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Које могућности Специја-
лна болница за рехабилитацију
„Гамзиград“ нуди својим корисни-
цима?

-Специјална болница је спе-

цијализована за рехабилитацију обо-

љења периферних крвних судова у

шта се убрајају: органски и функцио-

нални поремећаји артијеријских крв-

них судова, обољења периферних

венских крвних судова и лимфног си-

стема, као и вибрационе болести. Та-

кође, болница је специјализована и за

општу рехабилитацију, односно, боле-

сти везивног ткива, зглобне и ванзг-

лобне облике реуматизма, ортопедске

болести и посттрауматска стања, ано-

малије дечијег узраста, неуролошка и

гинеколошка обољења. У склопу бол-

нице постоје и два затворена базена

са термоминералном водом која се

користи и у минералним и галванским

кадама, локалним купкама, за под-

водну масажу и гинеколошко ороша-

вање. Осим тога, болница примењује

и електротерапију најсавременијим

методама, фототерапију, термотера-

пију, а терапија хипербаричном окси-

генацијом се обавља у хипербаричној

комори. Прошле године смо зановили

медицинску опрему, све за добробит

наших пацијената. 

Постоји ли могућност ле-
чења у Гамзиградској бањи о тр-
ошку Републичког фонда за здра-
вствено осигурање и како је то ре-
гулисано?

-Да, наравно да постоји та

могућност. Републички фонд здрав-

ственог осигурања је у рехабилита-

цији и индикацији смањио број

болесничких дана које корисници могу

код нас да користе на лечењу, тако да

је  уговор умањен у финансијском по-

гледу без мењања цене болесничког

дана, која је остала иста. Тако је код

уградње вештачког кука или  згло-

бова, било право пацијената да кори-

сти 21 дан за опоравак и имали су

право на продужење за исто толико

дана, а сада је то право на продужено

лечење укинуто, јер је РФЗО  скратио

те дане у рехабилитацији.  Све је то

утицало да ми још прошле године осе-

тимо ту промену. До јуна  смо имали

пацијенте са упутом из 2015. године

за хипербаричну комору. Радимо

истим темпом,  имамо десет уговоре-

них постеља у Одељењу за хиперба-

ричну оксигенацију и  још две групе од

по 10-12 пацијената. Међутим, не-

извесно је до краја године да ли ћемо

имати 100 одсто ту попуњеност. По-

треба се није смањила у хипебаричној

оксигенацији,  и од 10 постеља данас

на третману хипербаричне коморе

имамо 23 пацијента. Срећом, пре пар

година смо набавили још једну ко-

мору. Потреба је велика а могућности

мале, индикације су сужене, тако да

предност имају најтежи пацијенти са

гангренама или пред ампутацијом или

постампутационо долазе и користе

третман. 

На чему инсистирате када
говоримо о раду болнице?

- Радимо на сталној едука-

цији кадрова, јер желимо да смо у ко-

раку са напретком технологије.

Тренутно имамо четири лекара на

специјализацији, четири терапеута су

на студијама високе школе а имамо и

две медицинске сестре на високим

студијама. И кадровски и технички се

трудимо да квалитет наших услуга по-

дигнемо на виши ниво. Од 250 по-

стеља колико је пацијентима на

располагању у Гамзиградској бањи,

стотину је намењено пацијентима које

на лечење упућује РФЗО. Преосталих

150 места је опредељено тржишно, и

могуће је смештај у болници платити

сопственим средствима.  Приметно је

опала платежна моћ, али ми се тру-

димо да корисницима пружимо високи

квалитет услуге  по истој цени коју

нисмо мењали у последњих  шест го-

дина. Трудимо се да поново “заживи”

и превентивна рехабилитација, која је

давно заборављена. Некада су  пред-

узећа и фирме у Србији биле у

бољем положају, па су своје раднике

преко ПИО фонда упућивали на пре-

вентивну рехабилитацију. Сада је си-

туација нешто другачија, због мало

теже економске ситуације. Ми се тру-

димо да комерцијални део услуга уна-

предимо,  хидроблок смо оплеменили

теретаном и сада  поред затвореног

базена са термоминералном водом,

посетиоцима је на располагању са-

времена теретана а у плану је и

сауна. Прошлог лета смо уредили и

атријум у стилу Феликс Ромулијане и

са зајечарским Музејем је потписан

протокол о сарадњи, тако да они који

долазе да посете ову царску палату

код Зајечара, продуже и до Гамзи-

градске бање где могу да уживају у ча-

рима термоминералне воде. То смо

урадили и због наших пацијената,

како би им боравак у болници у Гам-

зиграду био лакши и пријатнији. 

