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Пројекат подршке опоравку домаћинстава и локалне привреде

ПОЧЕЛА САНАЦИЈА КУЋА У НЕГОТИНУ
НЕГОТИН – Дански
савет за избеглице, Визија и
ЕНЕКА у оквиру пројекта подршке опоравку домаћинстава и
локалне привреде, који су пре
две године тешко страдали у поплавама, започели су у општини
Неготин санацију два објекта, а
како се најављује ускоро ће почети да зидају и монтажне куће
за породице Барбуловић и
Јенић. У Неготину је тако, по
овом пројекту који финансира
Делегација ЕУ у Србији, почела
санација куће породице Михајловић, а санира се и један
објекат у Слатини. Михајловићима ће бити уређена кухиња, трпезарија и две спаваће
собе, а кућа је поново, након радова, бити безбедна за становање.

- То је оно што је нужно
да се уради на територији општине Неготин за ове четири
породице, да се помогне да им
се стамбени објекти санирају
или да се у потпуности изграде
нови. Очекујем да се на основу
спроведене јавне набавке за из-

градњу монтажних кућа почну и
ови радови – истакао је приликом обиласка радова Јован Миловановић, председник општине Неготин, захваливши се на
несебичној помоћи Данском савету за избеглице и Делегацији
Европске уније.
С.М.Ј.

У Кладову завршена обнова
уписа газдинстава

У РЕГИСТРУ 685
ДОМАЋИНСТАВА
КЛАДОВО - Обнову уписа поседа у Регистар газдинстава
и захтеве за доделу субвенција у
2016. години поднело је 685 пољопривредника из кладовског краја.
- Пријављивање у регистар је полазна основа за коришћење средстава за све видове
подстицаја и премија из аграрног
буџета, Обнову регистрације спровело је свих 685 власника имања
у Кључу колико их је у 2015. години
било уписано у Регистар пољопривредних газдинстава- каже Гордана Грамић, руководилац одељења за привреду.
До сада је документацију
за упис у Регистар нових газдинстава поднео 21 домаћин из општине Кладово. Рок је до септембра текуће године ,а они ће на
субвенциије моћи да рачунају наредне године.
М.Р.

Награђени најбољи резултати

Нови пројекат Ресурс центра Мајданпек

ТИМОМЕД ШАМПИОН
САЈМА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ИЗГРАДЊА СИГУРНЕ КУЋЕ

КЊАЖЕВАЦ - У оквиру “Вечери шампиона”, на 83. Међународном сајму
пољопривреде у Новом Саду, велики шампионски пехар за врхунски квалитет изложених производа по 17. пут уручен је књажевачком Тимомеду.
Централни догађај Сајма пољопривреде је “Вече шампиона” када се до-

МАЈДАНПЕК - “Цигла по цигла – изградња одрживе сигурне куће
у Источној Србији” нови је пројекат Реурс центра Мајданпек уз подршку
делегације Европске уније у Србији Европски инструмент за демократију
и људска права, са циљем да створи услове за формирање одрживе Сигурне куће на територији једне од осам општина Тимочке крајине, као сигурност живота за жене и децу жртве насиља у породици и партнерским
односима.
Према подацима полицијске управе Борског округа, у просеку се
евидентира једна пријава насиља у породици сваког дана. У 2014.години
евидентирано је 385 пријава насиља над женама, док је за 106 случајева
покренут поступак пред Јавним тужилаштвом. При том, 74 жене биле су
директно изложене ризику лишавања живота, а из године у годину повећава се број случајева насиља над женама са фаталним исходом.
Како у источној Србији не постоји ни једна Сигурна кућа за жене
и децу жртве насиља, Ресурс центар из Мајданпека покренуо је пројекат:
“Цигла-по-Цигла: Изградња одрживе сигурне куће у источној Србији“ којим
се предвиђа прикупљање средстава и изградња капацитета за оснивање
Сигурне куће, уз бројне активности од обуке и јачања капацитета радника
социјалне и здравствене заштите, полиције и тужилаштва за синхронизовано и стандаризовано поступање у случајевима насиља у породици,
у складу са Општим и специфичним протоколима, до израде медијског,
информативног и едукативног садржаја за препознавање и поступање у
случајевима насиља у породици и партнерским односима.
С.В.

