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КЛАДОВО - Конференцијом
у Кладову завршено је студијско путо-
вање Дунавом чланова Светског удру-
жења који се баве  проучавањем,
развојем и унапређењем  водних по-
тенцијала , односно функционисањем
пловних канала и река. Овогодишња
тема односила се на сектор Ђердапа
кроз који су светски научници пловили
бродом "Аквастар Максим".

- Био је то јединствен дожив-
љај јер су учесници студијског путо-
вања  добили привилегију да са воде
уживају у лепотама Ђердапске кли-
суре. Реке Дунав, Сава и Тиса имају
међународни режим пловидбе, дели-
мично су пловне  Велика Морава и
Тамиш, а пловидба је могућа и на
појединим језерима.То је потенцијал
који може бити замајац развоја плов-
ног и наутичког туризма у Србији.
Поред кружних путовања бродом, мо-
гућа је индивидуална пловидба влас-
ника бродова на рекама и језерима,
као и изнајмљивање бродова и једри-
лица - пренео је импресије за недељ-
ник "Тимочке" Давид Едвард Меј

председник Удружења чије је седиште
у Греноблу у Француској.

Са 2.000 километара плов-
них путева, од којих су три реке у ме-
ђународном режиму пловидбе, Србија
има велике неискоришћене могућно-
сти за развој наутичког туризма, иста-
као је Крста Пашковић, председник

Удружења "Дунавски пропелер".
- За реализацију те идеје

мора  да постоји боља и директнија
веза локалних самоуправа са надлеж-
ним институцијама и министарствима,
како би се програми лакше реализо-
вали. Чињеница је  да ни сами на-
утичари нису довољно информисани

о ситуацији на рекама даље од своје
обале. Зато је важна и неопходност
промоције свега што може да се види
и доживи на рекама- додао је Пашко-
вић.

У реализацији студијског пу-
товања немерљив допринос дао је и
хотел "Аквастар", јер су  учесници
указали  на  гостипримство и љубаз-
ност домаћина у кладовском хотелу и
њихов труд да што боље представе
знаменитости овог дела Србије.

- То нас радује јер смо у при-
премама за реализацију путовање
учествовали годину дана. Све смо
подредили чињеници да стручња-
цима светског реномеа приближимо
потенцијале које нуди Дунав у сектору
Ђердапа-истакао је Аџић.

За допринос у организацији
студијског путовања Дунавом, учес-
ници су Милети Аџићу директору хо-
телског здања на дунавском кеју
доделили захвалницу. То признање
добио је и Расим Љајић министар
трговине, туризма и телекомунукација
у Влади Републике Србије.             М.Р.

ДУНАВ ЗАМАЈАЦ РАЗВОЈА НАУТИКЕ У СРБИЈИ
Студијско путовање кроз Ђердап

Кабинет министра задуженог за демографију и популациону политику
расписао је Јавни позив за пилот пројекте којима ће се тестирати мере попу-
лационе политике у локалним самоуправама. Право учешћа имају све општине
које испуне два основна услова – да већ у сопственим буџетима имају предви-
ђена средства за мере подршке породици или подстицање рађања и да имају
тело или особу задужену за питања демографије и популационе политике, од-
носно за спровођење предложених мера. Рок за пријављивање почео је да тече
од објављивања у Службеном гласнику, 12.05.2017. године, а пријаве се могу
слати у року од 15 дана од дана објављивања – завршно са 29. 05. 2017. го-
дине.

Планирано је да пројекти буду покренути у по најмање једној општини
у региону Војводине, Београдском региону, региону Шумадије и западне Србије
и региону јужне и источне Србије. Средства се морају утрошити у току буџетске
године, а започете активности ће се наставити и у наредној години. Након ева-
луације, мере које имају тренд да буду учинковите, биће уврштене у законска
решења.                          
За ову намену из буџета је обезбеђено 130 милиона динара за суфинансирање
до 85 одсто укупних трошкова за предложене мере популационе политике. Мак-
симални износ који може бити додељен локалној самоуправи која подноси
пријаву је до 32,5 милиона динара по свим предложеним мерама.

Бесповратна средства намењена су за суфинансирање оних мера,
које се односе на подстицање рађања, ублажавање економске цене подизања
детета, усклађивање рада и родитељства, снижавање психолошке цене роди-
тељства, промоцију здравља и репродуктивног здравља, борбу против неплод-
ности, популациону едукацију.

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ZА МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛИТИКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Саопштење за медије

МАЈДАНПЕК- У општини Мајданпек, прошлог петка са представни-
цима организација цивилног друштва потписани су уговори о финансирању
програма, програмских активности и пројеката средствима општинског буџета
у овој години.