Шта је још у плану?
- Велики је број посетилаца

из Бугарске који долазе на скијање у

Зајечару, који је од наше здравствене

установе на удаљености од само 10

км, и потребно је понудити им додатне

садржаје. Желимо да им понудимо

наше капацитете - преноћиште са упо-

требом термоминералне воде и ба-

зена  по веома приступачној цени.

Жеља је и  да у једном делу болнице

уредимо апартмане. Све што је мо-

гуће урадити ми настојимо да испу-

нимо, јер ширење делатности доноси

и нова радна места, о чему свакако

треба размишљати. Потенцијала има,

ово је центар хипербаричне оксигена-

ције југоисточне Србије, и у сарадњи

са локалном самоуправом и Туристич-

ком организацијом могуће је употпу-

нити понуду и представити готов

производ тржишту. То до сада није за-

живело, али верујем да хоће у будућ-

ности. 

Шта недостаје да би се раз-
вила та сарадња и употпунила  по-
нуда?

- Код нас још увек не постоји

Закон о бањама. Више од 10 година

се већ трудим да се Гамзиградска

бања прогласи Бањско-климатским

лечилиштем. Многе ствари би биле

решене када би ово место добило

статус бање. Лакше бисмо конкури-

сали за неки кредит, лечилиште би

било протоколарно заштићено, јер

Закон о бањама тачно дефинише ко-

ришћење термоминералних извора и

многе друге појединости. Мишљења

сам да ако корисник наше услуге у

бањи плаћа боравишну таксу, на нама

је да тај новац искористимо и за по-

бољшање инфраструктуре и пацијен-

тима пружимо адекватну здравствену

услугу. Наша установа је 100 одсто са-

мофинансирајућа, ми смо задужени

за набавку опреме, школујемо кад-

рове о сопственом трошку, али би тре-

бало  уложити и у сређивање спор-

тских терена и околине. Недавно смо

из болнице ангажовали људе и наше

машине како би уредили парк и про-

стор око установе, јер је већински

власник паркова  у стечају, иако је то

посао Месне заједнице и локалне са-

моуправе, нема закона који би то

тачно дефинисао. Очекујем да ће у

будућности бити договора са локал-

ном самоуправом. Раније смо узи-

мали у закуп зграду хотела који је

преко лета био препун корисника.

Сада има воље и код градске власти

да се то све уреди, како би се употпу-

нила понуда и у правом смислу иско-

ристили сви потенцијали.

Да ли сте оптимиста?
- Да, има назнака за бољом

и чвршћом сарадњом са локалном са-

моуправом и то нас радује, јер ве-

рујемо да удруженим снагама можемо

доста тога урадити. Размишљали смо

о томе да урадимо пројекат прекогра-

ничне сарадње који би понудили ло-

калној самоуправи а они би успо-

ставили међународну сарадњу. Ве-

рујемо да смо на добром путу, иако је

и економска ситуација у земљи неза-

видна, јер људи препознају квалитет

услуга које пружа наша здравствена

установа и долазе у великом броју,

тако да уз чвршћу сарадњу са локал-

ном самоуправом која ће, верујем,

бити много боља у наредном периоду,

можемо да решимо многе проблеме,

све за добробит пацијената и туриста

који желе да посете ово место.                               

Е.Т.

НЕОПХОДНО ИСКОРИШЋЕЊЕ 
СВИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

Др Раде Костић, в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију “Гамзиград” за “Тимочке”

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, смештена на самој обали Црног Тимока, на природним из-
ворима термоминералне воде чија је температура 42 степена, окружена шумовитим брежуљцима, идеално је место
за лечење, одмор, рекреацију, спорт...  Уз најасавременију медицинску опрему, менаџмент Специјалне болнице за реха-
билитацију “Гамзиград” непрекидно ради и на усавршавању и додатној едукацији кадрова са циљем пружања врхунске
и квалитетне услуге корисницима. Ради се и на ширењу делатности, јер све то скупа доноси и нова радна места, о
чему свакако треба размишљати. Потенцијала има,  и у сарадњи са локалном самоуправом и Туристичком организа-
цијом Зајечар, могуће је употпунити понуду и представити готов производ тржишту, најавио је у интервјуу за не-
дељник “Тимочке” др Раде Костић, в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију “Гамзиград”.
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КЛАДОВО - У другом по-

кушају на седници Скупштине од-

борници су тајним гласањем

изабрали  Богосава Белића и

Слађану Точаковић за чланове

Општинског већа у Кладову. За

функције у Општинској влади кан-

дидовани су чланови Српске на-

предне странке који на прет-

ходној седници нису добили до-

вољан број гласова јер је изо-

стала подршка њихових стра-

начких колега.

