда, завршена је у рекордно кратком року, без дис-
кусија и полемика. Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креативност и 

иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинансиран је од стране 

општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 

изражавају ставове органа који је доделио средства.”

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Одржана седница Скупштине општине Књажевац

КЊАЖЕВАЦ - Заменик председника општине Књажевац Ми-
рољуб Михајловић и Александар Антић, министар рударства и енерге-
тике у Влади Србије потписали су уговор о реализацији пројекта
унапређења енергетске ефикасности у Књажевачкој гимназији. 

Уговор је потписан у оквиру програма Министарства енергетике
''Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског
менаџмента у општинама у Србији.'' Програм се реализује средствима
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике
Србије и Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ).

Како се раније чуло на седници Општинског већа, средства ће
бити искоришћења за замену столарије, изолацију таванског простора
и модернизацију котларнице у Књажевачкој гимназији.                                                                                     

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-
тивност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај суфинан-
сиран је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доде-

лио средства.”

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ

Михајловић потписао уговор у Министарству енергетике 
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НЕГОТИН – Регионалном планинарском акцијом “Ста-
зама рајачког виногорја”, коју заједнички организују Туристичка
организација општине Неготин и Планинарско друштво “Дели
Јован”, у Неготину, у недељу, 7.маја почињу “Мајске свечаности”.
Током две седмице трајања ове манифестације, коју општина
Неготин организује у спомен на 12.мај 1833. када је Неготин,
после вишевековног ропства, ослобођен од турског феудализма
и када је започета нова етапа уздизања и развоја града, Него-
тинци и њихови гости ће моћи да уживају у чак 35 програма, кон-
ципираних за све узрасте и афинитете.

“Мајске свечаности” заједнички са локалном самоуправом
реализују све неготинске установе културе, Туристичка органи-
зација, али и Књижевни крајински клуб, Удружење планинара
“Дели Јован”, неготински рок бендови... Већ 8.маја, у оквиру ма-
нифестације “Музеји Србије 10 дана од 10 до 10”, у Музеју Хајдук
Вељка биће отворена изложба о Ђорђу Вајферту, аутора етно-
лога Сузане Мијић из Музеја рударства и металургије у Бору.

У уторак, 9.маја биће одржан карневал, на којем ће као
гости наступити мажореткиње из Лесковца. Исте вечери на град-
ском тргу уз концерт Тање Јовићевић и “Октобра”, биће прире-
ђени и концерти домаћих бендова “Resurrеction”, “Бекстејџ
тројка”, “Storm”, “Red Danger” и “Bedmach”.

Среда, 10.мај посвећена је дефилеу учесника и завршној
смотри 44. “Сусрета села” у организацији Дома културе “Стеван
Мокрањац”, а дан касније, ТООН отвара Међународни сајам
меда  и вина, који ће окупити око 150 излагача из Србије, Бугар-
ске, Румуније и Македоније. Сва пчеларска, али и винска под-
ручја наше земље током ове дводневне манифестације, 11. и
12.маја, имаће своје представнике на неготинском сајму. На Дан
општине, 12. мај уз свечану седницу Скупштине општине Неготин
на којој ће бити уручена највиша општинска признања биће ор-
ганизовани и бројни други програми, који ће бити заокружени кон-
цертима “Неготинских каваљера” и Лексингтон бенда.

Народна библиотека “Доситеј Новаковић” свој део про-
грама ова институција културе започиње 9.маја традиционалном
манифестацијом “Школе своме граду”. Библиотека ће организо-
вати и неколико занимљивих изложби и промоција књига. Исто-
ријски архив Неготина ће 16.маја промовисати нови број
годишњака “Баштиник”, 18.маја изложбу “Србија и Срби на
филму у Првом светском рату”, а у сарадњи са Архивом Југосло-
венске кинотеке и пројекцију филма “Повратак српских побед-
ника и откривање споменика Карађорђу”. За  петак, 19.мај
најављена је пројекција филмова “Србија у Великом рату” и “С
вером у Бога”, такође из фонда Архива Југословенске кинотеке.
Истог дана биће приређен и традиционални плес матураната.