дељују највећа сајамска признања. У Мастер центру Новосадског сајма, шампионе квалитета поздравила је Снежана Богосављевић Бошковић, министарка
пољопривреде у Влади Републике Србије.
- Велика ми је част и задовољство што сам вечерас у друштву шампиона, најбољих у свим областима пољопривреде. Драго ми је што могу да истакнем изванредне резултате у пољопривредној производњи остварене у
протеклом периоду и сигурна сам да ће ти резултати већ догодине бити надмашени још бољим остварењима - поручила је Бошковићка.
У одабраном друштву најбољих нашао се и књажевачки Тимомед.
Својеврсни рекордер међу шампионима је по 17. пут награђен великим пехаром
за врхунски квалитет својих производа.
- То је велико признање, не само колективу Тимомеда, већ и свим нашим
кооперантима. Ми се трудимо да све оно што они произведу ми у природном
облику пласирамо на тржиште. Свака од минулих 17 година, коју смо завршили
тријумфално, била нам је подстицај да и наредне одржимо ниво квалитета наших
производа. Још једно важно опредељење је да на сваком Сајму представимо понеки нови производ, па тако овог пута представљамо четири нова Тимомедова
производа и сви они награђени су великим златним медаљама - изјавио је Србислав Видојевић, директор Тимомеда.
Љ.П.
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АСФАЛТИРАН ПУТ СЛАТИНА – УРОВИЦА
НЕГОТИН – Села Уровица и
Слатина коначно су, после више од
три деценије, добила – асфалт. Реч је
о деоници пута Слатина-Уровица,
дугој два и по километра, која је годинама рак рана ових села, јер је била
у изузетно лошем стању. Радове,
вредне преко 20 милиона динара, извеле су екипе зајечарског предузећа
за путеве. У Уровици истичу да очекују да до јесени асфалтирају и 300
метара дугу деоницу пута од уласка у
село до моста у центру.
- Испунили смо очекивања и
захтеве грађана и то у кратком временском року. Ова деоница пута је
била у веома лошем стању, али је у
сарадњи са републичким органима и
Предузећем за путеве Србије, овај
проблем сада решен и могу да се захвалим, не само људима са којима

сам био у контакту и који су омогућили да се овај проблем реши, већ
и господину Радивоју Петрикићу, који
је помогао својим деловањем, да
заједничким наступом остваримо санацију овог пута– истакао јеЈован Миловановић, председник општине
Неготин, који је заједно са својом помоћницом за сарадњу са месним
заједницама Александром Величковић обишао радове.
Локална самоуправа најавила је да ће ускоро, у оквиру санације
путева који су у републичкој надлежности, почети радови на деоници од
раскрсница за Мокрање према Рајцу,
прво у дужини од четири километра,
а онда и читаве деонице према Рајцу.
као и да је у плану и санација пута Неготин – Зајечар.
С.М.Ј.

Акција за особе са хендикепом

Усвојена допуна одлуке о висини цена услуга у ПУ „Бамби“

БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ У СЕПТЕМБРУ

ВРТИЋИ ВРАЋАЈУ
НОВАЦ РОДИТЕЉИМА

МАЈДАНПЕК - Захваљујући Алену Ефовићу, из Берана који већ
четврт века живи у Паризу, а бесплатно уступа кућу у на Великом Пијеску
код Бара, сваког јуна и септембра, деца и одрасли са хендикепом, првенствено из породица тешког материјалног стања из Црне Горе, Србије, Македоније и Босне и Херцеговине имају могућност летовања на Јадрану.
Захваљујући дугогодишњем пријатељству са породицом Елвире Јовановић,
потпредседнице СО Мајданпек, међу корисницима ове изузетне помоћи
која се реализује преко НВО “Хуманитарна фамилија”, већ у септембру наћи
ће се и 10 лица са хендикепом са својим пратиоцима из општине Мајданпек,
а онда и других градова Тимочке крајине.
- Код нас је боравило више од хиљаду деце са хендикепом и њихових пратилаца. Чланови моје породице и десетак комшија које су уступиле
своје куће за смештај, ангажовани су као волонтери и сви се трудимо да
нашим малим и великим гостима учинимо боравак овде што лепшим- каже
Ефовић наглашавајући да је највећа награда радост, опуштеност, срећа и
задовољство тих људи, међу којима је велики број оних који први пут виде
море.
Ефовић наглашава да са својим сарадницима чини све да обезбеди све што је потребно да њима то буде незаборавно летовање. Храна
се обезбеђује кроз донације, а захваљујући хуманим људима са естраде
приређују се концерти, уз помоћ СО Бар посета манастиру Острог, рођенданске и друге журке, маскенбали, игре на плажи где је сваком госту обезбеђена лежаљка и још низ других садржаја неопходних за леп и активан
одмор.
Ефовић је са породицом и пријатељима пре 10 година основао НВО
„Хуманитарна фамилија“ која организује летовање особа из маргинализованих група, дајући тако допринос њиховој интеграцији у друштвену заједницу.
- Радујем се спремности да људима из рударског Мајданпека који
су одувек показивали хуманост и разумевање за све, неко понуди помоћ.
Мислим да ће она обрадовати и пуно значити тим људима, посебно, деци
и њиховим породицама - казала нам је Елвира Јовановић која ће ову хуманитарну активност координирати на подручју Тимочке крајине.
С.В.