- Кандидат Богосав Белић,

добио је 17 гласова, док је за Сла-

ђану Точаковић гласало 16 одбор-

ника тако да су обоје изабрани за

чланове Општинског већа. Морам

да нагласим да у међувремену

није дошло кризе власти, а избор-

ном нових већника комплетирали

смо састав локалне владе - казао

је  Славиша Туфајевић, председ-

ник СО Кладово.

У раду седнице учество-

вала су 24 од 28 одборника, а

избор чланова Општинског већа

била је једина тачка шесте ового-

дишње седнице СО Кладово.

М.Р.

Пројекат “Три стуба раз-

воја Кладова: туризам, мала при-

вреда и пољопривреда“ суфина-

нсира Општина Кладово – „Ста-

вови изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не

изражавају ставове органа који је

доделио средства“. 

И З А Б РА Н И  В Е Ћ Н И Ц И
На седници СО Кладово одборници преломили

БОР - Oпштина Бор ће увек подржати културу која је стуб развоја

сваког друштва, речено је на пријему који је одржан за представнике

филмске екипе и продуцентске куће “Salamander Media” из Београда по-

водом најаве снимања филма “Воља синовљева” у Бору.

-Лепо је видети да је млада екипа људи дошла да сними филм у

Бору. Имаћете прилике да видите и упознате се са историјом рударења

једног индустријског града, развијену инфраструктуру,као и прелепе тури-

стичке потенцијале и бисере. Драго ми је да сте Бор видели као потен-

цијално место где ћете снимати филм. Наш град заслужује и треба да буде

представљен у лепом светлу. У  њему живи 27 националних мањина, као

и људи који знају да цене и поштују културу, спорт и све оно што пред-

ставља једну малу локалну заједницу са људима великог срца -рекао је

Александар Миликић,председник општине Бор.

Млада глумачка екипа захвалила је на срдачној добродошлици и

подршци локалне самоуправе.

-Хтео бих да нагласим да Бор није град каквим га многи замиш-

љају. Бор је прелеп град пун зеленила, и нема дима-истиче Петар

Шапић,продуцент филма.

У питању је филм са елементима освете у којима ће се појавити

многа звучна глумачка имена као што су Жарко Лаушевић,Сергеј Трифу-

новић,Светозар Цветковић,Славко Лабовић и многи други.

-Филм који ћемо снимати доста подсећа на “Побеснелог Макса” у

првом делу. Ради се о породици која долази у искушење када их људи из

града уцењују за порез. Борба добра и зла са елементима освете али и

срећним крајем. Снимање филма почиње  3.августа, трајаће шест недеља

од чега ћемо три недеље да снимамо на јаловишту, у биоскопу Звезда и

сматрамо да су локације које смо одабрали у Бору најрепрезентније у

целој нашој држави,и Бор је естетски апсолутно победио-каже Немања

Ћеранић, редитељ филма.

Поред Рударско-топионичарског басена Бор, филм ће се снимати

и на још неколико локација: градским услицама, на пијаци, базенима, у

Амфитеатру Дома културе, на Борском језеру.

Снимање филма подржали су Министарство културе и Филмски

Центар Србије уз сарадњу са РТБ Бор.

М.М.

СНИМАЊЕ ФИЛМА “ВОЉА
СИНОВЉЕВА” У БОРУ

Одржан пријем за представнике филмске екипе

МАЈДАНПЕК - Дефицит од 214 милиона динара, остварење

прихода и примања у периоду јануар – мај у већем износу, укупно и

поврстама, па и усклађивање, односно увежање укупних прихода и

расхода, разлози су који су определили већину одборника у Скуп-

штини општине Мајданпек да изгласају први овогодишњи ребаланс

општинског буџета.

Јулско заседање општинског парламента, 19.по реду у овом

мандату одвијало се у знаку поменуте одлуке. Представници опози-

ције изнели су низ критика на поменути предлог одлуке, а представник

Групе грађана Драган Поповић је ребаланс назвао предизборним и

указао да се приходи не слажу са расходима, да је реконструкција

зграде средњих школа различито дефинисана у овом документу и на

порталу јавних набавки, замерио што није усвојен завршни рачун, али

и што се одустало од реконструкције водовода у Мајданпеку. Драшко

Ћетковић је указао на проблем и опасне последице које отварају ве-

лике субвенције према јавним предузећима и заложио се за брже ре-

шавање најваћег проблема грејања у Мајданпеку преласком на

обновљиве изворе енергије за које је пројекат урађен.

Овом приликом усвојена је одлука о коришћењу јавних по-

вршина као и одлука о категоризацији општинских улица и путева, а

дата је и сагласност на измене и допуне програма  рада ЈКП “Водо-

вод” и ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек. Образована

је комисија за планове општине Мајданпек, а у оквиру допунске тачке

дневног реда формирана је независна комисија за проверу потрошача

који су се искључили са система даљинског грејања.