“Мајске свечаности” се завршавају 20.маја низом про-
грама у оквиру манифестације “Ноћ музеја”, а 21.маја и манифе-
стацијом “Весели спуст Тимоком” за коју су учешће поред наших,
потврдили заљубљеници у Тимок из Зајечара, Кладова, Кња-
жевца, као и из Бугарске.

С.М.Ј.

СТАЗАМА РАЈАЧКОГ ВИНОГОРЈА
Неготинске “Мајске свечаности” од 7. до 21.маја

МАЈДАНПЕК- Удружење грађана  “Resurs centar” из Мајданпека
успешно је завршило пројекат “Цигла по цигла – изградња одрживе сигурне
куће у источној Србији”, уз финансијskу подршку Европске уније и Општине
Мајданпек. Током једногодишњег пројекта, проблем насиља у породици и
непостојања сигурне куће у Борском и Зајечарском округу представљен је
доносиоцима одлука у осам општина Тимочке Крајине и покренута је кам-
пања за оснивање прихватилишта за жртве породичног насиља. 

Пројекат је омогућио припадницима МУП-а и стручним здравстве-
ним и социјалним радницима стицање нових знања у поступању у слу-
чајевима насиља у породици. Протоколи за поступање у случајевима
насиља у породици преведени су на језике националних мањина: албански,
румунски и мађарски и дистрибуирани на више од 60 адреса здравствених
и социјалних установа и полицијским управама у мултиетничким срединама
у Србији. 

Урађена је Анализа законских механизама за заштиту од насиља
у породици од стране правника и бивших јавних тужилаца из Удружења
јавних тужилаца и заменика тужилаца Србије, која је показала да јавни ту-
жиоци из тужилаштава у Тимочкој крајини не користе довољно и ефикасно
законске механизме који су им на располагању, а који би требало да за-
штите жртве породичног насиља и отклоне узроке насиља у породици и
партнерским односима. Препоруке за јавне тужиоце и заменике тужиоца,
нажалост, нису наишле на разумевање Републичког јавног тужиоца, чија је
реакција на предложене препоруке изостала. 

Након кампања за формирање одрживе сигурне куће у Тимочкој
крајини Општинско веће Мајданпек донело је одлуку о финансијској под-
ршци пројекту оснивања сигурне куће у овом граду, а Центар за социјални
рад  поднео је предлог пројекта за адаптацију простора и лиценцирање
услуге прихватилишта за жртве породичног насиља, па се резултати кон-
курса очекују у јуну 2017. Један од првих донатора финансијских средстава
за опремање сигурне куће у Мајданпеку је Национални парк “Ђердап”.

Геронтолошки центар из Књажевца у сарадњи с Општином Кња-
жевац, такође је покренуо активности на успостављању ове социјалне
услуге у Књажевцу. 

Град Зајечар у писму о намерама, такође, је изразио спремност да
поново уступи кућу за потrебе оснивања сигурне куће у Зајечару. 

Ако се само једна од ових инициjатива оствари у овој го-
дини, наредне се очекује оснивање регионалне сигурне куће за Борски и
Зајечарски округ.  

И.Ћ.

УСКОРО СИГУРНА КУЋА

Resurs centar завршио пројекат 

КЛАДОВО - Противградним стрелцима који дежурају на осам станица
у општини Кладово , током сезоне одбране од града , локална самоуправа из
буџета ће исплаћивати  месечно по 6.000 динара ,одлучено је на седници Оп-
штинског већа. Држава стрелце плаћа по 4.000 динара месечно и тај износ није
се мењао седам година. Чувари летине у Кладовском крају  од градоносних
облака  бране  26.940 хектара обрадивог пољопривредног земљишта. 

Свака станица располаже са по три противградне ракете, а због не-
достатка стрелаца ван функције су лансирне рампе у Рткову и Малој Врбици ,
а у Киломи и Реци због лошег стања објеката.                                               М.Р.

