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МАЈДАНПЕК-Прошло-

недељна седница Општринског

већа у Мајданпеку протекла је у

знаку припрема за предстојеће

заседање Скупштине општине

које би, по свему судећи, тре-

бало да се одржи током на-

редне недеље и том приликом

усвоји низ одлука које су добиле

сагласност чланова општинске

владе, од завршног рачуна бу-

џета општине за прошлу годину

и више одлука које се односе на

функционисање локалне само-

управе.

Завршни рачун буџета

општине Мајданпек био је

предмет екстерне ревизије и

показује да су у прошлој години

остварени приходи од 793 ми-

лиона динара, док су расходи

били 581,7 милиона, па су не-

утрошена  средства од 211,5

милиона динара пренета у ову

годину, а реч је о пристиглом

новцу крајем године, намен-

ским средствима за  рекон-

струкцију зграде средњих

школа и приходима по основу

УППР-а за  Рудник бакра Мај-

данпек.  „Зелено светло“ чла-

нова Општинског већа добила

је и Одлука о максималном

броју запослених на неодре-

ђено време у систему локалне

самоуправе, који је прописала

Влада Републике Србије и

према којој је тај број за ову

средину 324 радника. Како

каже Дејан Вагнер, први човек

општине Мајданпек, укупан

број запослених лица је нешто

мањи, има најава и да би се на

захтев самих запослених за

још неколико места могао сма-

њити, али реализација ове од-

луке ће кориснике обавезати

да своје систематизације уск-

ладе са препорукама о рацио-

нализацији.

Говорило се и о усло-

вима и начину снабдевања то-

плотном енергијом, предвиђе-

ним изменом Одлуке о којој ће

када је реч о међусобном де-

финисању права и обавеза ис-

поручиоца и корисника даљи-

нског грејања, коначну одлуку

донети одборници. Утврђен је

и предлог одлуке о броју и

структури стипендија у пред-

стојећој школској години према

којем би требало да буде сти-

пендирано 12 надарених, од-

личних и ученика и студената

из осетљивих друштвених

група, уз препоруку да се сти-

пендирају они који се школују

за дефицитарна занимања.

И.Ћ

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ
Одржана седница Општинског већа у Мајданпеку

КЛАДОВО - На седници СО Кладово одборници су усвојили Извештај

о реализацији буџета општине Кладово за првих шест месеци  ове године. Бу-

џетски приходи износе 283,3 милиона динара  и реализовани су са 40 одсто од

плана. Расходи и издаци  буџета општине Кладово у периоду јануар- јун износе

243,3 милиона динара односно 33 одсто од плана, тако да је забележен суфи-

цит од близу 40 милиона динара.

- Укупни буџетски приходи су 274,1 сопстевни приходи су 7,3, док је из

донација оприходовано 1,8 милиона динара. Расходи и издаци буџета општине

Кладово у периоду јануар- јун износе 243,3 милиона динара односно 33 одсто

од плана. Резултати нам указују на домаћинско пословање- казао је  Славиша

Туфајевић, председник СО Кладово.

Чланови локалног парламента  усвојили су и  предлог Одлуке о мак-

сималном броју запослених  на неодређено време  у систему локалне самопу-

раве за 2017. годину. У организационим облицима у систему локалне

самоуправе у Кладову је 325 извршилаца. Одборници  су усвојили и Одлуку

којом су дефинисане измене Кадровског плана у локалној заједници, а подршку

су добили средњорочни и дугорочни план  пословне стратегије и развоја ЈП

"Јединство".                                                                                                          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“. 

У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ
ДОМАЋИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Усвојен извештај о реализацији буџета

КЊАЖЕВАЦ-У Књажевцу је одржана 16. седница Скупштине општине. Раз-

матран је извештај о извршењу буџета за период од јануара до јуна ове године. Од-

борници су се бавили и средњорочним и дугорочним плановима пословне стратегије

Предузећа за развој, урбанизам и изградњу. 

Закон о буџетском систему прописује обавезно извештавање о трошењу бу-

џетских средстава два пута годишње, подсетила је образлажући шестомесечно из-

вршење буџета Анкица Марковић, начелница за буџет и финансије Општинске управе:

''Ми смо имали укупно расположивих средстава за трошење од око 428 милиона ди-

нара. Од тога смо утрошили нешто преко 387 милиона'', казала је Марковић.

