****БРОЈ 82 28.03.2014.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs ****ISSN 2217-9933
Милинко Живковић,
народни посланик СНС

Брачни пар из Енглеске прави вино у Рајцу СТРАНА 5

ИМАМО
ПЛАН ЗА БОР
И СРБИЈУ
СТРАНА 2

Лишен слободе Д.Т. због насиља у породици

ЋЕРКИ ЛУПАО
ГЛАВУ О БЕТОН

СТРАНА 11

У Борским селима Оштрељ и
Бучје граде се цркве СТРАНА 7
Окончани и локални избори у Неготину

СНС 20 ОД 45
МАНДАТА

СТРАНА 3

НП "Ђердап'' обележио еколошке датуме

РЕЦЕПЦИЈА
030/ 482 940

МАЛИ ЧУВАРИ
ШУМЕ

СТРАНА 4

2

ИНТЕРВЈУ

БРОЈ 82

Милинко Живковић, народни посланик Српске напредне странке

ИМАМО ПЛАН ЗА БОР И СРБИЈУ

Бирачи препознали СНС као опцију која може да промени Србију. У Борском округу треба нам 250 квалитетних
људи да се осети бољитак. У наредном периоду акценат ће бити на запошљавању.
Зашто су се бирачи у Бору
одлучили за Српску напредну
странку?
- Александар Вучић је новастара личност на политичкој сцени
који је покушао у свим порама нашег
друштвеног живота да се провуче и
да све нас изведе из ове учмалости.
Под број један, да пробуди људе како
би радили онако како треба да се
ради, како би иначе наши људи радили на западу, а са друге стране да
од свог рада лепо и пристојно живи.
Ми смо у послу којим се бавимо покушали и на нивоу државе и на нивоу
локала да неке делове свог програма презентирамо. Шта би уствари
требао да буде тај програм? Програм
је све, јер ништа не ваља. Све што
урадимо биће добро, јер сада ништа
не ваља. Прво морамо средити тужилаштво и судство, да се донесу одговарајући закони који се морају
поштовати, како би људи имали веру
у те законе и државу, да то што имају
и што треба да имају буде заштићено
и да своју приватну, легално стечену
имовину, могу да промовишу. Није
срамота бити богат у Србији, срамота
је украсти, па бити богат. Све остало,
попут незапослености, образовању,
здравству, школству, уследиће после
овога. Онда ће друштво у свим сегментима да крене на боље. Код запослености причамо шта треба
урадити, какве инвестиције треба да
дођу, а не само навући инвестиције и
кредите за те инвестиције и запасти
у једну другу врсту ропства, па да то
сутра ни наши унуци не могу да
врате. Ми смо сада принуђени да се
задужујемо, да плаћамо скупе кредите и да сразмерно томе улажемо у
привреду и све оно што доноси новостворену вредност, јер се са тим
друштво пење горе, од тога се издваја, плаћају обуставе, порези и доприноси и финансира држава. То су
ствари о којима треба да причамо. Да
би то урадили Србији недостају програми и пројекти.
Имате ли ви решење за то?
- Имамо. Рецимо, најквалитетније људе које ћемо поставити
имаће одрешене руке. Ту пре свега
мислим на судство и тужилаштво.
Полиција мора да ради свој посао
како треба, јер то данас није случај.
Не могу људи да се хапсе како коме
буде пало на памет. Морају постојати
докази и да се са тим процесуира у
судству и тужилаштву и да то, евентуално, добије епилог. Већа је брука
ухапсити једног невиног, него сто кривих пустити. Према томе, морамо
пронаћи систем који ће отклонити
сваку дилему.
Да ли је ту битна страначка припадност?
- Не. Страначка припадност
је битна да би смо могли да донесемо одлуке које су битне за људе, за
локалну самоуправу, месне заједнице... Битно је да не буде кочења у

њиховом спровођењу после тога. Ми
имамо одлуке које су врло добре, закључака на нивоу Владе, који су одлични, имамо одлуке на нивоу
општина... Али, оне не буду спроведене и узалудно је радити после тога
ако их једноставно не
спроведете. Нама је
потребан систем који
ће све то да прати.
Питали сте за страначку припадност.
Људи који би требали то да изнесу, по
некој мојој процени,
250 квалитетних

стручан, да има одрешене руке и
да ради?
- Ви сте сведоци да ми
нисмо мењали одмах директоре јавних предузећа, када смо дошли на
власти, већ смо их пустили више од
шест месеци да обављају свој посао.
Како су они обављали свој
посао?
- Док су га обављали на
начин, како су сами мислили да
треба, било је добро. Кад су већ
кренуле предизборне радње,
онда су и ти људи почели да показују своје право лице. Ако смо вам
дозволили да будете нестраначке
личности у фирмама да
бисте радили тај посао и обављали сте
га једно време квалитетно, нико вам
не даје за право да
после тога узмете
сами
себи
за
право да будете
страначке личности партија