ЧУВАРИМА ЛЕТИНЕ ПО 6000 ДИНАРА

Локална самоуправа помаже стрелце



4 БРОЈ 241ДРУШТВО

КЛАДОВО - Поводом обележавања Дана општине Кла-
дово, председник општине Радисав Чучулановић   доделио је по-
веље захвалности епископу Тимочком Илариону, директору
огранка ЕПС  ХЕ " Ђердап 1" Драгану Максимовићу, директору кла-
довског Бродоградилишта Миленку Леповићу, власнику компаније
"Текијанка" Живојину Болботиновићу, директору Завода за спорт и
медицину спорта Србије Горану Бојовићу, власнику хотела "Аква-
стар" Милети Аџићу и ДВД Грабовици, за посебан допринос развоју
и афирмацији општине Кладово. Поред повеља, добитници су од-
луком СО Кладово добили и новчане награде за свој допринос у
износу од 30.000 динара, којих су се јавно одрекли у корист
Друштва “Нада” и кладовске  Основне музичке школе “Константин
Бабић”, наводи се на сајту Општине Кладово.  

Д.К.
Фото: www.kladovo.org.rs

ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ
ЗАХВАЛНОСТИ

Поводом обележавања Дана општине Кладово

КЛАДОВО - Због неповољне хидролошке ситуације у
априлу је  огранак ЕПС-а хидроелектрана "Ђердап 1" про-
извела 27 одсто струје  мање од плана јер је електроенергет-
ском систему Србије уместо нормираних  592 испоручила
430 милиона киловат - сати струје. За прва четири  месеца
динамички план је мањи за два одсто јер је хидроцентрала
код Кладова произвела 1,7 милијарди киловат-часова елек-
тричне енергије. При тренутном дотоку од око 6000 кубика
воде у секунди дунавска фабрика струје  дневно прозводи 18
милиона киловат -сати, а план за мај  је 561  милиона кило-
ват-сати струје.

М.Р.

М А Њ Е  С Т Р У Ј Е  
У  А П Р И Л У

Хидрологија диктира производњу
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Новинари из Србије, њих 34,
међу којима и они из Бора, Неготина
и Књажевца, заједно са 15 туристич-
ких радника, захваљујући туристичкој
агенцији “Тител превоз” Јожефа
Солде из Куле и ТА “Пеца турс” из Ма-
карске, власника Предрага Аранђело-
вића, посетили су недавно острво
Вис, Комижу, Макарску и Сплит. 

-Све је почело 2006. Нико
није веровао, али у првој тури је у Ма-
карску дошло 16 људи, а на крају се-
зоне био је пун аутобус. Прошле
године смо на подручју Макарске
имали 800 гостију. За ових 10 година
нисмо имали ниједан инцидент, чак ни
било каквих приговора– каже Јожеф
Јошка Солда, власник  “Тител пре-
воза” .

Подршку овој инфо тури
дали су и Туристичка заједница
Хрватске, ТЗ Сплитко-далматинске
жупаније, ТЗ Вис, Наутички центар Ко-
мижа, град Макарска, али и тури-
стичке заједнице Брела, Башка Вода,

Макарска, Тучепи, Подгора, Живо-
гошће, Дрвеник и Градац.

-Макарска је град који живи
током целе године. Лети на тргу праве
бесплатне концерте, плажа се не на-
плаћује, градска је, нема приватних и
људи практично не морају ништа да
троше. Они кад уплате аранжман у
агенцији, не плаћају ништа додатно-
истиче Солда.

Новинари и туристички пос-
леници из Србије, осим у чарима
острва Вис и Комиже, уживали су и у
крстарењу Макарском ривијером, бро-
дом “Макарски Јадран”.

-Ово је једанаеста година
промоције хрватског туризма за по-
тенцијално тржиште Србије, али и Ма-
ђарске, Бугарске и Румуније. Радује
ме што видим иста лица, што значи да
смо се спријатељили, да смо заса-
дили једну биљку која је почела да
расте, да је негујемо и развијамо –
каже Предраг Аранђеловић, власник
ТА “Пеца турс” из Макарске, иначе ро-

ђени Књажевчанин.
Осим у предивним пејзажима

Комиже и Виса, на истоименом острву
које је у социјалистичкој Југославији
било затворено за странце, новинари
и туристички радници су били у при-
лици да упознају људе који живе на
овим просторима, али и историју тог
краја, да уживају у шетњи Макарском
и Сплитом и диве се градитељским
достигнућима чувене Диоклецијанове
палате. 