Одборници су усвојили  средњорочни и дугорочни план пословне стратегије

Предузећа за развој, урбанизам и изградњу. Како је рекао Младен Радосављевић, ди-

ректор овог предузећа, у овим документима садржано је све што треба урадити у на-

редних десет година како би град и општина били потпуно уређени: ''Планирамо да

до 2027. имамо све улице пресвучене асфалтом, што значи санирање 200 километара

путева, локалних и улица у граду. Планирали смо и да до 2027. све месне заједнице

имају организовано водснабдевање. Реализација свега оног што је овде предвиђено

зависиће, наравно, од финансијских средстава,'' истакао је Радосављевић. 

На седници је усвојена одлука о организацији цивилне заштите на територији

општине, а за директорку Центра за социјални рад поново је именована Снежана Ни-

колић.                                                                                                                                       Љ.П.

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

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

општине Књажевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који је доделио средства.”

РАЗМАТРАН ИЗВЕШТАЈ О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Одржана 16. седница СО Књажевац 
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КЛАДОВО - У ХЕПС

"Ђердап 1" минисртар ру-

дарства и енергетике Алек-

сандар Антић и румунски

министар енергетике Тома

Флорин Петку са сарадни-

цима разговарали су о кључ-

ним питањима  о заједничком

раду наше највеће хидро-

централе и румунске Портиле

де Фиер  у области хидро-

енергетике. Тема је била и са-

радња оператера преносног

система, као и сарадња у

области производње нафте и

гаса.

-Нека од тих питања,

су питања  која тангирају про-

блеми са којима се суочавамо

у дужем времнском периоду.

То се односи на  функциони-

сање Ђердапа 1 и 2, наших

заједничких  енергетских по-

стројења која су у власништву

две суседне државе. Зато

имамо обавезу да  обезбе-

димо њихово несметано и

континиуирано функциони-

сање и  одржавање ради ду-

горочне стабилности ђердап-

ских хидроцентрала -казао је

министар Антић.

Сарадња која нам пре-

дстоји биће корисна за држа-

ву Србију и њену енергетику,

мишљања је Петку.

- Такође у интересу  је

румунске државе  да побољ-

шамо  односе како би Руму-

нија  могла да  продаје своје

производе у друге земље. У

првом реду мислим на про-

изводњу и транспорт  елек-

тричне енергију у Србију уз

повећање интерконективног

капацитета у тој области-

додао је румунски министар

енергетике.

Од изградње наше

највеће хидроцентрале  има-

ли смо одличну сарадњу, али

су од 2012. године настали

проблеми у реализацији спо-

разума и уговора. На састанку

у Кладову  дефинисали смо

смернице  за њихово реша-

вање сматра министар Антић.

- Врло користан и ап-

солутно конкретан састанак

на коме смо  сва отворена пи-

тања  увели у жељену про-

цедуру. Зато искрено верујем

да ће овај састанак бити пре-

кретница у енергетским одно-

сима Србије и Румуније- за-

кључио је Антић.

У раду скупа учество-

вали су представници мини-

старства енергетике, електро-

привреде Србије, Електро-

мреже Србије, НИС-а , Транс-

нафте и Србије гаса.        М.Р.

Пројекат “Три стуба

развоја Кладова: туризам,

мала привреда и пољопри-

вреда“ суфинансира Општина

Кладово – „Ставови изнети у

подржаном медијском проје-

кту нужно не изражавају ста-

вове органа који је доделио

средства“. 

ПРЕКРЕТНИЦА У ЕНЕРГЕТСКИМ 
ОДНОСИМА ДВЕ ДРЖАВЕ

Министри енергетике Србије и Румуније у Кладову

КЊАЖЕВАЦ - Завршена је прва фаза радова на санацији дворишта

Завичајног музеја у Књажевцу. Уређен је прилаз, који ће особама са инвалиди-

тетом омогућити да лакше и једноставније уђу у ову установу културе, обиђу

поставке, или посете неки од програма. 

Након рампи које воде у галерију, водича на Брајевом писму, Завичајни

музеј завршио је и прву фазу радова на уређењу дворишта, чиме је особама

са инвалидитетом, старима, мама са бебама у колицима, олакшан улазак у ову

установу културе.