Организације цивилног друштва које су испуниле услове јавног кон-
курса и Правилника о финансирању цивилног сектора могу да рачунају на
скоро 3,4 милиона динара од којих је 1,6 предвиђено за финансирање про-
грама, 980 хиљада за пројекте и 794 хиљада динара за програмске активности.
Уз удружења грађана на подршку из општинског буџета у реализацији планова
могу да рачунају и одређена културно уметничка друштва, удружења пензио-
нера, ратних ветерана, резервних војних старешина, пчелара, шумовласника,
ловаца, уметника, али и Иницијатива младих, затим Друштво за помоћ мен-
тално недовољно развијеним особама и Савез самосталних синдиката за оп-
штине Мајданпек, Неготин и Кладово.

На скупу уприличеном овим поводом, Дејан Вагнер, први човек оп-
штине Мајданпек истакао је да је постала традиција да се у оваквим приликама
окупе сви представници овог сектора и међусобно поразговарају о потребама
и могућностима у тој области. Рекао је да у буџету има пара, те да ће општина
испунити обавезе из потписаних уговора, али и подвукао потребу да и корис-
ници средстава, ревносно реализују све уговорне обавезе. Претходних година,
на жалост, било је случајева непоштовања уговора.

И.Ћ.

БУЏЕТСКА ПОДРШКА 
3,4 МИЛИОНА ДИНАРА

Потписани уговори са организацијама цивилног друштва

Фото: Архива недељника “Тимочке”
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КЛАДОВО - На три пар-
целе укупне површине  80  хек-
тара у атару Велеснице, Никола
Вербункић за два дана је  за-
вршио сетву сунцокрета. То
можда и није вест  да сетвени
радови нису обављени на њиви
под коровом на којој није спро-
ведена класична  припрема
земљишта односно дубоко
орање и тањирање. Реч је о по-
ступку који је први пут приме-
њен у источној Србији уз
коришћење сејалице  за ди-
ректну сетву у коју стаје 1600 ки-
лограма вештачког ђубрива и
око 400 килограма семена. Са-
времену сејалицу која има
радни захват од 4,2 метра вуче
трактор од 200 КС у коме је све
аутоматизовано, а функциони-
ше уз команде аутоматског пи-
лота.

- То је једина сејалица те
намене у Србији , а та техноло-
гија сетве одавно је заступљена
у Бразилу , Украјини и Русији и
има вишеструке ефекте. Нема
трошкова око припреме ора-

ница, а овим  моделом побољ-
шава се квалитет земљишта и
повећава се капацитет задржа-
вања влаге будући да је сма-
њено уситњавање земљишта у
више пролаза. Иначе пракса је
показала да се директном сет-
вом, у односу на конвенциона-
лан начин  утрошак горива
смањује са 88 на 17 литара по
хектару- прича Драган Попов
дипломирани инжењер .пољо-
привреде из Вршца.

Највећи утицај на стање
усева имају тип земљишта,рок
сетве и начин обраде , док при-
нос сунцокрета,  зависи од агро-
еколошких услова, хибрида и
примењених агротехничких ме-
ра. Ова технологија прои-
зводње сунцокрета садржи хро-
нолошки низ  мера, којима се
постојећи агроеколошки услови
прилагођавају захтевима су-
нцокрета у циљу што бољег ис-
коришћавања  потенцијала ро-

дности - додао је Попов.
Никола Вербункић обра-

ђује близу 500 хектара ораница
у Кључу. Максимално је посве-
ћен послу с којим се бави, ре-
довно се усавршава , прати и
користи  иновације које утичу на
квалитетније и економичније по-
словање у пољопривредној
производњи. Годинама су при-
носи сунцокрета у кладовском
крају око две тоне по хектару,
пшенице око четири тоне, а ку-
куруза тону више. Можда поне-
кад година буде  берићетнија,
али то није правило. Зато је
важна едукација, без науке
нема квалитених приноса у по-
љопривреди и зато сви морамо
да прихватимо технолошке но-
вости.За метод директне сетве
сазнао сам више на зимском се-
минару  пољопривредника  на
Златибору и то је било пресудно
да се определим за модел сетве
сунцокрета који први пут приме-
њен у Источној Србији - казао је
Вербункић.                    

М.Р.

СУНЦОКРЕТ НА ЊИВАМА ПОД КОРОВОМ
Нови модел сетве у кључкој низији

КЊАЖЕВАЦ - На трибини, одржаној у Агенцији за развој оп-
штине Књажевац, поред разговора о мерама агране политике Мини-
старства пољопривреде и заштите животне средине, било је речи и о
органској производњи повртарских, воћарских и виноградарских кул-
тура, као и о заштити биљака од болести и штеточина. 

Регистрованим произвођачима органске производње највећи
проблем представљају средства која могу да користе за исхрану би-
љака и њихову заштиту од болести и штеточина, казала је на трибини
Горица Цвијановић професорка факултета за биофарминг из Бачке То-
поле.