-Далмација има три добра:
добре људе, добро море и добру
трпезу. Мислим да је то довољан
позив људима да дођу овде и да
осете праве ствари- каже Предраг Ив-
ковић, новинар из Бора, аутор емисије
“Лепша страна живота”, која се еми-
тује на бројним регионалним телеви-
зијама широм Србије.

Како је истакао Тонћи Билић,
градоначеник Макарске, али и Тонка
Иванчић, градоначелница Комиже,

српски туристи су добродошли у ове
крајеве, а последњих година све их је
више. На располагању су им, осим
бројних садржаја, прелепих плажа и
доброг смештаја, и чувена далматин-
ска кухиња, али и сјајна вина. 

-Ово је моја четврта инфо
тура коју организујем и можда девета
година како идем у Макарску, поново
после две деценије паузе. Ја сам јед-
ноставно фан овог менталитета.
Људи су овде феноменални, гостољу-
биви. То је све оно што нисмо гледали
у туризму на неким другим дестина-
цијама -каже Александар Сале Фили-
повић, аутор култног “Таблоида”.

Након Макарске, на путу до
Србије новинаре је дочекао Шантићев
Мостар са чувеним мостом преко Не-
ретве, али и калдрмом, шадрванима
и шареним сувенирницама, али и Са-
рајево и Баш чаршија, препуна тури-
стима из целог света.

С.М.Ј. 

ИНФО ТУРОМ ПРОМОВИШУ ТУРИЗАМ
Српски новинари и туристички радници посетили Макарску 

БОР - Руководство оп-
штине Бор је протекле недеље ор-
ганизовало конференцију за но-
винаре којој су присуствовали ор-
ганизатори  и учесници химани-
тарне утакмице која је одржана у
сали Спортског центра.

Председник општине Бор,
Живорад Петровић, изразио је за-
довољство и захвалност, тренер-
ској легенди Љупку Петровићу,
који је поред свих обавеза које
има нашао времена да дође у Бор
и учествује у хуманитарној акцији
прикупљања средстава за мајку
настрадалог војника Здравка Куз-
мановића.

-Када ме је организатор
турнира позвао и рекао о чему се
ради, још увек сам био у Вијет-
наму, али сам истог момента при-
хватио, нисам имао двојбе, да
дођем у Бор, град фудбала и не-
кадашњи прволигаш у бившој
Југославији. Овакве акције смо ор-

ганизовали више пута и увек се
одазивам таквим акцијама. Жао
ми је што због обавеза које има
није са нама и Љубиша Тумбако-

вић, селектор репрзентације Црне
Горе - рекао је Љупко Петровић,
бивши тренер Црвене звезде.

Ненад Ерцег, организатор

турнира захвалио се челницима
локалне самоуправе на срдачној
добродошлици и нагласио да су
хуманитарне акције одржане и у
Зајечару,Крагујевцу,Аранђеловцу.

-Имали смо још позива,за
помоћ породицама страдалих
војника на сарајевском ратишту
1992.године и таквих породица у
Србији нажалост има пуно, али
смо се одлучили за Бор, град фуд-
бала и рудара. Мој задатак је био
да ове људе окупим и доведем, да
одиграмо хуманитарну утакмицу и
учинимо једно хумано дело, као и
презентација и популација града и
спорта у Бору-додао је Ерцег.

Екипа “Звезде естраде и
фудбала” победила је репрезента-
цију источне Србије резултатом
8:2, а борска публика је имала
прилику да види фудбалске зв-
езде попут Драгише Бинића, као и
певача Радишу Урошевића.

М.М.

З В Е З Д Е  Е СТ РА Д Е  И   ФУД БА Л А
Одржанa конференција за новинаре поводом хуманитарне утакмице

Фото: Игор Митровић
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ЗАЈЕЧАР - Недеља здравља уста и зуба У Републици
Србији се обележава сваке године у трећој недељи маја месеца
бројним активностима као што су јавне и друге манифестације у
којима учествује стручна јавност, али и општа популација, а по-
себно су активна деца предшколског и основношколског узраста,
наставници и родитељи.