Ни овај пут нису изостала кадровска ешења, па је за дирек-

тора Народне библиотеке именован Урош Вулетић, а за вршиоца дуж-

ности директора Туристичке организације општине Мајданпек

Предраг Радаковић, након оставке претходног вд директора. За вд ди-

ректора ЈКП Доњи Милановац поново је постављен Саша Либрић.

И.Ћ.

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС 
ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

Одржана седница Скупштине општине Мајданпек
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БОР - Чланови културно

уметничког друштва “Фолклори-

сти” из Криве Паланке посетили

су Бор протекле недеље. Као и

предходних година чланови

КУД-а “Ново Селиште” били су

добри домаћини. Деца из Маке-

доније имала су прилику да

обиђу многе туристичке и кул-

турне знаменитости борске оп-

штине, а концерт ова два пр-

ијатељска КУД-а одржан је у

Амфитеатру Дома културе. Том

приликом захвалнице су  доби-

ли Тара Миловановић, Алекса

Савић, Давид Предовић и Ката-

рина Јаковљевић као најмлађи

чланови борског КУД-а, а спе-

цијално признање за десетого-

дишњи рад и ангажовање у ан-

самблу припао је Радосави

Портић.

-Сарадња са културнo-

уметничким друштвом из Криве

Паланке траје пуних пет година.

Наш КУД је сваке године редо-

ван гост на фестивалу у овом

македонском месту, и обост-

рана сарадња и дружење деце

је нешто најлепше. Гости су по-

сетили Зоолошки врт и отво-

рене базене установе “Спортски

центар”. Истакла бих и добру

организацију родитеља наших

чланова где су гости,њих 40,

били смештени предходних да-
на - каже Зорица Илић,секретар

КУД “Ново Селиште”.

И гошће из Македоније

нису криле своје задовољство.

-По први пут сам у Бору,

град  је прелеп,одушевио ме је

Зоолошки врт и базени које смо

посетили. Лепо нам је и за-

бавно.Свиђа ми се гостоприм-

ство људи .Најинтересантније

од свега ми је “Корзо”, зато што

је улица у поподневним часо-

вима затворена за саобраћај, а

тога код нас нема. Надам се да

ћу доћи и наредне године и ви-

дети још нека лепа места - ис-

тиче Теа Николовска, гошћа из

Македоније.

КУД “Ново Селиште”

броји преко 30 чланова,а над-

лежни апелују да је сваки вид

помоћи добродошао.

-Финансирамо се из соп-

ствених средстава која се при-

купљају од чланарина, тако да

би нам свака врста помоћи пуно

значила. Потребно је обновити

народне ношње за наступе, об-

езбедити превоз за гостовање

деце на концертима ван Бора,а

на крају крајева и сокови, сенд-

вичи и храна за децу би нам

значили-закључује Илићева.

М.М.

КУД “НОВО СЕЛИШТЕ” ДОБАР ДОМАЋИН
Македонски “Фолклористи” у посети Бору
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БОРСКИ ОКРУГ - Од

почетка деведесетих па све

до данас, као последица

економске кризе и процеса

транзиције, Борски округ, али

и читаву Тимочку крајину, де-

мографски празне стагна-

ција па и пад привредног

развоја, што за последицу

има немогућност запошља-

вања младих и об-езбеђи-

вања стабилних усл- ова

живота, формирања поро-

дице и остајања у месту ро-

ђења. 

Други кључни разлог

је ригидан образовни си-

стем са врло оскудним из-

бором образовних профила

на нивоу средњег образо-

вања, који су најчешће у су-

протности са потребама пр-

ивреде, визије даљег при-

вредног правца развоја, али

и исказаног интереса мла-

дих за избором неког другог

профила образовања(меди-

цински, фармацеутски, сто-

матолошки, ИТ техничар...)

На територији Бор-

ског округа постоји само

Учитељски факултет у Него-

тину и Технички факултет у

Бору, што ни изблиза не за-

довољава потребе за избо-

ром високог образовања по

европским критеријумима,

потребама привреде, али и

жељама младих да им жи-

вотно занимање буде: ле-

кар, стоматолог, фармацеут,

ИТ или електро инжењер,

правник, економиста, неки

од друштвених смерова... 

У постојећим усло-

вима, кључан фактор у из-

бору занимања је еконо-

мски статус породице, који

малом броју свршених ос-

новаца или средњошколаца

омогућава могућност на-

ставка школовања у неком

од већих градова, попут Бе-

ограда, Ниша, Новог Сада..,

тако да до одговарајућег из-

бора перспективног образо-

вања не долазе најбољи

ученици, већ они чије поро-

дице то могу да им при-

уште. 