БОР - Одборници Скупштине општине Бор, усвојили су на недавно одржаној седници, предлог одлуке о допуни одлуке о утврђивању
висине цена услуга у Предшколској установи (ПУ) „Бамби“ Бор. На основу
те одлуке, родитељима који су у периоду од 01.10.2012 до 24.02.2015 године за боравак деце у тој установи плаћали у износима већим од 20
одсто од економске цене, биће враћен новац, у ратама по динамици извршених уплата на месечном нивоу, или ће им бити омогућен бесплатан
боравак деце у периоду који покрива више уплаћени износ.
- У том периоду је важила одлука о регресирању трошкова боравка деце у установи „Бамби“ и један број родитеља је по тој одлуци
плаћао већи износ од оног који је утврђен законом. Почетком прошле године одлука је усаглашена са законом. Ово се дешавало и у другим градовима у Србији, и добили смо допис заштитника грађана и стигле су
препоруке да Општина у сарадњи са прешколском установом сачини
предлог на који начин би родитељи били обештећени. Према овој одлуци
родитељи имају право на повраћај више уплаћеног износа или на бесплатан боравак деце за тај период који покрива више уплаћене износе –
казала је Наташа Пејчић, начелник Одељења за привреду и друштвене
делатности.
Како је речено на недавно одржаној седници Општинског већа,
приспело је око 26 тужби од стране родитеља. У образложењу одлуке
коју су усвојили одборници, наводи се да се захтеви подносе Предшколској установи, а обрачун више уплаћеног износа утврђује се у сваком
појединачном случају, на основу закљученог уговора између корисника
и пружаоца услуга, и на основу финансијске евиденције предшколске
установе. Родитељ може са установом регулисати начин намирења више
уплаћених износа потписивањем анекса важећег или новог уговора.
Према последњим сазнањима, право на исплату разлике има
око 200 родитеља. Средства за реализацију ове одлуке обезбеђена су у
општинском буџету.
Д.К.
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Прославили крај школовања

МАТУРАНТИ ПЛЕСАЛИ У БОРУ И КЊАЖЕВЦУ
БОР , КЊАЖЕВАЦ Око 300 борских матураната
прославило је у уторак крај школовања. Матуранти су прошетали главном улицом где су
поздравили суграђане, а весеље наставили у амфитеатру
код Дома културе уз игру и концерт Тропико бенда.
- Срећна сам јер нема
више учења, а са друге стране
тужна јер је дошло време да се
растанемо. Средња школа је
незаборавна. Памтићу све,
друштво, наставнике, бежање
са часова – каже Ана Новакчикић, која након Економско-трговинске школе наставља школовање на Техничком факултету у Бору.
Матуранти из четири средњих школа плесали су у
центру града енглески валцер и
пингвин денс, а весеље није
могло да прође и без влашког
кола. Уживајући уз музику, певали су, грлили се, фотографисали.
- Ово је јако лепа манифестација коју смо сви заједно
припремали. Доста смо вежбали и трудили се да увеличамо
овај догађај. Осећања су ми помешана, радујем се што сам за-

Матуранти у Бору...

вршио средњу школу успешно,
али ми је и жао јер је готово. Одлучио сам да упишем Правни
факултет у Нишу, а највише ћу
памтити разредног старешину
Виолету Трајковић која је била
прави друг и пријатељ свим ученицима – каже Марко Потурица
из Економско – трговинске школе.
„Разредна нам је била
Мира, правимо чудо од папира“,
„Гимназијалци не иду у пакао“,
Заслужих ову диплому, за следећу штекам лову“, Боље jack у
руци него траљава двојка у

струци“, „Ситуација је алармантна“, само су неки од натписа који су красили мајице
које су носили матуранти.
- Феноменално је све организовано. Дружења ћу памтити заувек. Студираћу заштиту
на раду у Нишу и тужна сам јер
је свему дошао крај - каже
Јована Јовановић, ученица Техничке школе.
Овогодишњи плес матураната организовали су локална самоуправа, борске средње школе и Центар за културу.