Овогодишња кампања се обележава од 15.маја до 21.маја
2017.године. Циљ кампање ,, XXVII Недеље здравља уста и
зуба,, је информисање и стицање знања , формирање исправних
ставова и понашања појединца у вези са очувањем и унапређе-
њем здравља уста и зуба популације , посебно деце и младих.
Кампању спроводе Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” и Стоматолошки факултет Универзитета у Бео-
граду уз подршку Министарства здравља Републике Србије. Но-
сиоци и координатори активности током Недеље здравља уста и
зуба на нивоу округа су окружни Институти и Заводи за јавно
здравље, а за територију сваке општине службе стоматолошке
заштите домова здравља, уз активно учешће приватне стомато-
лошке праксе, локалне заједнице, приватног сектора и удружења
грађана.

Током Недеље здравља уста и зуба интензивирају се ак-
тивности Завода за јавно здравље ,, Тимок,, Зајечар и Одсека за
промоцију здравља на информисању становништва о значају
оралног здравља и мерама превенције, а посебно о потреби и
могућностима да се личним и колективним ангажовањем и пози-
тивним понашањем чува и унапређује здравље уста и зуба. Кам-
пања има за циљ и да се додатно мотивишу појединци, породице,
заједница и доносиоци одлука за активан однос према унапре-
ђивању оралног здравља, обзиром да обољења уста и зуба, ка-
ријес (зубни квар) и пародонтопатије (обољење потпорног
апарата зуба), имају велики здравствени, социјални и економски
значај, те представљају јавноздравствени проблем у многим зем-
љама света. 

Циљеви обележавања Недеље здравља уста и зуба
су:

• Указати на значај оралног здравља и на могућност да се
применом адекватних мера добро орално здравље може одр-
жати током читавог живота.

• Утицати на побољшање здравља уста и зуба деце и на
стварање навике правилног одржавања хигијене и примену мера
нопходних за очување оралног здравља.

• Допринети да се повећа број људи са очуваним оралним
здрављем.

• Подстицати доносиоце одлука за подршку мерама за
унапређење оралног здравља становништва.

• Мобилисати све секторе друштва на заједничке акције
које имају за циљ промоцију оралног здравља.

Орално здравље има велики утицај на опште здравље,
самопоуздање, проблеме у друштвеним односима, а утиче и на
кључне функције као што су говор и смех. У свету 60–90%
школске деце име зубни квар, а 30% становништва 65–74 године
старости нема ниједан свој зуб. Према последњем истраживању
здравља становништва Србије из 2013. године, у Србији је 45,6%

становништва проценило стање својих зуба и усне дупље као
добро, чак 14% више него 2006. године, што говори у прилог по-
бољшању оралног здравља становништва Србије. Упркос по-
расту броја становника који своје орално здравље процењују као
добро, овај проценат би требало да буде знатно већи.Само 8,3%
становника узраста 25 година и више имају све своје
зубе.Највиши проценат оних који редовно перу зубе (72,9%) су
млади узраста од 15 до 24 године.Иако је дошло до пораста броја
безубих (са 10,2% у 2006. на 12,4% у 2013. години), охрабрује чи-
њеница да је порасла учесталост употребе денталних протеза у
овој групи становништва (са 79% у 2006. на 82,3% у 2013. го-
дини).

Многа обољења уста и зуба се могу избећи уз повећану
подршку влада, здравствених удружења и друштва, као и кроз
програме финансирања превенције, откривања и лечења. Прва
линија оралне здравствене заштите спроводи се са појединцем
кроз превенцију, и пре свега се односи на добре навике прања
зуба и редовне прегледе код стоматолога. Обележавање Недеље
здравља уста и зуба један је од начина да се подстакну активно-
сти које ће помоћи да се смањи оптерећење овим болестима на
националном нивоу. Радећи заједно можемо ујединити напоре да
спречимо епидемију каријеса, болести десни и губитак зуба и да
помогнемо у одржању здравих зуба током живота.

Овогодишња тема „Осмехни се здраво” наглашава значај
доброг оралног здравља за свакодневне активности као што су
говор и смех. У обележавању Недеље здравља уста и зуба тра-
диционално учествују здравствене установе, предшколске уста-
нове, школе, удружења грађана, локална заједница, стоматолози
и други здравствени радници и сарадници, јавност и многи други.
Свако треба да учини оно што може да подигне свест и охрабри
људе да покрену акцију да се смањи терет оралних болести.