Препарати, који представљају део националног програма у 145
земаља света, одобрени су и од Министарства пољопривреде Репуб-
лике Србије. 
- Бавили се органском производњом, или не, основне принципе очу-
вања  плодности земљишта морамо да задовољимо - закључила је
Цвијановић у разговору са књажевачким пољопривредницима.    Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди

: креативност и иновативност у пракси”   - “Овај медијски садржај су-

финансиран је од стране општине Књажевац. Ставови изнети у под-

ржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који

је доделио средства.”

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА 
И ЗАШТИТА БИЉАКА 

Трибина одржана у Агенцији за развој општине Књажевац

МАЈДАНПЕК- Низом активности реализованих послед-
њих месеци, улаз у Мајданпек из правца Београда, постаје уре-
ђенији део града. Поред припреме за измештање неких објеката
садашње Аутобуске станице, а у оквиру тога и уређење прилаза,
недавно су у акцији минера Рудника бакра Мајданпек, поред ма-
гистралног пута изнад станице засађене брезе, а коначно, при-
води се крају и уређење простора око старе аутобуске станице.

На старој аутобуској станици асфалтиран је паркинг про-
стор за камионе, шлепере, туристичке аутобусе, као и возила
станара околних зграда. Асфалтиран је и сам почетак Карађорђ-
еве улице, замењени су ивичњаци, сређени тротоари, а пре-
остало је да се на том простору “острвца” претворе у зелене и
цветне оазе, па тако оплемени простор који је до недавно био
право ругло. Радове на асфалтирању извели су запослени у
Предузећу за путеве “Штрабаг”, а средства је обезбедило Јавно
предузеће “Путеви Србије” у укупној вредности од око 10 ми-
лиона динара.                                                                                         И.Ћ.

УРЕЂЕНИЈИ УЛАЗ У ГРАД

Асфалтиран део Карађорђеве и простор око 
старе Аутобуске станице
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БОЉЕВАЦ - Традицио-
нално удруживање сточара на
бачијама, од давнина је по-
знато у бољевачком крају, где
се некад у домаћинствима
гајило на хиљаде оваца. Током
летњих месеци стада су изга-
њана на планинске пашњаке и
тамо на катунима и колибама
се од овчијег млека припремао
сир. 

Оваца је данас далеко
мање, али бачије опстају.  Жи-
тељи Подгорца, Боговине и су-
седног Злота, сваког пролећа у
мају месецу окупљају своја
стада на Брезовици. Пашњаци
на Брезовици се простиру на
око шест стотина хектара, на
надморској висини од осам
стотина метара и идеално су
место за испашу оваца и
крупне стоке. Погодна клима и
нетакнута природа утичу и на
квалитет млека, а то сточари
знају од давнина и због тога се
и са само пар оваца удружују у
бачије. Овог пролећа своја
грла су на Брезовицу довели
мештани Подгорца, Боговине и
суседног Злота. Укупно 160
оваца из петнаест породица. О
њима ће читаво лето бринути

власник бачије, Јован Маргита-
новић из Злота. 

- Већ дванаест година
сам овде на Брезовици сваког
лета. Након одласка у пензију,
као бивши полицајац, одлучио
сам да се бавим овчарством и
да у нетакнутој природи прово-
дим читаво лето. Некада је
било много више оваца на
мојој бачији, ове године је 160.
Мужа је најтежи део читавог

посла, пошто се овце музу три
пута  дневно, али имам и
помоћ овде на бачији. Овде се
добија најквалитетније овчје
млеко, од кога се читавог лета
припрема сир за сваку поро-
дицу која учествује на бачији -
каже Јован. 

Бачијање има и зна-
чајан економски моменат за
породице које удружују стада.
А има ове године и оних који су

довели три или четири грла. 
-Исплати се - каже Го-

рица Радивојевић из Подгорца.
-Ми смо овде довели четири
овце и током трајања бачије
ћемо прикупити близу стотину
килограма сира, што не би
било могуће да смо их оста-
вили у селу.

Слично је и код других
домаћина, међу којима нема
оних, који имају више од десе-
так оваца.

Иначе, првог дана ба-
чије, окупило се стотину људи
на катуну Јована Маргитано-
вића. Најпре је обављена мужа
и мерење млека, како би се
прецизно утврдиле количине
за припремање сира, за сваку
породицу. Једно од правила
бачије је и заједнички ручак
свих учесника, на ливади,
одакле сваког јутра ка пашња-
цима креће стадо.              М.Г.

Пројекат „Пољопри-

вреда, село, млади: ко не сеје

– неће ни жети“ суфинансира

Општина Бољевац. Ставови

изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који

је доделио средства.