Податак да и поред

тога значајан број средњо-

школаца и студената од-

лази на даље школовање

за последицу има жртво-

вање њихових породица,

које на уштрб сопственог

стандарда живота ''посл-

едњи динар'' издвајају како

би својим потомцима обез-

бедили какве-такве услове

школовања у великим гра-

довима. У случајевима дра-

стичног погоршања статуса

''финансијера'' школовања,

велики број младих прекида

са даљим школовањем(не

због лоших резултата), али

се значајан број њих више

не враћа у градове из којих

су отишли на школовање.

Они који се врате заврша-

вају на евиденцији Нацио-

налне службе запошљава-

ња (НСЗ) или раде мало пл-

аћене послове. 

На основу врло конт-

раверзних(неподударних)

података разних нивоа  ин-

ституција које су задужене

за креирање и праћење об-

развојања у Тимочкој кр-

ајини и Борском округу,

подаци који су приказ стања

у последње две године су

следећи:

-Основну школу у Бо-

рском округу (Бор, Мајда-

нпек, Кладово и Неготин)

заврши око 1.010 до 1.136

ученика(у извештајима се

помиње и 100 одраслих гра-

ђана који су завршили ве-

черње основне школе?)

-Неку до средњих шк-

ола у Борском округу упише

око 1.100 ученика, при чему

треба имати у виду да само

у Бор на школовање дође

близу 100 деце из других

градова, али и скоро исто

толико, па и више, средњу

школу настави у неком дру-

гом граду.

*део младих не завршава

основну или сре-дњу школу, остаје на

селу, одлази у иностранство код

својих породица или рођака, а код

ромске, нарочито женске, популације

присутна је и рана удаја или же-

нидба.

-Факултет уписује око

750 свршених средњошко-

лаца, од чега у Тимочкој кр-

ајини нешто више од 300, а

преостали одлазе на шко-

ловање у веће центре. 

- У школској 2014/

2015. години дипломирао је

151 студент, што је, веро-

ватно, последица дугого-

дишњег студирања или од-

устајања од студија.

Извор информација: регио-

нални координатор образовања, окр-

ужни координатори за основно и

средње образовање, сајтови факул-

тета и школа Борског округа, акциони

планови лока- лних самоуправа, база

текстова недељника ''Тимочке''. Фото

Учитељски факултет:EASTSIDE, Ин-

формати-вни портал Неготинске Кр-

ајине

Пројектни тим неде-

љника "Тимочке"

Пројекат "Наша мл-
адост - туђа радост
(Борски округ)" суфинан-
сиран је из буџета Репуб-
лике Србије - Министа-
рства културе и инфор-
мисања -"Ставови из-
нети у подржаном меди-
јском пројекту нужно не
изражавају ставове ор-
гана који је доделио сред-
ства".

У ПОТРАЗИ ЗА БОЉИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
''Наша младост-туђа радост''(1)

Технички факултет у Бору

Учитељски факултет у Неготину
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БОР - Поводом јуниор-

ског турнира у ватерполу на

коме ће учествовати седам ре-

презентација, а који ће се одр-

жати у Бору у периоду од 27. до

30.јула председник општине Бор

Александар Миликић примио је

чланове Ватерполо савеза Ср-

бије, Дарка Удовичића и Дијану

Бошњак.

-Ми смо се прошле го-

дине дружили на предолим-

пијском турниру. Ви сте нашем

граду омогућили да се осећамо

као уважен домаћин и мислим

да смо ми то оправдали, а ове

године ћемо се трудити да у са-

радњи са вама то буде још

боље. Вашим доласком сте нам

дали велики задатак и обавезу,

да покажемо да смо добар до-

маћин, да као мала локална

заједница можемо да изнесемо

велике захтеве, а све у циљу

развоја и промоције спорта,

здравог начина живота и људи-

нагласио је Александар Мили-

кић, председник општине Бор.

Чланови Ватерполо са-

веза Србије захвалили су се на

подршци коју су добили од ло-

калне саммоуправе, као и РТБ-у

Бор, хотелу “Језеро” на Борском

језеру, као и многим јавним

предузећима и установама.

-Оно што краси Бор и Ва-

терполо савез Србије је свакако

добра организација која је била

прошле године на сениорском

турниру пред Олимпијаду, када

су златни ватерполисти Србије

испраћени управо из Бора. Ово-

годишњи турнир у Бору ће бити

увод за Светско првенство које

ће се одржати у Београду од 5.

до 13.августа. у категорији до 20

година. На турниру ће поред ре-

презентације Србије учество-

вати екипе из Црне Горе, Хрват-

ске, Аустралије, Америке, Ита-

лије и Ирана које ће бити

организоване у четири такми-

чарска дана, са по три утакмица

у колу и учиниће да Бор поново

буде град ватерпола као што је

то био и прошле године-истакао

је Дарко Удовичић, спортски ди-

ректор Ватерполо савеза Ср-

бије.