Мере заштите зуба треба спроводити током читавог жи-
вота почевши и пре ницања зуба, тј. током трудноће. Посебно
значајна циљна група за превентиван рад су труднице и деца
школског и предшколског узраста код којих се могу спровести
скоро све мере заштите сталних и преосталих млечних зуба. У
предшколском и школском узрасту се и много тога научи о орал-
ном здрављу и  навике о хигијени се устаљују.

Као и претходних година, у оквиру кампање, у сарадњи са
„Просветним прегледом Србије” расписан је конкурс за лите-
рарни састав и ликовни рад у оквиру кампање XXVII Недеље
здравља уста и зуба 2017. године на тему: ОСМЕХНИ СЕ
ЗДРАВО. Након избора најбољих ликовних и литерарних радова
на нивоу округа (зајечарског и борског округа), биће проглашени
и најбољи радови на републичком нивоу. Конкурс је намењен
деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици
Србији.Литерарне и ликовне радове послати на адресу Завода
за јавно здравље ,, Тимок,, Зајечар,

Сремска  13,19 000 Зајечар (са назнаком за конкурс ,,Ос-
мехни се здраво,, ) најкасније до 19.маја 2017.године. Срећно !

Марина Војновић,
Завод за јавно здравље ,,Тимок,, Зајечар

,,ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО”
XXVII Недеља здравља уста и зуба 
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КЊАЖЕВАЦ - У великој дворани књажевачког  Дома кул-
туре приређена је велика спортска ревија борилачких вештина
и дизача тегова. Улаз је био бесплатан, а сваки од гледалаца
добровољним прилозима учествовао је у прикупљању новца за
лечење једанаестогодишње Анђеле Ђошић, која болује од леу-
кемије. 

Хуманитарни спектакл борилачких вештина и дизача те-
гова, посвећен прикупљању новца за лечење једанаестого-
дишње Анђеле Ђошић отворили су најснажнији – младићи и
девојке Паурелфитниг клуба, државни, балкански, светски, ев-
ропски прваци. На струњачама, затим су се смењивали мајстори
аикида и каратеа, од сасвим малих почетника, до оних који су у
овим вештинама пронашли прави склад енергије и покрета. Во-
ђени истом идејом – да се Анђели врати осмех на лице, ову ху-
манитарну ревију, са својим пријатељима из околних градова,
организовали су Аикидо клуб, Пауерлифтинг клуб и Карате клуб
Мусаши,  ипак очекујући више публике.

- Одлучили смо да се одазовемо овој хуманитарној ак-
цији, да помогнемо малој Анђели да оздрави, да се избори са
овом тешком болешћу и да направимо један спектакл борилач-
ких вештина и дизача тегова - казао је Далибор Илијић из Па-
уерлифтинг клуба.

Иван Радовановић из Карате клуба Мусаши изразио је за-
довољство што су идеју Горана Милојића спровели у дело.

-Надам се да смо прикупили неки приход за лечење ове
девојчице - рекао је Радовановић.

Горан Милојић из Аикидо клуба казао је да је незадово-
љан одзивом публике.

- Полупразна сала показује недовољну заинтересованост
људи за помоћ деци којој је помоћ заиста неопходна - сматра
иницијатор овог догађаја.

Анђела болује од леукемије и тренутно се налази на кли-
ници у Нишу, каже њен тата Млађан Ђошић.

- Анђела се тренутно налази у Нишу, на клиници. При-
мила је две ампуле. Боримо се да добавимо још ампула да би
терапија могла да се настави. За сада се солидно држи. Крвна
слика је проблем, али све ће се то регулисати – казао је Ђошић.

Добровољним прилозима посетилаца прикупљено је тек
68.330 динара, али ће кутија у коју се може оставити новац, бити
и даље у холу Дома културе, тако да сви којима је хуманост на
срцу, могу да помогну и наредних дана. Да би се излечила, Анђ-
ела треба да прими 15 ервиназе ампула, које се набављају у ино-
странству. Једна кошта 1100 евра.