БАЧИЈЕ БОЉЕВАЧКИХ СТОЧАРА 
На Брезовици своја грла довели мештани Подгорца, Боговине и Злота
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НЕГОТИН – У спомен на
12.мај 1833. када је Неготин ко-
начно ослобођен турског феуда-
лизма и припојен Србији, у
општини Неготин се сваког маја
организују „Мајске свечаности“,
манифестација са обиљем
садржаја, прилагођених сваком
узрасту и укусу. Овогодишње
„Мајске свечаности“ отворене су
регионалном планинарском ак-
цијом „Стазама рајачког вино-
горја“, а настављене су обеле-
жавањем 9.маја, Дана победе
над фашизмом. 

Током прве недеље ма-
нифестације публика је уживала
у концерту Тање Јовићевић и
групе “Октобар”, а публици су се
представили и неготински бен-
дови: “Resurrection”, “Bekstejdž
trio”, “Storm”, “Red danger” i “Bad-
mash”. За љубитеље доброг
староградског мелоса организо-
вани су концерти „Банатских ки-
цоша са глумцем Мирославом
Жужићем“, „Неготинских кава-
љера“ Градимира Спасића, али
и у концерту „Old Hat orchestra“.
Наравно, на задовољство мла-
дих из Неготина и околних гра-
дова, 12.мај, увеличао је
најпопуларнији клупски бенд у
региону, „Лексингтон бенд“.

Основна школа „Бранко
Радичевић“ свој овогодишњи

мјузикл „Моје песме, моји
снови“, којим је обележила свој
34.рођендан, представила је и
на централној бини на Тргу Сте-
вана Мокрањца. Неготинци су
могли да уживају и у програму
„Поздрав из Крајине“ у којем су
учествовали дечји фолклорни
ансамбли КУД „Видра“ из Вид-
ровца, „Воја Чурић“ из Кобиш-
нице, „Димитрије Беливакић“ из
Буковча и „Стеван Мокрањац“ из
Неготина, али и етно група „До-
лама“ Уметничке школе „Стеван
Мокрањац“, малишани Пред-

школске установе „Пчелица“, а
наступили су и Вионера Пауно-
вић, млади фрулаш Милан Ни-
колић, као и Спасоје Булбић на
окарини и дудуку. У дому кул-
туре је, по традицији, приређен
годишњи концерт КУД „Стеван
Мокрањац“ са гостима из ан-
самбла „Диша Антић“ из Скуп-
љена, општина Владимировци.

Музеј рударства и мета-
лургије у Бору, у оквиру неготин-
ских “Мајских свечаности” и
републичке манифестације “Му-
зеји Србије десет дана од 10 до

10”, представио је Неготинцима
своју изложбу о Ђорђу Вајфе-
рту, аутора етнолога Сузане
Мијић. Неготинску издавачку
продукцију обогатио је још један
наслов из археологије, “Архео-
логија Музеја Крајине” из пера
Гордана Јањића, археолога и
музејског саветника у овдаш-
њем музеју. У музичком пави-
љону је Павле Радановић
одржао предавање на тему
„Храна и вино“ употпунивши
слику о енологији и винарству
као сјајној симбиози и добром
дуету укуса и уживања. Прика-
зан је и документарни филм
“Обећање”, аутора Душана
Гајића и редитеља Жељка Мир-
ковића, који је сниман у селу
Рогљево код Неготина о фран-
цуској породици Бонжиро, Естел
и Сирулу, који су трагајући за
рајским местом у којем ће пра-
вити своја органска вина про-
нашли управо ово крајинско
село.

На “Мајским свечано-
стима” на градском тргу свако-
дневно су се одигравали и
бројни програми у оквиру 12.ме-
ђународног Сајма меда и вина,
од Етно дана, штандова са суве-
нирима и предметима домаће
радиности, преко бројних про-
моција и програма.              С.М.Ј.

ПРОГРАМИ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ И УКУСЕ
Богат и садржајан програм на „Мајским свечаностима“

НЕГОТИН - Поводом 12.маја,
Дана општине Неготин, у спомен на
дан када је овај крај Србије, 1833. ос-
лобођен од турског феудализма, ло-
кална самоуправа је на свечаној
седници за постигнуте резултате у
2016. доделила и традиционална при-
знања. Истакнути српски неуропси-
хијатар, психотерапеут и књижевник,
академик професор доктор Владета
Јеротић, по мајци изданак чувене не-
готинске породице Јотић, проглашен
је за  почасног грађанина Неготина. У
име академика кључ хајдук Вељковог
и Мокрањчевог Неготина примио је
Ненад Арсић, управник Задужбине
Владете Јеротића.