Поред јуниорског тур-

нира у Бору од 27. до 30.јула и

Светског првенства у Београду

од 5. до 13. августа, Ватерполо

савез Србије ће од 20.до 27.ав-

густа организовати и Европско

првенство у Новом Саду на за-

твореним базенима Спенс-а за

девојке узраста до 17 година на

коме се очекује учешће 16

екипа.

Борска публика ће тур-

нир моћи на прати на отвореним

базенима установе “Спортски

центар”, а место продаје карата

и цена улазница биће ускоро

објављене.                           М.М. 

ВАТЕРПОЛО СПЕКТАКЛ ПОНОВО У БОРУ
Одржан пријем за делегацију Ватерполо савеза Србије

КЊАЖЕВАЦ - У општини Књажевац десеторо младих пољопривред-

ника потписало је уговоре са Фондацијом ''Ана и Владе Дивац'' о донацији јага-

њаца расе романовска, сврљишка и витенберг, како би на својим газдинстава

развијали овчарство као пољопривредну делатност. Вредност пројекта ''Дивац

пољопривредни фондови у општини Књажевац'' је 1.800.000 динара. 

- Одлучио сам да се вратим на село и бавим овчарством. Мислим да

је то најисплативије, јер је све већа потражња за месом оваца. Радићу на томе

да што више размножим ту врсту оваца – романовска. Надам се да ћу три до

четири године имати стадо од 100 до 200 оваца - каже Ненад Јовановић, по-

љопривредник из Витковца.

Општина Књажевац и Фондација ''Дивац'' сарађују већ три године, из-

лазећи у сусрет потребама сваке породице, каже Нада Обрадовић, економска

саветница у овој фондацији.

- Ово је трећа година како смо ту. Надам се и даљој сарадњи. Изла-

зимо у сусрет свакој породици и њиховим потребама. Ове године, општина

Књажевац се определила за развој сточарства. Акценат је био на романовски

овцама – рекла је Обрадовићка.

Председник општине Милан Ђокић скренуо је пажњу младим пољо-

привредницима и на конкурс за  подстицајна средстава за развој овчарства и

козарства из буџетског фонда за развој пољопривреде и позвао их да на њему

учествују како би проширили своју производњу.                                               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.”

ПОДРШКА МЛАДИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА 

Потписани уговори са Фондацијом ''Ана и Владе Дивац''

КЛАДОВО - Летњи период је време када за запослене у служби одр-

жавања Јавног предузећа "Јединство" нема предаха јер је у току ревитализа-

ција опреме и постројења даљинског грејања.То су  редовне активности које

се  лети  у котларницама спроводе  у оквиру припрема за нову грејну сезону. У

топлани "Центар" у Кладову у току је монтажа савремене подстанице за раз-

гревање мазута снаге 600 киловата.

- Реч је о технолошкој иновацији која ће допринети ефикаснијем функ-

ционисању котловских постројења и то је само једна од новина која се спроводи

у оквиру модернизације градске топлане. Значајну подршку у том правцу даје

нам локална самоуправа- истиче  Бранко Мајкановић, в.д директора ЈП "Једин-

ство" Кладово.

У кругу градске топлане смештене су и изоловане цеви пречника од

160 до 300 милиметара укупне дужине 400 метара, чиме су створени услови

за почетак реализације пројекта "Проширење система даљинског грејања

према  кладовском насељу  Пемци". Реч је о првој фази, а почетак тих радова

планиран је до краја јула.

- Полагању цеви од топлане "Центар" до зграде Здравственог центра

и даље ка Дунавској улици претходиће груби земљани радови за изградњу ка-

нала. Монтажа  тог крака топловода уклапа се у  овогодишњи план реконструк-

ција система даљинског грејања у Кладову- закључио је Мајкановић.              М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала привреда и по-

љопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства“. 

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ
ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

У току модернизација Топлане "Центар" у Кладову
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КЊАЖЕВАЦ - Захваљући

Фестивалу, Књажевац је сваког

лета културни центар Србије,

казао је отварајући 56. Фестивал

културе младих председник оп-

штине Милан Ђокић. Ђокић је из-

разио уверење да ће генерације

младих имати овај фестивал у

својим плановима, развијати га и

унапређивати. 

- Са поносом истичемо да

нема уметника, културног ствара-

оца, који се није макар у једном

тренутку тангирао са нашим фе-

стивалом, ма из ког краја Србије

долазио. Генерације Књажевчана

проткале су овај фестивал својом

енергијом, креативношћу, знањем,

талентом. Генерације Књажевчана

носе књажевачки фестивл у срцу и

у сећањима, али сам сигуран да ће

и генерације младих имати овај

фестивал у својим плановима и

својим амбицијама, да ће га раз-

вијати и унапређивати -поручио је

председник Ђокић. 