Љ.П.
Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди

: креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски

садржај суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ста-

вови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изра-

жавају ставове органа који је доделио средства.”

СПЕКТАКЛ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА 
Помоћ за Анђелу Ђошић

КЛАДОВО - На спомен обележје  страдалим Јеврејима из Кла-
дово транспорта цвеће су положили представници јеврејских
заједница учесници  породичног семинара који је у  граду  на
Дунаву окупио око 300 припадника тог народа из Србије и окру-
жења, локалне самоуправе и АД " Ђердап -турист" у чијем су
се хотелу  Јевреји окупљају  пуних десет година.

Повод је сећање на страдале Јевреје у другом Светском
рату које су нацисти транспортовали из Кладова у Шабац где
су погубљени. На основу историјских чињеница  списак садржи
имена 1057 жена и мушкараца од којих су трећина били млади
који су  се у Кладову крили од војника  немачког Трећег рајха
од 29. децембра 1939. до 19.септембра 1940. године. 

Реч је о аустријским, немачким, словачким и шабачким
Јеврејима које су у тешким временима Кладовљани прихватили
као своје . Иако је у то време било ризично мештани Кладова
учинили су све да Јеврејима олакшају тегобе на путу у неизвес-
ност. У знак сећања на страдале из  кладовског транспорта ,
који су стрељани 12. и 13. октобра 1941. године у Шапцу, оп-
штина Кладово је 16. октобра 2002. године на Дунавском кеју
подигла споменик на коме је записано " Ово је место од јануара
до септембра 1940. године било једина мирна лука на путу за
обећану земљу, јевреја жртава нацизма ".

М.Р.

СЕЋАЊЕ НА КЛАДОВО ТРАНСПОРТ
Одржан традиционални 10.породични семинар Јевреја

МАЈДАНПЕК -  Током последње априлске седмице, од
понедељка до петка,  у Центру за културу Мајданпек , одржана
је 12. “Мала школа сликања”, пратећа манифестација велике ме-
ђународне изложбе “Жене сликари”.  Ученици свих пет основних
школа са подручја општине имали су свој дан током којег су били
у прилици да изаберу један рад са изложбе “Жене сликари” и на
ту тему покушају да створе своје мало уметничко дело.  “Мала
школа сликања” функционише као ликовна радионица, а најус-
пелији радови ће бити приказани на изложби која ће бити упри-
личена у Градској галерији од 6.до 16.јуна.

И.Ћ.

МАЛА ШКОЛА СЛИКАЊА

Пратећа манифестација међународне изложбе “Жене сликари”
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Финале такмичења „Ухвати
идеју”, које је организовало Удружење
пословних жена Србије уз подршку
Теленор фондације, добило је своје
победнице. Такмичење је одржано по-
водом обележавања међународног
Дана девојчица у ИКТ-у, с циљем да
се девојчице оснаже приликом ода-
бира будућих професија, као и да се
подстакне руковођење личним инте-
ресовањима и талентима при раз-
мишљању о професионалној орије-
нтацији.

„Стварање једнаких могућно-
сти за све јесте основа нашег посло-
вања, првенствено обезбеђивањем
приступа интернету, коришћењем
предности модерних технологија и
подстицањем предузетништва. Ве-
рујемо да индустрија информационо-
комуникационих технологија у Србији
има потенцијал  да привуче још више
младих кадрова, и да путем оваквих

иницијатива, као што је Дан девојчица
у ИКТ-у, можемо да подстакнемо де-
војке да се определе за рад у телеко-
муникацијама. Поносни смо на
чињеницу да у Теленору више од по-
ловине запослених чине жене, док је
на руководећим позицијама 47 одсто
жена”, рекла је Марија Вујанић, дирек-
тора Комуникација и одрживог развоја
у Теленору. 

Финалисткиње такмичења
обишле су Теленор, разговарале са
женама које су на руководећим пози-
цијама у овој компанији и у оквиру ра-
дионице вежбале како да што
успешније презентују своје идеје. 