- Пред нама је велики посао.
Стварање повољног пословног ам-
бијента, успостављања боље са-
радње са предузетницима и предста-
вницима привредних гиганата, сређи-
вање приобаља и осталих почетних
корака или наставак започетог, све у
циљу да Неготин буде боље место за
живот свих нас. Успех свакога од нас,
било да је реч о појединцу, колективу,
удружењу, од великог је значаја и
представља саставни део напретка
нашег града и општине. Захваљујем
свима који су својим радом допринели
развоју општине- истакао је Владимир

Величковић, председник општине Не-
готин који је уручио и две плакете
града: владики тимочком Илариону за
несебично залагање да Неготин и
Крајина буду место духовног, али и
економског и сваког другог проспери-
тета и Горану Николићу, власнику

предузећа “Николић превоз” из Сама-
риновца за допринос у развоју приват-
ног предузетништва.

Мајске награде, које уз дип-
лому предвиђају и новчана средства
у висини од 95.628 динара, уручене
су: музикологу Маји Чоловић Васић,

уреднику рубрике “Музичка критика и
савремени токови” у музичкој редак-
цији другог програма Радио Београда,
Вилију Хаџићу, координатору регије
Ниш у “Телекому”, примаријусу др Ми-
рославу Ивићу, добротвору Вукашину
Антонијевићу Фанију из Слатине и по-
стхумно Банету Гитановићу, профе-
сору физичке културе. Др Ивић је
своју награду донирао за лечење де-
војчица Снежане Савић из Неготина и
Еме Радовановић из Јасенице.

Мајске повеље и новчану на-
граду у висини од 47.814 динара за
резултате остварене у разним обла-
стима образовања, добили су: Мла-
ден Станојловић, студент нишког
Правног факултета, Никола Митић и
Ана Јиндра, ученици “Неготинске гим-
назије”, Андреј Миљковић, студент
мастер академских студија на нишком
Факултету спорта и физичке културе и
Тијана Јанковић, ученица ОШ “Павле
Илић Вељко” у Прахову.

-  Жеља нам је да општину
Неготину вратимо на место које јој
припада на мапи Србије, а да бисмо
то и остварили, морамо сви да се
укључимо и дамо свој допринос- иста-
као је др мед Љубисав Божиловић,
председник Скупштине општине Него-
тин.                                              С.М.Ј.

АКАДЕМИКУ ВЛАДЕТИ ЈЕРОТИЋУ ТИТУЛА 
ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА НЕГОТИНА

Поводом Дана општине Неготин уручене награде и признања за заслуге у 2016.
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ЗАЈЕЧАР - Сваке године 1,25 милиона људи погине у са-
обраћајним незгодама на путевима, а између 20 и 50 милиона
бива лакше или теже повређено. Повреде у саобраћају пред-
стављају водећи узрок смрти деце и младих узраста 5-29 година.
Подаци Светске здравствене организације указују да је преве-
лика или неприлагођена брзина основни узрочник скоро сваког
трећег смртног исхода у саобраћајним незгодама широм света.
У Европи готово 50% погинулих чине рањиви ученици у саобра-
ћају - пешаци, бициклисти или мотоциклисти.

Бројне студије указују да се у просеку 40-50% возача не
придржава прописаних ограничења брзине. Возачи мушког пола,
млади возачи или они под утицајем алкохола чешће учествују у
саобраћајним незгодама изазваним неодговарајућом брзином.

„Брзина се налази у сржи проблема повреда у саобраћају
широм света“-наглашава др Маргарет Чен, Генерални директор
СЗО.“ 

Повреде у саобраћају се могу спречити, смањење про-
сечне брзине од само 5% може довести до смањења броја са-
обраћајних незгода са погинулим лицима и за читавих 30%, и
спасити бројне животе.“ Др Чен даље истиче да „Уколико би
земље усмериле пажњу само на ову кључну опасност, путеви би
постали много безбеднији, како у погледу сачуваних живота, тако
и у повећању броја оних који пешаче или возе бицикле, са дуго-
рочним позитивним ефектима по здравље."

Завод за Јавно здравље “Тимок” Зајечар
Центар за промоцију здравља

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
КЊАЖЕВАЦ - Од ове године предтакмичења за Драгачевски сабор у

Гучи одржавају се у десет центара, међу којима је и Књажевац. На манифестацији
''Звуци трубе са Тимока'' за могућност да наступе на највећем светском фестивалу
трубе борило се пет оркестара, а победиле су ''Златне трубе'' из Књажевца. 

Дефиле улицама града био је позивница Књажевчанима да чују звуке
трубе са Тимока и поздраве учеснике предтакмичења за Драгачевски сабор у
Гучи.  Са позорнице Тимочане је поздравио председник организационог одбора
Сабора Слободан Јоловић.

- Дозволите да вас поздравим у име Сабора трубача у Гучи, највеће ма-
нифестације у Србији и највећег фестивала трубе у свету, фестивала који је у
протеклих 56 година посетило близу 20 милиона гостију из преко 100 земаља са
свих континената- казао је Јоловић.