Бор, добре људе и одличну
храну. Задовољство нам је што
свирамо за матуранте који завршавају још једну етапу свог
живота, настављају даље и
драго нам је да можемо да присуствујемо овој манифестацији.
Настављамо да радимо, очекује
нас летња турнеја на црногорском приморју, бићемо у Босни,
Хрватској, Македонији, радимо
на новим песмама и прикупљању материјала за нови
албум – казао је Александар
Цветковић фронтмен Тропико
бенда.
Завршетак школовања
књажевачки матуранти обележили су и овог маја уз стари
француски плес кадрил.
На платоу испред Дома
културе синхронизовано су плесали ученици завршних разреда
Књажевачке гимназије и Техничке школе.
Младим средњошколцима обратио се председник општине Милан Ђокић.
- Нема већег задовољства за један град него кад види
да још једна нова генерација
стасава. У своје и у име ваших
родитеља се надам да ћете
након завршених факултета да

... и у Књажевцу

- Задовољни смо јер је
сваки пут боља организација, и
у плану је да ово постане традиција. Наставници су вежбали са
ученицима месец дана који су у
великом броју желели да учествују у овој манифестацији –
каже Милован Божовић, координатор рада овдашњих средњих школа.
Весеље је увеличао концерт Тропико бенда.
- У јако добром сећању
памтимо борску публику и град

се вратите у свој град и да
знање и енергију уложите у град
у коме сте рођени. Желим вам
да будете добри људи и да
љубав према овом граду носите
у свом срцу као и ми старији.
Пуно среће и успеха у даљем
животу, децо - рекао је Ђокић.
Након плеса, у великој
сали Дома културе подељене су
Мајске захвалнице Скупштине
општине Књажевац ученицима
основних и средњих школа за
постигнуте успехе. Д.К. – Љ.П.
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Донирали неопходна средства за набавку Полијелеја са хоросом

ЈУГО КАОЛИН ПОМОГАО ОБНОВУ
ХРАМА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ
Компанија Југо-Каолин
донирала је неопходна средства за набавку Полијелеја са
хоросом (лустера) за унутрашње осветљење Храма Свете
Тројице у Доњој Белој Реци.
Ова донација представља завршну фазу обнове храма и
омогућиће да се целокупан
процес обнове, који траје готово две деценије, коначно
приближи крају.
Уговор о донацији потписан је у Белоречком Пешчару, огранку Југо-Каолина, 24.
маја 2016. године, а истог дана
су и уплаћена средства у висини од 130.000дин. У име
Црквеног одбора Храма Свете
Тројице уговор је потписао
Протонамесник Радоје Мијовић.
„Овом донацијом желели смо да пружимо подршку
очувању наше вере и традиције, али и да допринесемо завршетку обнове храма. Са
задовољством ћемо и у будућ-

Храм Свете Тројице у Доњој Белој Реци

ности наставити да улажемо у
развој богослужбеног живота у
Доњој Белој Реци, а наша
жеља је да овим гестом мотивишемо и друге компаније да
улажу првенствено у средину у
којој послују, а потом и да про-

шире границе свог хуманитарног деловања. Напомињем да
је ово само једна у низу донаторских акција које је наше
предузеће спровело на територијама Бора и Зајечара и да
смо у протеклом периоду по-

могли изградњу и реконструкцију спортских терена, водовода, путева, као и да смо
пружили помоћ културним,
здравственим и другим организацијама и удружењима –
изјавио је Небојша Илинчић,
директор Југо - Каолина.
Храм Св. Тројице подигнут је 1900. године и један је од
најстаријих у општини Бор. До
пре скоро десет година био је у
веома лошем стању, али је захваљујући акцији Црквеног одбора за прикупљање добровољних прилога, започета обнова и реконструкција појединих делова храма.
На простору еx Југославије, компанија Југо Каолин је
најзначајнији произвођач кварцног песка и керамичких глина.
Преко својих предузећа Копови
УБ, Србокварц Рготина и Белоречки пешчар Бор, Југо Каолин
својим производима успешно
снабдева ливачку, грађевинску
и стакларску индустрију.
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У Неготину стартовао пројекат “Еутека – ЕУ у вашој библиотеци”

ШАНСА ЗА СТУДИРАЊЕ У ЕУ
НЕГОТИН – Студенти из Србије имају
бројне шансе за студирање у ЕУ, али је
неопходно да се детаљно и правовремено информишу о томе. Речено је на
првом јавном разговору “Студирај,
путуј, упознај ЕУ” који је у сарадњи са
овдашњом библиотеком “Доситеј Новаковић” организовао тим пројекта “Еутека – ЕУ у вашој библиотеци”. Слични
разговори ће, кажу надлежни, бити организовани у 21 библиотеци широм
Србије са циљем да библиотеке постану места за информисање грађана
о свим важним темама везаним за ЕУ.
- Информације о приликама
за студирање као и извори стипендирања, доступни су на интернету и средњошколци треба да се детаљно
информишу о томе како би нашли
најбољу опцију за себе- истакао је
средњошколцима Наим Лео Бешири,
експерт из Тима Европа Србија, који је

постдипломске студије завршио на Европском колеџу у Брижу, упознавши их,
између осталог и са програмом “Еразмус плус”.
Учесници ове јавне дебате
Јелена Милешевић, истраживачица на
Институту за медицинска истраживања, некадашњи постдипломац Универзитету у Генту, као и Данко Николић,
члан Тима Европа Србија и директор
„Зајечарске иницијативе“ упознали су
неготинске ђаке и са основама образовања у земљама ЕУ.
- Важно је да знате да имате
прилику да студирате у Европи, да
треба да се информишете, да се интересујете за то које фондације обезбеђују стипендије, да будете упорни и не
бојите се да комуницирате са запосленима на универзитетима – истакла је
Јелена Милешевић.
С.М.Ј.