„Овогодишњи Теленор Дан
девојчица протекао је у знаку подсти-
цаја девојчица на креативно, тимско
размишљање и изражавање путем
њима блиских веб-технологија, као и
презентације предузетничких идеја.
Пристигли радови су нас све одуше-

вили и није било лако одабрати по-
беднички тим”, изјавила је Оливера
Поповић, потпредседница Удружења
пословних жена Србије.

Након презентовања својих
идеја и туторијала, жири је одабрао
победнице и уручене су вредне на-
граде. Прво место освојиле су уче-
нице Основне школе „Ђура Јакшић“ из
Београда. Оне су Неда Ковачевић,
Маша Јовић и Тијана Петровић и Те-
ленор фондација их је наградила па-
метним телефонима.  

Међународни дан девојчица
традиционално је обележен друже-
њем између више од 1.000 девојчица
завршних разреда из 60 основних
школа широм Србије и успешних
жена у више од 70 компанија.
Пројекат реализују: Удружење по-
словних жена Србије, Теленор Фонда-
ција, Schneider Electric ДОО, Немачка
организација за међународну са-
радњу GIZ кроз два пројекта: Подсти-
цање запошљавања младих (YEP) и
Реформа средњег стручног образо-

вања у Србији (VET), Канцеларија за
младе, Центар Инвентива, Мини-
старство трговине, туризма и телеко-
муникација, Министарство привреде,
Министарство омладине и спорта,
Координационо тело за родну равно-
правност и SME Week.

Дан девојчица у ИКТ-у уста-
новљен је на нивоу Уједињених на-
ција и обележава се сваког последњег
четвртка у априлу. Од 2001. године,
када је у Европи (Немачкој) први пут
обележен, у овој манифестацији уче-
ствовало је више од милион де-
војчица.Удружење пословних жена
Србије први пут је организовало Дан
девојчица у ИКТ-у 28. априла 2011. го-
дине. У протеклих шест година колико
УПЖ Србије обележава овај дан кроз
пројекат је прошло више од 8000 де-
војчица, а резултати показују заинте-
ресованост девојчица да кроз овакав
вид реалних сусрета са предузетни-
цама препознају предузетништво као
могуће будуће место за запошља-
вање.

О Б Е Л Е Ж Е Н  Т Е Л Е Н О Р  Д А Н  Д Е В О Ј Ч И Ц А  
Саопштење за јавност

КЊАЖЕВАЦ - Удружење оболелих од мултипле склерозе у
Књажевцу организовало је креативну радионицу са пријатељима из
Врања и Видина у Бугарској. 

Креативна уметничка радионица довела је у МС клуб Књаже-
вац пријатеље из Центра за социјалну интеграцију и подршку особама
са инвалидитетом из Видина и Удружење оболелих од мултипле скле-
розе Пчињског округа из Врања. Размена искустава, стварање нових
пријатељстава, дељење онога што имамо, основни су мотиви којима
се руководимо. Циљ нам је и да успоставимо бољи контакт са нашим
суграђанима, каже Ана Ранђеловић, председница МС удружења у
Књажевцу, најављујући нове пројекте.

- Удружење је потписало уговор са Министарством за рад, бо-
рачка и социјална питања. Крећемо са пројектом ''Можемо заједно''.
Предмети, који буду израђени у нашој креативној радионици, наћи ће
се у објектима у нашем граду. Планирамо да се зближимо и дружимо
са нашим суграђанима. Од првог маја, кроз пројекат ''Помозимо једни
другима'', преко Националне службе за запошљавање, у нашем удру-
жењу биће запошљење четири особе са инвалидитетом – казала је
Ранђеловићева.

Слике од разнојбојних салвета, кутије украшене декупаж тех-
ником, ситнице које могу бити леп поклон драгој особи, у радиници су
настајале под спретним и вредним рукама у позитивној атмосфери,
какву затичемо кад год смо у посети Удружењу мултипле склерозе у
Књажевцу.                                                                                          Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди :

креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај

суфинансиран је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у

подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове ор-

гана који је доделио средства.”

Н А Ј А В Љ Е Н И  Н О В И  П Р О Ј Е К Т И
Креативно дружење у Удружењу мултипле склерозе

Девојчице у посети Теленору

Победнице такмичења “Ухвати идеју”