Манифестацију, посвећену инструменту са којим се, како је рекао, у
Србији и ратује и весели, отворио је председник општине Милан Ђокић:

- Окупили смо се овде да одамо пошту инструменту који је увек био и на
челу и на зачељу српских колона, било да су оне ишле у ратове, или у сватове.
Са трубом су се Срби одувек и радовали и ратовали. Са жељом да труба у на-
редном периоду буде само знак весеља, да обележава само лепе догађаје, про-
глашавам манифестацију ''Звуци трубе са Тимока'' отвореном – рекао је Ђокић.

За титулу најбољих у неколико категорија и могућност да наступе у Гучи
борило се пет оркестара: оркестар Ивана Миленковића из Књажевца, Дар мар из
Књажевца, Балканика из Ниша, оркестар Мирослава Првуловића из Књажевца
из Златне трубе из Књажевца. Одлуком жирија, у коме су били професори музике
Дарко Димитријевић, Александар Миленковић и Данило Филиповић, у августу, на
57. Сабор путоваће ''Златне трубе'' из Књажевца.
- Ми смо учествовали у Гучи у категорији млађих оркестара, али тамо нисмо били
већ две, три године. Сада смо прошли и надам се најбоље. Ко није био у Гучи, не
може да вам каже...Осећај је величанствен. Тамо стичете ауторитет, популарност...
- испричао је Милан Милијић, прва труба оркестра ''Златне трубе''.

И док су ''Златне трубе'' свирале свој победнички концерт, организатор –
Туристичка организација општине Књажевац сабирао је утиске.

- Ми пишемо историју вечерас. Време нас је послужило, имали смо једну
фешту вечерас, манифестацију за коју се надам да ће постати традиција -  казао
је директор Туристичке организације Бобан Марковић.

Као гости наступили су трубачи из Беркова у Бугарској и оркестар Иси-
дора Зећировића из Бојника. Шарм манифестацији дале су манекенке у моде-
лима Удружења ''Извор'', власници олдтајмера и Удружење риболоваца, које је,
као и сваке године, припремило рибљу чорбу, која је подељена посетицима.                                                                                                            

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

тивност 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.”

ЗВУЦИ ТРУБЕ СА ТИМОКА
Победиле ''Златне трубе'' из Књажевца 

БОР - У Бору је у паркићу на II километру организован
„Времеплов“, који је окупио велики број грађана и деце који су
имали прилике да уживају уз музику и добро расположење.

Организатори познати борски сликар Ненад Васиљевић
и музичар Аца Николић познатији као Ринго, приредили су овај
догађај ради дружења са суграђанима, подсећања на прохујало
време одрастања и оживљавања успомена и сећања на парк на
II километру.

Компанија “Текијанка” донирала је  пиће, слаткише и ба-
лоне који су подељени најмлађима. Борани су се дружили, пе-
вали и подсетили на протекле дане и детинство проведено у
паркићу.                                                                                             Д.К.

ВРЕМЕПЛОВ

Борани се дружили, певали и подсетили на детинство

МАЈДАНПЕК - У организацији Удружења жена “Вредне Влајне” и под-
ршку Месне заједнице Рудна глава, Туристичке организације и Општине
Мајданпек у највећем селу ове општине у недељу је одржана прва “Плашин-
тијада”, етно манифестација у оквиру које је организовано такмичење у при-
премању плашинти, традиционалног специјалитета овог краја. Најбоље је
припремила Виолета Бријазовић из  села домаћина, друго место припало је
Драгани Јовановић из Клокочевца, а треће најмлађој учесници,  Кристини Бла-
гојевић из Танде. Поред тога уприличено је и такмичење у брзом плетењу, по-
сета археолошком локалитету, рудник Рудна глава и представљени најстарији
аутентични предмети овог краја, организоване изложбе, све уз пригодне на-
ступе осам етно група, односно, културно уметничких друштава из пет општина.

И организатори и у недељу бројни посетиоци, надају се да је ово по-
четак једне лепе традиције и чувања лепих обичаја и специфичности овог краја,
који дају допринос развоју културе и туризма. 

И.Ћ.

ОДРЖАНА ПРВА

“ПЛАШИНТИЈАДА”

Почетак једне лепе традиције



ДОГАЂАЈИ 7БРОЈ 243

БОР - Ако вам је досадила
кафа са пријатељима у оближњим ка-
фићима, постоји место које ће вам
свакако подићи адреналин и вратити
осмех на лице. То је управо кафић у
борској јами, који је од 30. јануара
2012 године, када је званично отворен
посетило више од 5000 људи, а само
ове године примио је око 200 посети-
лаца.

И даље, без сумње важи за
највећу атракцију у Србији. Не само
што пружа могућност посетиоцима да
завире дубоко у унутрашњост земље,
већ и доживе атмосферу у којима сва-
кодневно раде рудари.