''Спровели смо пројекат текућег одржавања, санације двориштра Му-

зеја. Предстоји партерно уређење, надам се, наредне године. Морали смо да

испоштујемо оно што нам је наложио Завод за заштиту споменика културе, али

и Закон о урбанизму и приступачности објеката. Кроз различите програме по-

кушавамо да Музеј учинимо доступним свима, не само физички, већ и инте-

лектуално. Предвидели смо приступ Музеју особама које се тешко крећу,

старим људима, особама које користе помагала, инвалидста колица, мајкама

са децом...'', каже в.д. директорка Милена Милошевић Мицић.

Прва фаза пројекта санације дворишта музеја коштала је око 300 хи-

љада динара. а средства су обезбеђена из буџета општине Књажевац.    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.”

МУЗЕЈ ЗА СВЕ

Лакше до Завичајног музеја

БОЉЕВАЦ -У Бољевцу су у току радови на замени постојеће

јавне расвете штедљивим лед светиљкама, које ће бити постављене

у свим насељеним местима на подручју општине. 

Читав пројекат је вредан нешто мање од педесет милиона ди-

нара, а због висине средстава које ваља уложити, реализоваће се

током три буџетске године. Замена живиних светиљки се у граду при-

води крају, а потом ће се радити и у селима. 

- Планирамо да до краја наредне године завршимо комплетну

лед расвету на подручју општине, што ће донети уштеде у буџету више

од осамдест процената. Осим финансијских ефеката, на овај начин

штедимо и енергију, а читав пројекат финасирамо сопственим сред-

ствима, истиче Небојша Марјановић, председник општине Бољевац. 

Иначе, на годишњем нивоу за јавну расвету из општинског бу-

џета се до сада издвалало више од десет милиона динара. 

М. Г.

Пројекат „Пољопривреда, село, млади: ко не сеје неће ни

жети“ суфинансира Општина Бољевац. "Ставови изнети у подржа-

ном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је

доделио средства".

НОВА ЛЕД РАСВЕТА

Почела замена јавне расвете у Бољевцу      
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БОР-У организацији Удру-

жења грађана „Village“, од 24 до 27.

августа, организован је седми по

реду Међународни фестивал фолк-

лора „Малиник 2017“.На фестивалу

је учествовало преко 200 чланова

културно-уметничких друштава из

Босне и Херцеговине, Македоније,

Бугарске, Румуније, Војводине и

уже Србије.

Ф е с т и в а л  ј е  п о ч е о ,

24.08.2017. године, отварањем  ме-

ђународне изложбе  фотографија

са фото сафарија „Добра и лоша

земља 2017“ у Народној библио-

теци у Бору, након чега је одржан

концерт  ''Савремена обрада из-

ворне влашке музике''. Извођачи су

били Бојан Чукић и Драгољуб Фи-

руловић – Фирул. Фолклорни на-

ступи одржани су у Метовници ,

Брестовцу и Манастирици, оп-

штина Петровац на Млави.

Светлана Анђелковић, чл-

ан удружења и портпарол за од-

носе са медијима, поздрављајући

госте и домаћине у Метовници је,

поред осталог, истакла и програм-

ску мисију удружења:

-Удружење грађана „Vil-

lage“ се бави, пре свега, заштитом

наше културне баштине, али и не-

говањем мултикултуралности. Зато

је врло битно да ''Малиник'' при-

каже културу других средина и на-

рода, а да ми нашим гостима

покажемо наше културно ствара-

лаштво и туристичке потенцијале

којима располажемо - рекла је Анђ-

елковићева.

Југослав Ђорђевић, пред-

седник Скупштине Удружења гра-

ђана „Village“ је подсетио да се ова

манифестација одржава седму го-

дину заредом.

-До сада смо од локалне

самоуправе добијали само декла-

ративну подршку. Имамо обећање

Александра Миликића, новог пред-

седника Општине Бор, да ћемо,

након седам година организовања

овог фестивала, идуће године бити

уврштени у програм манифеста-

ција од значаја за општину Бор и

коначно добити и конкретну под-

ршку. На фетивал ''Малиник'' годи-

нама долазе КУД-ови из нама

пријатељских и суседних држава и

ми смо промотери нашег културно-

уметничког наслеђа, нашег ту-

ризма и наше гостољубивости-

рекао је Ђорђевић.