Свечаност отварања Фе-

стивала била је у знаку класичне

музике. Не било које, већ оне коју

интерпретирају двојица младих,

врхунских уметника, виолиниста

Душан Панајотовић и пијаниста

Милош Вељковић. Иако наступају

на великим домаћим и европским

сценама, обојица кажу да је част

свирати у родном граду.

- Припала ми је част да

свирам пред домаћом публиком,

што је већа одговорност него било

где где сам радније свирао. Драго

ми је што су организатори пока-

зали афинитет према озбиљној му-

зици - рекао је виолиниста Душан

Панајотовић.

Пијаниста Милош Вељко-

вић истиче да му пуно значи што

наступа у Књажевцу.

-  Ово је изузетна част да

Организациони одбор ФКМС по-

зове мене и Душана, као своје суг-

рађане и ја сам захвалан на томе -

казао је  Вељковић.

Будућност Фестивала, али

и уметности уопште припада та-

лентованој деци из хора ''Чаро-

лија'', те акордеонистима Лазару

Јончићу, Вељку и Ђорђу Живко-

вићу, чији наступи су посебно дир-

нули публику. Великим ватрометом

означен је почетак књажевачких

фестивалских дана.

На 56. Фестивалу културе

младих Србије свирао је ''Парни

ваљак'', најпопуларнији бенд у ре-

гиону. Књажевачка публика по-

здравила је и фолк звезду Лебу

Брену, као и певачицу Ивану Пе-

терс, те Хуманитарни бенд ''Коле-

ге'' из Ниша. Концерти су орга-

низовани на летњој позорници у

Гургусовачкој кули. На платоу

Дома културе наступили су сви ан-

самбли Школе фолклора ''Коло'',

док је за најмлађе организована

луткарска представа ''Црвенкапа и

још по нешто'' Театра с југа из

Ниша. 

Фестивал културе младих

Србије завршен је наступом најбо-

љих младих песника Србије и

уручењем ''Тимочке лире'', при-

знања које већ 24 године најбољем

песнику додељујују Други програм

Радио Београда и ФКМС. Ове го-

дине лауреат је деветнаестого-

дишњи Шимон Цубота из Беогр-

ада. 

Љ.П.

Пројекат “Подршка пољо-

привреди, туризму и малој при-

вреди : креативност и иновати-

вност у пракси”   - “Овај медијски

садржај суфинансиран је од стр-

ане општине Књажевац. Ставови

изнети у подржаном медијском

пројекту нужно не изражавају

ставове органа који је доделио

средства.”

Л Е П А  Б Р Е Н А ,  П А Р Н И  ВА Љ А К  И  И ВА Н А  
П Е Т Е РС  ОД У Ш Е В И Л И  К Њ А Ж Е ВЧ А Н Е

Одржан 56. Фестивал културе младих Србије

МАЈДАНПЕК -  На првом Међународном фестивалу кратког

филма “Iron gate Art open” који је од 7.до 9.јула одржан у Доњем Мила-

новцу, под покровитељством Општине Мајданпек и у организацији Ини-

цијативе младих “Хоћу, могу”, победио је филм “Флафи” у режији

Милице Лее Филиповски. Обе фестивалске вечери публика је у пријат-

ном амбијенту дворишта Туристичке организације општине Мајданпек,

односно, Капетан Мишиног здања уживала у кратким ауторским фил-

мовима различитих тема и жанрова, али и ревијалном делу који су обе-

лежила четири документарна остварења о Доњем Милановцу и

пресељењу на нову локацију због изградње хидроенергетског и пло-

видбеног система “Ђердап”.                                                                 И.Ћ.

“ I R O N  G AT E
A R T  O P E N ”

Одржан Међународни фестивал кратког филма

МАЈДАНПЕК - Више од шест и по деценија у Доњем Мила-

новцу се одржава традиција и одигравају спортско забавни спектакли

које увек представљају фудбалске утакмице између Мршавих и Дебе-

лих. И овогодишњи 7.јул био је прилика да се одигравањем утакмице

продужи идеја  коју су покренули угледни Доњомилановчани, др Милан

Глигоријевић, Боривоје Ломбауер и Јарослав Манојловић, а занимљива

поворка са још занимљивијим актерима у трактору и камиону са музи-

ком, праћена бројним мештанима и гостима крене пут стадиона Хотела

“Лепенски вир” и побрине се за сат и по времена добре забаве. Није

најважније, али  споменимо да су ове године, захваљујући успешнијем

извођењу пенала победили “Мршави” у чијој екипи није требало да

буде нико тежи од 68 килограма, ако се није прошверцовао, нити испод

90 килограма у противничкој. Свима је, међутим, добро дошло “треће

полувреме”, односно, дружење које је потрајало до касно у ноћ.