„Којом брзином се креће
лифт“, „колико траје та вожња“, „ко-
лико је дубока јама“, „има ли жена у
руднику“-најчешћа су питања која по-
стављајју туристи, наводе водичи.

До кафића који се простире

на око 65 квадрата се брзо стиже лиф-
том у који стаје око 50-ак људи. Уре-
ђен је и осветљен прилазни ходник,
постављени столови, клупе и мини
шанк. На дубини од 400 метара под
земљом, у кафићу можете попити
кафу, чај или неко друго безалкохолно
пиће.

По силаску у кафић или за-
вршетку боравка у њему, могуће је
уписати свој доживаљај и у књигу ути-
сака. У њој су забележени утисци на
српском, кинеском, немачком, енглес-
ком, грчком језику...

До кафића су свратиле и
многе познате личности, па су тако
својевремено приликом доласка у
Бор, кафу у кафићу у борској јами по-
пили и Здравко Чолић, Бранимир
Брстина, „Парни ваљак“, ватерполи-
сти као и бројни српски политичари.
Чола је тада, продужио и спсутио се и

200 метара дубље од кафића, где се
дружио са рударима на 17. јамском
хоризонту, док је певача Владу Геор-
гијева више занимала вожња дампера
на борским површинским коповима. 

- Право је задовољство што
сам имао част да посетим овај под-
земни „кафић“, али и да укратко са-
знам мали део историје овог великог
рудника и упознам људе који овде
раде и проводе већи део дана. Ово је
једно богато и лепо искуство  -  казао
је Душан Мандић, познати српски ва-
терполиста, приликом силаска у
кафић,када су ватерполисти у Бору
учествовали на припремном турниру
за Олимпијске игре, а слободно време
искористили су за силазак у борску
јаму, и обилазак кафића на 440 ме-
тара  под земљом.

„У Јами нисмо били сами.

Дивно и велико искуство за све нас, уз
дивну едукацију“, порука је тада била
српских ватерполиста, након посете
Рударско - топионичарског басена
(РТБ) „Бор“.

Како наводе у РТБ заинтере-
совани за обилазак кафића потребно
је да се најпре јаве најближој тури-
стичкој агенцији, која ће податке, до-
ставити надлежној служби РББ-а, а
онда ће са „Јаме“ стићи информација
када и у које доба дана је силазак у
„кафић“ могућ. 

Силазак није омогућен мла-
ђима од 16 година јер тако каже Закон
о рударству, а сви који одлуче да сиђу,
пре тога потписују изјаву да то чине на
сопствену одговорност, што се здр-
авља тиче, док за безбедност посети-
лаца гарантују надлежни у „Јами“, на-
воде у РТБ.                                      Д.К.

К А Ф И Ћ  У  Ј А М И  С В И  Р А Д О  П О С Е Ћ У Ј У
Највећа туристичка атракција у Србији 

30. маја  2017. године, у 20 сати

АМФИТЕАТАР
ДОМА КУЛТУРЕ

Информације на телефон: 030/424-  546 
од 8 до 14 сати

Концерту претходи манифестација

,,Матурски плес”

КОНЦЕРТ 

ЖЕЉКА ВАСИЋА

Установа ,,Центар за културу општине Бор”организује:

ЈП"Зоолошки врт"Бор 27.05.2017.године организује по први пут
Сајам домаће радиности. Идеја је да се људима који се баве рукотво-
ринама омогући место за изложбу и продају  својих радова а уједно
ћемо и нашим сталним посетиоцима омогућити додатни садржај у
нашем врту. Искрено се надамо да ће се грађани одазвати овом позиву
у што већем броју. Људи који ће тога дана излагати своје радове ( око
20 излагача) имаће постављене штандове у кругу зоо врта на шеталач-
кој стази и на платоу испред кафића. 

САЈАМ ДОМАЋЕ

РАДИНОСТИ

Саопштење за јавност ЈП"Зоолошког врта"Бор
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НЕГОТИН - Културно-
уметничко друштво “Флоричика” из
Јабуковца свеукупни је победник
овогодишње 44. смотре изворног
народног стваралаштва “Сусрети
села општине Неготин”. Они су у
конкуренцији 12 села, својим про-
грамима, освојили чак 203, свега
поен мање од максималних 204
поена. Друго место са 199 поена
поделила су културно-уметничка
друштва “Хајдук Вељко” из Речке
и Карбулово, а треће са 198 поена
ансамбли “Воја Чурић” из Кобиш-
нице, “Димитрије Беливакић” из
Буковча  и “Живорад Петровић-
Дудић” из Јасенице.