Хуманитарац Љубомир Гушатовић донирао нову помоћ

Донација апарата за скрининг слуха код новорођенчади

ПОМАЖЕ КЛАДОВЉАНЕ

''СРЦЕ ЗА ДЕЦУ''
У КЊАЖЕВЦУ

КЛАДОВО - По неписаном правилу више од две деценије сваки долазак Љубомира Гушатовића с пролећа у завичај повезује се са бројним донацијама
које хуманитарац из Европског Љубичевца дарује сународницима у матици. Тако
је и овог маја Гушатовић донирао Здравственом центру " Кладово " 300 постељина , термоакумулациону пећ снаге 3,5 киловата, акумулаторску машину за чишћење подова и 16 рачунара.
- Наша сарадња траје двадесет година и захваљујући Гушатовићу лакше
се боримо са немаштином. Систематски решавамо део по део најакутнијих проблема и побољшавамо услове рада. Осим наше, значајну помоћ су добиле и
друге здравствене установе у нашем окружењу-истакао је др Борислав Петровић
директор ЗЦ Кладово.
Нову радост у скромном дому деветочлане породице Николић у Новом
Сипу код Кладова у коме одраста седморо деце унела је донација из Данске.
Комбиновани шпорет на струју и плин, столице, постељина, играчке само су део
из донације коју је Николићима уручио Гушатовић. Мајка Живадинка непрестано
се бори за боље услове живота своје породице. Сви су се обрадовали поклонима,
а најмлађа ћерка Милица највише играчкама, посебно ролерима који су се
нашли у пакету помоћи која је допремљена из далеке Скандинавије.
- То није први пут да нам помаже Љубомир Гушатовић. Када немамо решења за било који проблем ту је чика Љуба да нам олакша живот - истиче мајка
Живадинка.
Гушатовић је обрадовао и Светлану Вуковић и Мирослава Пољаковића
којима је све што су у заједничком животу стекли изгорело у пожару, који је минулог августовског поподнева захватио бараку преко пута кладовске електродистрибуције у којој су живели. Намештај, одећа и обућа, фотографије и друге
успомене претворили су се у пепео. Од тада траје њихова борба да се колико толико скуће, куцали су на многа врата,али како кажу све било је узалуд. Када су
изгубили сваку наду, њихову муку препознао је Љубомир Гушатовић који им је помогао.
- Они су остали на улици под ведрим небом. Људи добре воље су им
притекли у помоћ ,али то није било довољно. Донирао сам им кауче, комоду, тепихе и срећан сам ако сам помогао да се реши бар део њихових проблема. Наши
сународници који живе и раде далеко од родног краја увек су спремни су да помогну матици - истакао је Љубомир Гушатовић и додао да има несебичну подршку
превозничке форме Топ - Турист чијим аутобусима , са Севера Европе помоћ
стижу у родни крај.
М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Књажевачко породилиште добило је, у оквиру акције Блиц
фондације "Срце за децу", апарат за скрининг слуха код новорођенчади. Набавку
апарата обезбедила је компанија ''Моззарт''.
Мали Вук прва је беба, рођена у књажевачком породилишту, којој је дан
по рођењу, новим апаратом, урађен скрининг слуха. Вук је здрав и јак дечачић,
показао је преглед, коме ће убудуће бити подвргнута сва новорођенчад, а захваљујући донацији Блиц фондације и Компаније ''Моззарт.'' Лекари кажу да су до
сада проблеми са слухом могли да се открију тек када дете напуни годину, или
две дана.
- Ради се о потпуно безболној методи, којом се откривају поремећаји
слуха, што омогућава спровођење адекватне и правовремене терапије. Иако
имамо 170 порођаја годишње, значи нам овај апарат, да се благовремено види
да ли дете има проблема и што пре крене са терапијом - каже др Дарко Марковић,
управник Болнице и др Мирјана Марковић, начелница Гинеколошко-акушерског
одељења.
Набавку апарата за неонатални скрининг слуха за књажевачко и још три
породилишта обезбедила је компанија Моззарт.
- Кампања Блиц фондације уклапа се у нашу пословну политику друштвено-одговорног понашања. Дубоко смо убеђени да превентивно деловање код
најмлађих даје значајан допринос развоју друштва у целини - рекао је Зоран
Пухач, директор Корпоративних послова у компанији ''Моззарт.''
Хуманитарну акцију ''Срце за децу'' Блиц фондација покренула је у марту
ове године.
- Блиц фондација је почетком марта покренула велику акцију ''Срце за
децу'', чији је циљ да се свим породилиштима у Србији обезбеде апарати за неонатални скрининг слуха. Књажевачко породилиште је 15. по реду које је добило
апарат и ми ћемо у наредних месец дана опремити сва породилишта у Србији.
Покровитељ наше акције је Министарство здравља, а медијски партнер РТСказао је у Књажевцу Велимир Перовић, уредник акције "Срце за децу" Блиц фондације.
За набавку апарата за скрининг слуха код беба за свих 56 породилишта
у Србији потребно је 25 милиона динара, а у Блиц фондацији очекују да ће све
друштвено одговорне фирме, следити пример компаније Моцарт, јер је то у заједничком интересу.
Љ.П.
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У Неготину и Сокобањи одржана манифестација