И.Ћ.

“МРШАВИ” 
ПОБЕДИЛИ “ДЕБЕЛЕ”

У Доњем Милановцу  одржан спортско забавни спектакл
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ЗАЈЕЧАР - Малигни тумори представљају, после болести

срца и крвних судова, најчешћи узрок умирања како у свету тако и

у нашој земљи. Према проценама Светске здравствене организа-

ције, данас преко 25 милиона људи у свету живи са раком. Сваке

године у свету се региструје 11 милиона новооболелих, од чега око

60% у земљама у развоју, док 8 милиона људи умре од малигних

болести. 

Малигне туморе  чини група од око 200 болести, различите

етиологије, локализације и прогнозе. Учесталост оболевања од ма-

лигних тумора непрекидно расте, што је директна последица свеу-

купног старења наше популације, али и промена у навикама

исхране, загађења човекове околине (пестициди, отпадне канце-

рогене материје, пушење, зрачење и сл.) као и у бољој дијагно-

стици и препознаваању тих оболења у ранијим стадијумима.

Међутим расте и смртност од ових болести и чини скоро четвртину

свих узрока смрти.

У нашој земљи бележи се релативно висока инциденција и

морталитет од малигних тумора, као и висока учесталост фактора

ризика. Значајан проблем представља и непрепознавање ризичног

понашања и недовољно коришћење позитивних искустава у спро-

вођењу програма превенције и раног откривања малигних тумора

из развијених земаља Европе и света.

У периоду од 1990. год. до 2014. године на територији Цент-

ралне Србије, број умрлих особа од малигних тумора на годишњем

нивоу се кретао од 9814, колико је износио 1990. године, до 15152

2014. год. Број умрлих мушкараца од малигних тумора  се кретао

у наведеном периоду од 5612 до 8553, а број умрлих жена је 1990.

год. био 4202, док је 2014. године износио 6599.

Код  оболелих мушкараца је у 2014. години најчешћи  био малигни

тумор плућа, потом дебелог црева ,па простате. Код оболелих жена

је и даље најчешћи малигни тумор дојке, док су на другом и трећем

месту по заступљености  тумори дебелог црева и плућа. 

За све малигне туморе је поред превенције, деловањем на

факторе ризика, врло битно и рано откривање тумора, јер уколико

се открију у почетној фази болести прогноза је много боља.

Врло је важно одазивати се на позив за скрининг прегледе.

На територији општине Зајечар, од 2015. године врши се органи-

зовани скрининг прегледи дојки (мамографија) којем подлежу жене

старости између 50 и 69 година старости.

Свакако, све жене старије од 20 година треба да врше сва-

ког месеца самопреглед дојки.

САМОПРЕГЛЕД ДОЈКЕ
Малигни тумори дојке се у 85 % па и више открију само-

прегледом или прегледом лекара. Због тога је важно да свака жена

старија од 20 година једном месечно после менструације а жене у

менопаузи увек истог датума у месецу, изврше самопреглед својих

дојки. Овај преглед се врши посматрањем и опипавањем. 

Потребно је скинути се до појаса и испред огледала уз добро

осветљење најпре са рукама на боку и потом са рукама подигнутим

изнад главе посматрати: промене у величини и облику, промене на по-

вршини дојке ( оток, улегнуће, осип, увучене брадавице, смежурана

кожа тзв. „кора од поморанџе„ ), необичан исцедак из брадавице.

Опипавање дојки је најбоље вршити у купатилу испод туша

с подигнутом руком изнад главе прстима супротне руке.

Врше се кружни покрети у смеру казаљке на сату у смеру

од споља ка брадавици, као и радијалним покретима од брадавице

према периферији.

Врло је важно опипати и обе пазушне јаме. 

Опипавање дојки може се вршити и у лежећем положају

када руку савијену у лакту треба поставити изнад главе,а прстима

супротне руке опипавати дојку већ описаним покретима.

Уколико се уочи било какво задебљање у дојци или пазуху,

промена у боји или изгледу дојке, брадавице, исцедак из брада-

вице, промена у величини дојке, као и ако се осети дуготрајан бол,

а који нема везе са менструалним циклусом, неопходно је одмах

се јавити лекару.

Карцином дојке може бити излечив у 80% случајева ако 
се открије у раној фази развоја односно када се још није про-
ширио.

Центар за контролу и превенцију болести,

др мед. Светлана Живковић, спец. епидемиолог 

М А Л И Г Н И  Т У М О Р И