Поред незаобилазних фо-

лклорних наступа, током фести-

вала организована је и изложба

традиционалног покућства овог

краја, спремање и изложба етно

јела ,продајна изложба сувенира,

меда, сирева и ракије.

Организатор фестивала је

УГ „Village“ у сарадњи са суоргани-

заторима.                                   Б.П.

' 'МАЛИНИК 2017' ' :  ОД БУЊЕВАЦА 
ДО МАКЕДОНАЦА
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КЛАДОВО - За најбоље кладовске основце и средњо-

школце у вили "Ружа" пријем је приредио Радисав Чучулановић,

председник општине Кладово са сарадницима. Реч је о ученицима

генерације  из четири осмогодишње и две средње школе, као и о

ђацима који су били успешни на републичким школским такмиче-

њима. Новчане награде добило је 49 школараца , 6 ученика гене-

рације, 30 освајаче признања на Републичким школским

такмичењима као и 13 добитника  Вукове дипломе. Епитет ученика

генерације понели су Страхиња Сејмњановић (ОШ "Вук Караџић"

Кладово), Кристина Папић (ОШ "Љубица Јовановић Радосавље-

вић " Подвршка), Никола Балановић (ОМШ "Константин Бабић"

Кладово) и Ања Лукјановић ( ОШ " Стефанија Михајловић " Брза

Паланка).

У две средње школе "Свети Сава" и Техничкој бољи од

осталих били су Давид Боснић и Никола Петровић.

- Школарци у нашем крају су нас навикли на континуитет

успеха и достојно Кладово представљају широм Србије.То нас оба-

везује да им се за уложени труд  захвалимо. Желим им успешан

наставак школовања и да се након тога врате у Кладово-истакао

је председник општине Радисав Чучулановић .

Ученици генерације уписали су жељене средње школе и

факултете и стекли су право на заслужени одмор. За изузетне ре-

зултате током школовања  ђаке и њихове наставнике наградила

је локална самоуправа , јер је за ту намену из буџета определила

395.000 динара. М.Р.

Пројекат “Три стуба развоја Кладова: туризам, мала при-

вреда и пољопривреда“ суфинансира Општина Кладово – „Ста-

вови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не

изражавају ставове органа који је доделио средства“.

Локална самоуправа у Кладову наградила најбоље ђаке

ЧУЧУЛАНОВИЋ: ШКОЛАРЦИ СУ НАШ ПОНОС

Специјална болница
за рехабилитацију

“ГАМЗИГРАД”
Бањски трг 12

19228 Гамзиградска бања

019/ 450 444
office@gamzigradskabanja.org.rs
www.gamzigradskabanja.org.rs
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БОРСКИ ОКРУГ-Да је миграције и емиграције оду-

век било на овим балканским просторима потврђује и

песма  ''Остајте овђе'', коју је Алекса Шантић написао још

1896. године: ''Остајте овђе!...Сунце туђег неба,неће вас

гријат кô што ово грије; грки су тамо залогаји хљеба, гђе

свога нема и гђе брата није...''.

Актуелни миграциони талас у Србији, па самим тим

и у Тимочкој Крајини, везује са за почетак деведесетих го-

дина прошлог века и траје још увек. Ако почетак одласка

претежно младог становништва карактерише ''бежање'' од

ратних сукоба и галопирајуће инфлације, садашњи мотиви

одласка становништва из пасивних и рубних крајева

Србије превасходно су економске природе, бесперспек-

тивност, незапосленост, оскудни образовни профили...

Републички завод за статистику је још 2010. године

сачинио студију ''Природно кретање становништва репуб-

лике Србије'', која статистички обрађује период од 1961.

до 2010. године.

У табели испод направили смо ''оштар'' пресек

стања 1980. у односу на 2010. годину у општинама Бор-

ског округа. Подаци су неумољиви и јасно показују нега-

тиван тренд природног прираштаја. 

*Податке о природном кретању становништва

на нивоу целе Србије смо изоставили, јер укупан број

становника са Косовом и без њега није репрезентати-

ванза период упоређивања.

Након пописа 2011. године, Статистички завод је

сачинио и процену стања виталних догађаја у 2015. го-

дини. Негативан тренд се наставља. Посебно указујемо

да се просечна старост мајки при рођењу првог детета по-

мера на горе, што је у супротности са традицијом и култу-

ром овог краја, по којој су се млади женили и удавали врло

рано.