ЕВРОПСКА НОЋ МУЗЕЈА
НЕГОТИН, СОКОБАЊА –
Манифестација „Ноћ музеја“ изазвала
је у Неготину велико интересовање јавности, а нарочито програми које је
Музеј Крајине организовао у оквиру 12.
Европске ноћи музеја. Неготински музеј
широм је отворио врата свих својих
објеката: Музеја Крајине, Мокрањчеве
куће и Музеја Хајдук Вељка за све заинтересоване посетиоце. Тако се публици пред археолошком поставком
представио концертом Хор основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ под
управом Владице Перковић, а у истом
простору одржано је и предавање о
касноантичком локалитету „Врело“
Шаркамен. О овом локалитету на којем
је пре тачно две деценије пронађен сет
царице-мајке Максимина Даје, јединствен у свету археологије, надахнуто је
говорио археолог, виши музејски саветник Гордан Јањић, један од иницијатора да се 1994. отпочну истраживања на овом комплексу, на којем ће
Музеј Крајине и Археолошки институт и
ове године наставити радове.
У галерији Музеја Хајдук
Вељка приређен је атрактиван концерт
полазника Школе певања Иве Мрвош,
мецосопрана светског реномеа, који су
наступили уз клавирску сарадњу Миље
Виденовић, професорке неготинске му-

зичке школе, а на спрату ликовна радионица на којој су учествовали
најмлађи полазници Ликовне школе
дома културе „Стеван Мокрањац“ под
менторским вођством Исидоре Живковић. Велико интересовање изазвала је
и прва изложба чланова новооснованог
Фото клуба Неготин, у сарадњи са овдашњим домом културе, као и наступ
неготинске рок групе „Сторм“, који су на
прошлогодишњем Бунт рок фестивалу
ушли у четвртфинале.
Музеј Крајине је, иначе, и у оквиру манифестације „Музеји Србије, 10
дана од 10 до 10“ организовао низ програма, од промоције књиге „Римљани
на Ђердапу“ др Мирославе Мирковић,
концерта гитариста Срђана Тошића,
Огњена Грчака и Милоша Арсенијевића, до промоције зборника „Обреновићи у музејским и другим
збиркама Србије и Европе“ и изложбе
„Средњевековни рудник“ Музеја рудничко-таковског краја.
И у Сокобањи Организација
за туризам и културу Сокобања се већ
шести пут придружује овој манифестацији “Ноћ музеја“. Изложбене просторије Организације за туризам и културу
протекле суботе биле су отворене за
посетиоце од 17 часова па све до један
сат иза поноћи. У Галерији-легату “Ми-

Иако инересовање за манифестацију “Ноц музеја” није било превелико, сви посетиоци су похвалили
организацију манифестације.
Овогодишња “Ноц музеја”,
која је одржана у преко 50 места у
Србији, је 13. по реду. У питању је
најпосећенија манифестација у области културе, која се на популаран начин
бави музејима и културном баштином.
С.М.Ј. – М.Б.

луна Митровића” посетиоци су могли
да виде сталну поставку радова академског сликара Милуна Митровића и
изложбу “Ретроспектива пропагандног
материјала Сокобање од 20. до 21.
века” у просторијама Туристичко-информативног центра.
У згради Завичајног музеја је
стална поставка из области археологије, историје и етнологије као и поставка Етнолошке радионице “Етнос”.