-КУД “Флоричика” је ста-
лни гост на свим манифестаци-
јама изворног народног стварала-
штва, а нарочито на “Сусретима
села”. Учешће на оваквим мани-
фестацијама нам значи сталну ак-
тивност и мобилност свих чла-
нова, значи нам неговање тради-
ције, очување од заборава пе-
сама, кола, ношњи, игара, једном
речју очување традиције и обичаја,
богатства културе Јабуковца и око-
лине- каже Мића Блендић, члан

УО КУД “Флоричика”.
Победничком ансамблу

припала је награда у висини од
30.000 динара, другопласиранима
по 20.000, а трећепласиранима по
10.000 динара. Иначе, ове године
су сва села учесници манифеста-

ције добили по 70.000 динара од
локалне самоуправе за организа-
цију програма.

-Мало је манифестација
које окупљају оволики број учес-
ника и у које се улаже пуно труда
управо због значаја које има за оп-

штину Неготин. Преко 700 меш-
тана 12 крајинских села који су
учествовали у овогодишњим “Су-
сретима села” показали су кроз
приказ обичаја, песама, народних
игара колико улажу у неговање
традиције. Имајући у виду значај
ове манифестације, локална са-
моуправа ће и у наредним годи-
нама пружити подршку – истакао
је др мед Љубисав Божиловић,
председник Скупштине општине
Неготин.

У овогодишњем 44. се-
ријалу “Сусрети села” од марта до
маја надметали су се ансамбли из
Јабуковца, Тамнича, Сикола, Шар-
камена, Буковча, Штубика, Кобиш-
нице, Чубре, Видровца, Карбуло-
ва, Речке и Јасенице.

- Што се победничког села
тиче, морам да кажем да је кул-
турно-уметничко друштво “Фло-
ричика” ове године уложило
толико труда и рада што их је и до-
вело на победничко постоље”,
рекла је Рената Ђурђевић Станко-
вић, в.д. директорка Дома културе
“Стеван Мокрањац”.                                    

С.М.Ј.

ТРИЈУМФОВАЛА “ФЛОРИЧИКА” ИЗ ЈАБУКОВЦА
Проглашени победници 44. “Сусрета села” општине Неготин

Чланови Пауерлифтинг клуба Књажевац поново су бриљирали на Дру-
гом отвореном Међународном првенству за особе са инвалидитетом у параолим-
пијској дисциплини Bench Press које је одржано у Књажевцу 14. маја, где су
освојили  две златне и три сребрне медаље.

Како је саопштено из клуба у параолимпијском bench press-u за муш-
карце прво место припало је Далибору Милутиновићу у категорији Сениора до
107кг. са подигнутих 70кг, док је Срђан Ристић  заузео друго место у истој катего-
рији до 88кг. са подигнутих 80 кг.

Сребрна медаља припала је и Братиславу Петровићу у категорији Вете-
рана до 97кг. са подигнутих 50кг и Саши Тошићу у категорији Ветерана до  107 кг.
са подигнутих 50 кг. 

У саопштењу се наводи да је у  параолимпијском bench press-u за жене
Весна Никић је заузела прво место у категорији Сениорки до 86кг. са подигнутих
65кг, а она је проглашена и за најјачу ветеранку и такмичарку.

На такмичењу је учествовало 33 такмичара из осам клубова из Србије,
Босне и Херцеговине, Македоније и Бугарске.

Из клуба су саопштили и да је учешће на овом такмичењу и организацију
помогао  Спортски савез општине Књажевац.                                                       Д.К.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој привреди : креа-

тивност 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.”

ОСВОЈИЛИ ДВЕ ЗЛАТНЕ И
ТРИ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ

Запажен успех чланова Пауерлифтинг клуба Књажевац

КЊАЖЕВАЦ - Ученици и професори Књажевачке гимназије обележили
су Дан своје школе. На свечаности у ГИМ театру уручене су пригодне награде
ученицима који су постигли запажене резултате на такмичењима и представљен
је нови број школског часописа Погледи. Својих некадашњих гимназијских дана
присетиле су се Јелица Ђокић, професорка у пензији и позната књижевница и
публициста Љиљана Булатовић.

Била је ово прилика  за сумирање резултата постигнутих током школске
године која се полако ближи крају.

- О нашим резултатима најбоље говоре успеси наших ученика на мно-
гобројним такмичењима. Још смо поноснији због чињенице да 80% наших ученика
уписује жељени факултет и студира финансиран из државног буџета - истиче
Жарко Цветковић, директор Књажевачке гимназије.

У част дана школе на великој сцени Дома културе изведена позоришна
представа “Зла жена” Јована Стерије Поповића, а све активности гимназијалаца
имале су  хуманитарни карактер - и током дана у ГИМ театру и увече у Дому кул-
туре прикупљана су средства за лечење једанаестогодишње  Анђеле Ђошић, која
болује од леукемије. 

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

тивност 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.”

ОБЕЛЕЖЕН ДАН 
КЊАЖЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

Ученици и професори прославили 146. рођендан школе