На негативану стопу наталитета сугурно да утиче и

податак везан за број склопљених и разведених бракова,

по процени за 2015. годину, у општинама Борског округа.

Када се анализира наредна табела: ''Општи подаци'' и на

бази званичних података броја житеља у градским и сео-

ским срединама, слика постаје још јаснија.

Од укупног  броја становника у општини Бор(46.924)

на селу живи око 12.764, или просечно 982 по насељеном

ванградском месту. У Кладову(19.532) на селу живи 10.666

становника, или просечно 485 по насељу, у Мајдан-

пеку(17.431) 9.731 или 748 и у Неготину(34.497) 17.142.

или 451 становник просечно по сеоском насељу.

На основу пописа из 2011. године, Статистички

завод је рангирао општине у Србији по стопи мортали-

тета/наталитета. Ево неколико упоредних примера: Бор-

ски округ: Бор 14,6/8,7 ,Мајданпек 14,6/6,9 , Неготин

22,9/6,8, Kладово 19,5/6,9. Зајечарски округ: Зајечар

18,0/7,3, Kњажевац 23,3/6,8, Сокобања 19,8/6,7, Бољевац

21,8/5,1. Неки већи градови и њихове општине:Нови Сад

11,2/12,4 , Звезара 11,6/11,7 , Вождовац 12,6/10,6, Нови

Београд 12,6/10,5 ,Палилула (Ниш) 11,9/10,5.

Приредио: пројектни тим ''Тимочких''

Пројекат: Борски округ: ''Наша младост, туђа

радост'' , суфинансиран је из буџета Републике

Србије – Министарства културе и информисања .

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа који је доделио

средства.

ДЕМОГРАФИЈА: КОРЕНИ И ГЕНЕЗА
Борски округ: ''Наша младост, туђа радост'' (8)

ДРУШТВО
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У летњем периоду који доноси много радости , активности

и лепог расположења, поједине особе се срећу са нелагодностима

и непријатностима услед промена на кожи. Један од разлога може

бити паразит коже - Demodex.

Овај паразит се може наћи  на здравој кожи, али се њихова

активност  доводи  и у везу са  кожним обољењима која се карак-

теришу жарењем, црвенилом, перутањем, сврабом и гнојним про-

менама по кожи. Распадни продукти паразита доводе до инфекције

коже па се у  том зачараном кругу мора прекинути даљи развој па-

разита.

Постоје две врсте овог  паразита које се доводе у везу са

променама на кожи: Demodex foliculorum  и  Demodex brevis .

Обично паразитирају на кожи лица око носних крилаца, на

бради и челу, односно на ме-

стима која се одликују повећа-

ним лучењем лојних жлезда.

Могу се наћи и на капцима, тре-

павицама, у спољашњем ушном

каналу, и на леђима. Обе врсте

паразита имају провидно изду-

жено тело које подсећа на црва,

величине 0.3-0.4mm. На пред-

њем делу се  налази усни апа-

рат снабдевен игличастим

творевинама којима паразит

улази у ћелију. Испод усног

отвора код обе врсте паразита

налазе се паралелно постављене кратке ножице: 4 пара уколико

се ради о одраслом паразиту, или 3 пара код млађих развојних

облика. Захваљујући томе, паразити се  живахно крећу прелазећи

8-16 cm на сат. Активност им је посебно изражена у току ноћи.

Задњи део тела је издужен. 

Имају одвојене полове, женке су незнатно веће од мужјака.

Дијагноза се поставља на основу изгледа промена, тегоба

које пацијенти описују (жарење, паљење, свраб, црвенило -

најчешће на лицу) и  налазом паразита или  његових прелазних

облика у директном микроскопском препарату узорка пацијента.

Отисак коже се узима ујутру, пре хигијенског третмана лица,

без трагова масти. Уколико је кожа мазана антибиотским или неким

другим мастима, треба направити паузу 2-3 дана.

У микробиолошкој лабораторији ЗЈЗ “Тимок“ се ради узор-

ковање са лепљивом целофанском траком. Препарат се микро-

скопира  одмах, и резултат добија истог дана.

Извештај о испитивању након консултације са лекаром микробио-

логом из ЗЈЗ”Тимок”, пацијент  треба да покаже изабраном лекару.

У зависности од броја паразита у отиску, да ли су живи или не,

следи терапијска процедура .    