Сусрет Кладовских и Бугарских библиотекара

ОПШТИНA КЊАЖЕВАЦ
ул. Милоша Обилића 1
Тел: (019) Централа: 731 623,
731 601, 731 633;
Председништво: 019/733 119;
Факс: 732 730
E-mail: soknjazevac@mts.rs

КЊИГА НЕ ПОЗНАЈЕ ГРАНИЦЕ
КЛАДОВО - Запослени у Регионалној библиотеци "Михалки Георгиев"
из Видина били су гости кладовског Центра за културу. Нови сусрет кладовских
са библиотекарима из Бугарске наставак је сарадње започете пре шест година.
- Библиотека у Видину има око 4000 читалаца и наставља сарадњу са
библиотеком из Кладова са којом смо контакт успоставили пре неколико година.
Размењујемо искуства и практична знања, учимо једни од других и бележимо на-

55.Фестивал културе младих Србије организује ,,ДАНЕ
ФИЛМА" од 05. јула до 09. jула 2016. године и расписује

К

предак у библиотекарској делатности. То је резултат сарадње коју смо остварили
на семинару у Видину када су нам на стручном скупу гости били библиотекари из
Кладова. Тада смо увидели да нас доста тога повезује у свакодневним активностима, сличне су нам идеје које примењујемо у контактима са нашим корисницима
и зато сам уверена да ће наша сарадња потрајати још дуго - казала је Десислава
Иванова директорка Регионалне библиотеке из Видина.
Услуге библиотека Центра за културу користи 1576 мештана града на
Дунаву којима је на располагању око 48.000 књига, литературе и стручних публикација.
- У свакој средини библиотеке су капије знања и зато су међународна
сарадња и размена искустава веома драгоцени за ту делатност- сматра Жаклина
Николић, директорка Кладовског Центра за културу. - Настојимо да искористимо
све предности нових технологија и зато много пажње посвећујемо сталној едукацији запослених. Контакт са колегама из Бугарске није једини с обзиром да успешно сарађујемо и са библиотекама из Хрватске, БиХ, Словеније, Француске,
односно са свима онима који се залажу за унапређење читалаштва ,јер књига не
познаје границе.
М.Р.
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На конкурсу могу да учествују филмска остварења младих аутора у три категорије.
1.Ученици основних школа
2.Ученици средњих школа
3.Студенти и слободни ствараоци старости до 30 година.
Филмови се снимају на слободну тему, жанровски нису
ограничени, снимају се у формат и опреми по сопственом избору и шаљу на ДВД диску.
Пожељна дужина трајања филма је 15 минута.
Радови се шаљу на адресу: Фестивал културе младих
Србије, Књажевац, ул.Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац
(019/731-804, 019/732'520) до 20. јуна 2016.године.
Уз ДВД диск послати и краћу биографију аутора.
Селектори бирају филмове за приказивање у званичној
такмичарској селекцији и за приказивање у специјалним програмима.Критеријуми за одабир филмова су да у оквиру сваке
старосне категорије, остварења проширују, иновирају, наговештавају или отварају оне начине визуелно-аудитивне комуникације и проповедања и обрађене тематске садржаје
посматрају из перспективе свог старосног окружења. Професионализам или технолошка перфекција нису битни предуслови.
Двадесеточлани жири публике, одабран по репрезентативном узорку на основу пропозиција, доделиће награде у све
три категорије посебно. Жири публике ће обезбедити одлуке
које нису засноване на професионалним квалитетима и стандардним приповедачким формама, већ на степену успешности
креативне комуникације са публиком састављеном од млађих
генерација.
Организатор не покрива трошкове смештаја и исхране
и превоза.
55.Фестивал културе младих Србије
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Саопштење за јавност

ЗАЈЕЧАР ПРВИ ДОМАЋИН ФРИКОМ ТУРНИРА
ЗАЈЕЧАР - У сусрет Олимпијским играма у Рију, компанија
Фриком у сарадњи са Војвођанском банком, организовала је први
од десет турнира који ће се у наредном периоду одржати у више
спортских дисциплина у десет градова широм Србије. Манифестација је реализована са циљем да
подстакне спортски дух међу
најмлађима, а у Зајечару ју је
свечано отворила наша такмичарка у стрељаштву Бобана Величковић, паљењем олимпијске
бакље. Учесници су се такмичили
у фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету, тенису, трчању и другим дисциплинама, а такође су имали
прилику да пошаљу писма под-

ршке својим омиљеним спортистима. Град који буде послао
највише порука Олимпијцима у
току турнира, добиће поклон од
компаније Фриком по завршетку
свих одржаних турнира.
Компанија Фриком је припремила изненађење за све љубитеље спорта
и на тржиште
лансирала сладолед Бакљу освежавајућег укуса наранџе у јединственој амбалажи Олимпијске
Бакље са поклон лоптицом скочицом. Сви малишани, који воле
спорт и навијање, могу да пошаљу
поруку подршке свом омиљеном
спортисти користећи код из сладоледа, а најкреативније очекује
лепо изненађење.