Завод за јавно здравље”Тимок”

Центар за микробиологију

др мед.Слађана Ђорђевић

ПРОМЕНЕ НА КОЖИ У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ

КЊАЖЕВАЦ - Књаже-

вац је домаћин трећег по реду

ПРКОС-а,  Позоришне ревије

креативног осмишљавања све-

та. За награде ће се такмичити

пет представа из пет аматер-

ских позоришта Србије. 

Подигнута је завеса

трећег ПРКОС-а. Позоришна

ревија креативног ослишља-

вања света отворена је бесе-

дама селектора Владимира

Путника и председника оп-

штине Књажевац, Милана Ђо-

кића.

''Народ који не негује

своје позориште или је мртав,

или је на умору. Исто као што

позориште које не ослушкује

историјско пулсирање живота,

не може се звати позориштем,

већ дансинг салом, местом за

убијање времена, или, не дај

Боже, ријалити шоом'', казао је

Владмир Путник.

''Упркос свему и упркос

свима, сигуран сам да ће кња-

жевачки ПРКОС трајати упркос

налетима шунда, примити-

визма, некултуре, упркос већ

хроничној беспарици...'', нагла-

сио је председник општине

Књажевац, Милан Ђокић.

За награде такмиче се

''Београдска трилогија'' Култур-

ног центра ''Радоје Домановић''

из Раче, ''Краљ Иби'' Драмског

студија младих из Бечеја, ''Иза

кулиса'' Театра 5 из Београда,

''Драги тата'' Театра 011 из Бео-

града и ''Ера ожалошћених''

Академског позоришта из Кра-

гујевца. Књажевачка публика

гледаће и представу  ''На том

путу где су многи пали'' драм-

ске секције Филозофског фа-

култета у Нишу, која није у

конкуренцији за награде. 

Ове године у жирију су

глумице Злата Нуманагић и

Лидија Вукићевић и глумац

Александар Дунић. 

Љ.П.

Пројекат “Подршка по-

љопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и

иновативност у пракси”   -

“Овај медијски садржај суфи-

нансиран је од стране оп-

штине Књажевац. Ставови

изнети у подржаном ме-

дијском пројекту нужно не из-

ражавају ставове органа који

је доделио средства.”

ПРКОС ОТВОРЕН ''БЕОГРАДСКОМ ТРИЛОГИЈОМ''
Почео трећи ПРКОС у Књажевцу
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КЊАЖЕВАЦ-У старопланинском селу Јаловик Извор

одржан је почетком недеље Сабор на Велику Госпојину, или

''Сабор на Панаџур''. Ову манифестацију осмислио је и покре-

нуо Жика Раденковић, а замишљена је као скуп извођача из-

ворне музике. Окупља певаче, хармоникаше, фрулаше,

гајдаше, трубаче и блех-оркестре.

Велики број гостију окупио се на 22. Сабору на Велику

Госпојину. Сви су се сложили да Панаџура не би ни било без

његовог идејног творца Жике Раденковића.

''Први зачетник био је Дивко Ристић. Он је дао идеју и тако

смо 1996. године дошли овде. Било је две и по хиљаде

људи...'', сећа се Жика Раденковић. 

Жеља локалне самоуправе је да овај крај живи сваког

дана, а не само на Сабор, поручио је, отварајући манифеста-

цију, Горан Поповић, помоћник председника општине: ''Оп-

штина Књажевац труди се да унапреди животне услове. Наш

буџет је скроман, али се трудимо да се, колико можемо, по-

светимо сваком крају.''

На овакавим местима чува се од заборава богато кул-

турно населеђе, каже Бобан Марковић, директор Туристичке

организације, која, већ дуги низ година организује Сабор на

Панаџур: ''Ово је фестивал народних песама и игара, пре

свега младих стваралаца, неафирмисаних, који до сада нису

имали прилику нигде да се појаве,'' казао је Марковић.

Посетиоци Сабора били су у прилици да виде наступе бројних

певача свих генерација, вештину музицирања показали су

многи инструменталисти – од хармоникаша, фрулаша и

гајдаша до блех оркестара.                                                 Љ.П.

Пројекат “Подршка пољопривреди, туризму и малој

привреди : креативност и иновативност у пракси”   - “Овај

медијски садржај суфинансиран је од стране општине Кња-

жевац. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа који је доделио сред-

ства.”

САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА 
У ЈАЛОВИК ИЗВОРУ

Одржан 22. “Сабор на Панаџур”

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - Традиционални Међународни Куп Ђердапа у јед-

рењу, 42. по реду одржан је на водама Дунава код Доњег Милановца од

25.до27.августа. Традиционална регата у организацији АЈК „Београд“ окупила је

80-так такмичара. Иако првог и трећег дана није било ветра лагана кошава је дру-

гог дана брзином од 3-4 метара у секунди дувала и у једра организатора, омогу-

ћивши да се одвозе три трке. У класи „Финн“ победио је Срђан Воларевић, у

„ласеру“ је најбољи био Иван Кнежевић. „Ласер ветерани“ – Борис Миладиновић,

„Радиал“- Вук Симић, „Ласер 4.7“ – Кристина Боја и „Оптимист“ – Стефан Yуил.

Претходно, дан пре Купа Ђердапа је на истом регатном пољу одржано

тимско једрење у класи Оптимист за екипнопрвенство Србије, уз учешће 25 так-

мичара у пет екипа.

Куп Ђердапа представљао је и ове године последњу проверу спремно-

сти наших репрезентативаца пред одлазак на Балканско првенство у Турској. 

И.Ћ.

ЈЕДАН ДАН И ТРИ ТРКЕ

ДОБРОГ ЈЕДРЕЊА

Одржан 42.Међународни Куп Ђердапа у једрењу

ДРУШТВО

„УМЕТНОСТ У МИНИЈАТУРИ“
У Мајданпеку отварање велике VIII Међународне изложбе

МАЈДАНПЕК -  У Мајданпеку ће у субота, 2.септембар

свечано бити отворена VIII Међународна изложба „Уметност у ми-

нијатури – MajdanArt 2017“ у организацији Удружења за уметност,

културу и туризам „MajdanArt“. На благовемено реализован конкурс

пријављено је 687 радова које потписује 392 аутора, за излаганмје

је изабрано 562 уметничка рада, тако да су овогодишњи учесници

311 уметника из чак 38 држава света. За све учеснике, организа-

тори су припремили целодневни програм пре самог отварања које

је заказано у 19 часова у великој галерији хотела „Golden inn“ и на-

којем ће овогодишњим добитницима награда и похвала бити

уручена признања.

И.Ћ.

БОР - Више од 100 учесника, чланова шест културно-уметничких друш-

тава, из Бугарске, Руминије и Србије, представило се протеклог викенда Бора-

нима, на трећем по реду Међународни фестивалу фолклора ,,Златно коло“.Пред

неколико стотина наших суграђана лепршала је младост, представљајући своју

музику, песми, културу и традицију.

На овогодишњем дводневном фестивалу учешће су узела: културно-

уметничка друштва: „Doina Oltului”- Румунија, ,,Зора“ – Бугарска,  ,,Талија“ – Бео-

град,  ,,Синђелић“ – Свилајнац  и ,,Бор“ и ''Ново Селиште''- Бор.

''Циљ фестивала је представљање културе, фолклора, музике и тради-

ције наших суседа и наше, као и успостављање пријатељских веза и односа.

Сврха ове културно-уметничке манифестације је и промоција општине Бор'',

речено је у официјалном обраћању организатора.

У име Општине Бор фестивал је свечано отворила Јасмина Орлић, за-

меница председника Општине Бор.

- Култура и традиција представљају један од основних развоја сваког

друштва и негују се, управо, кроз овакве манифестације. Зато је наш заједнички

задатак да помогнемо у очувању културне баштине, да на оваквим манифеста-

цијама размењујемо идеје, а учесницима и публици омогућимо да упознају кул-

туру и традицију других земаља-рекла је Орлићева.

Организатор је искористио прилику да неке подсети а друге Боране оба-

вести да је КУД ''Бор'' основан далеке 1945. године, односно одмах по окончању

Другог светског рата. Борски ансамбл тренутно има око 200 чланова и функцио-

нише у оквиру Центра за културу у Бору.

У недељу је учеснике фестивала угостила Јасмина Орлић, заменица

председника Општине, а фестивал је настављен на платоу испред  Дома културе. 

Покровитељ манифестације је Општина Бор, а организатор Центар за

културу.                                                                                                                        Б.П.

МЛАДОСТ У 

''ЗЛАТНОМ КОЛУ''  
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