Рукометаши Бора бољи од БСК Хебе

У Кладову се дружила фамилија Букатаревић

ПОБЕДА У БУЈАНОВЦУ

ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ
СТАРИЈУ ОД ДВА ВЕКА

БОР - Рукометаши Бора остварили су тријумф у утакмици двадесетипрвог кола Прве лиге „Исток“ на гостовању код БСК Хебе у Бујановцу резултатом
26:30, полувреме 10:16 у корист Борана. Овом победом борски клуб се подигао
за једну позицију на првенственој табели и сада заузима пету позицију са двадесетиседам бодова, колико има и шестопласирани Јастребац из Блаца. Екипа из
Блаца ремизирала је у Куршумлији са домаћом Планинком Пролом Вода, а у
осталим сусретима овог кола убедљиве тријумфе остварила је Бела Паланка над
Јагодином 42:20 на домаћем паркету и Хајдук Вељко на гостовању у Зајечару над
екипом Младости 1949 резултатом 36:45. На првенственој табели тренутно води
Бела Паланка са тридесетишест бодова, једним више од другопласираног Врања
1957, који међутим има један меч мање, пошто није одиграо свој сусрет у Житорађи. Поред ове утакмице, у овом колу није одигран још један сусрет између Алексинца и Рембаса из Ресавице. Након Врања 1957, на табели следе трећи Хајдук
Вељко и четврта Планинка Пролом Вода, а борски тим је петопласирани. Наредног викенда на програму је последње двадесетидруго коло првенства, а ОРК Бор
ће евентуалном победом над Планинком ПВ покушати да се на најбољи могући
начин опрости од своје публике и задржи пету позицију на крају текућег првенства.
Према најавама из борског клуба, у наредној сезони покушаће се формирање још
јачег играчког кадра и евентуално упуштање у борбу за улазак у Супер „Б“ лигу
Србије. Ко ће ове сезоне остварити пласман у виши ранг, откриће последње коло
и директан дуел између две најбоље екипе у лиги Врања 1957 и Беле Паланке.
Д.В.С.

Прва лига „Исток“ – резултати 21. кола
- БСК Хеба-Бор 26:30 (10:16)
- Бела Паланка-Јагодина 42:20 (23:9)
- Младост 1949-Хајдук Вељко 36:45 (14:22)
- Планинка Пролом Вода-Јастребац 32:32 (13:15)
- Алексинац-Рембас није одиграно
- Житорађа-Врање 1957 није одиграно
ТАБЕЛА
Бела Паланка 36, Врање 1957 35 (-1), Хајдук Вељко 33, Планинка
Пролом Вода 31, ОРК Бор 27, Јастребац 27, БСК Хеба 19, Алексинац
15 (-1), Јагодина 12, Житорађа 10, Младост 1949 3, Рембас 0 (-1).

КЛАДОВО - Резањем славског колача у храму "Свети Ђорђе" фамилија Букатаревић, једна од најстаријих у Кладову, уприличила је на летњег Светог Николу , десету годину за редом, породични скуп потомака. За
славском трпезом окупили су они старији зашли у године, али и најмлађи
чланови ове многобројне породице расељене на све четири стране света.
- Има нас и у Београду, Шапцу, Великом Градишту, Лондону, Паризу, Канади,Америци где живи и ради моја кћи .Ја сам једини Букатаревић
који је рођен у Београду. Славско дружење је прилика за окупљање и чување успомене на претке расуте свуда по свету-прича Драган Букатаревић.
Миле Букатаревић подсећа да је Букатар старо презиме које су
преци преименовали у Букатаревић.
- Имамо фамилију Букатар у Русији,Украјини и Молдавији,али са
њима немамо контакт – каже Миле.
Већ по традицији на споменик страдалим у Великом рату потомци
Кладовске породице су положили цвеће .
По четворици браће Букатаревић, погинулим у ослободилачким
ратовима Србије до 1920. године, у Кладову једна улица у ужем центру
града носи њихово презиме. Занимљиво је да су сви рођаци све до средине
седамдесетих година прошлог века и доласка градитеља на Ђердап ради
подизања наше највеће бране на Дунаву живели у тој улици. Годишња дружења нису само прилика за весеље и славље, него су покушај да Букатаревићи своје везе ојачају и младом нараштају пренесу дух заједништва.
- Повод овог несвакидашњег скупа је више од два века од битисања Букатаревића у Тимочкој Крајини и успомена на далеког претка Ивана
Букатара који се помиње још 1804. године као становник турске тврђаве
Фетислам. Породица Букатаревић једна је од најстаријих Кладову ,а потомци чувајући успомену на свога претка Ивана Букатара, од 2006. године
приређују традиционално фамилијарно окупљање на Светог Николу летњег,у култном ресторану "Језеро" у коме је дружење почело колом Букатаревића-казао је Горан Букатаревић домаћин славе.
М.Р.