(НЕ)ЋУ БИТИ ПРЕДСЕДНИК
Да ли сте ви кандидат за будућег председника општине
Бор?
- Разговора око тога је било. Међутим, највероватније због мог
здравственог стања, ја то нећу моћи да прихватим, још неко време,
јер морам да одрадим још неке анализе и додатна лечења везана за
моје здравље, а онда би се после тога могао ухватити у коштац. Ту
није суштина да неко буде председник, мора се радити даноноћно.
Све што се урадило у граду пре пар година, ја сам као опозициони
лидер СНС учествовао активно. Ништа то мени није непознато. Међутим, због мог здравственог стања, мислим да за мене сада није
право време.
људи треба за Борски округ, да би се
на свим нивоима власти функционисало квалитетно.
Имате ли тих 250 квалитетних људи?
- Ми 250 квалитетних људи у
СНС немамо. Али, може да се нађе,
вероватно, 250 људи из свих партија
у целом округу. Није битно које су ти
људи припадности, они треба да
спроведу нешто што је добро, што је
идеја. Ми не можемо да мењамо
људе. Људи су само поведени неким
кривим путем, неких политичара, али
је суштина да са добром идејом
треба покупити све што је најквалитетније, “упрегнути” и сви да раде.
Зашто не би неки човек који је мени
дијаметралан по размишљању политичком, а квалитетан је можда кадар,
могао да ради нешто у било ком делу
и сегменту нашег друштва.
Да ли би ви могли да гарантујете да ће такав човек, ко је
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из којих долазите. Највећи проблем је
био у томе што се годину и по дана у
граду ништа није урадило. Зато што
је на челу Дирекције за изградњу
Бора био човек који је седећи ту мислио да је довољна референца само
да будете директор и да можете да
останете колико год хоћете. Распишете тендер, а кад треба да се заврши ви га оборите и ниједан посао
се не уради. Прошле године је остало
250 милиона динара у буџету неутрошених пара за те намене.
За то је крива администрација и са тиме се треба изборити и
након избора.
- Ми смо и у администрацији
у општинској управи наишли на отпоре. Рецимо, сваки дан се решавају
по нека конкретна питања грађана.
Кад год сам се појавио код неког од
начелника, први њихов одговор је –
не може. То може да каже и човек
који нема факултет, ко не ради у Оп-

штини, а ви сте ту да решите проблем и то у складу са законом.
Да ли га решавају?
- У доста случајева реше,
али уз велике напоре. Значи ми морамо утрошити велики труд и напор
како би некоме решили неки проблем, а да при томе никог не увредите. Ми не желимо да чувамо власт
по сваку цену, па да је после тога
једва преболимо. Хоћемо да код нас
и обичан човек, који има неки проблем, може увек да дође и да буде
примљен. Грађанима је битно да се
одлуке доносе на време. Због тога и
седнице Скупштине треба сазивати
чешће.
Грађанима је најбитније
запошљавање. На евиденцији Националне службе за запошљавање
у Бору је око шест хиљада незапослених?
- У Бору је увек било доста
незапослених и раније су људи одлазили одавде, а сада су поново почели
да долазе. Ми имамо запослене и у
администрацији, у Општинској управи и у Здравственом центру и у осталим предузећима, који су дошли из
других места, попут Београда, Ниша
и Параћина. Ми смо у протеклих годину дана запослили више од 1.500
људи у Бору.
Где?
- Запошљени су у РТБ, ЕВГ,
хотелу ''Језеро'' и Брестовачкој бањи.
ЕВГ не ради, у блокади су
13 милиона динара.
- Тамо се обучило око 100
људи за тај рад. То је по мом виђењу
најпрофитабилнија и најквалитетнија
у Србији.
У чему је ствар, зашто не
ради?
- ЕВГ треба да се бави производњом мерних инструмената за
очитавање воде, гаса и струје. У
Србији имате око 3,6 милиона и једних и других и трећих корисника. Ту
би требало да ради око хиљаду
људи преко 10 година, нон-стоп и да
не могу да заврше сав посао. Сада
се струјомери са мафијом електричном пакују у најобичнијим гаражама.
Препакују се материјали који се довозе из Кине и праве се струјомери
за даљинско очитавање. На нивоу
државе, од њих не можете да правите струјомере који су квалитетни.
РТБ је направио уговор са том фирмом да 10 одсто од профита припада РТБ. Замислите колико је
десет одсто од 10,8 милиона мерних
инструмената помножено са око 100
евра колико ће коштати један мерни
инструмент. Да не причамо о томе
да би требало запослити хиљаду
људи који би ту радили најмање 10
година. Значи са променом ове власти о којој вам причамо, направићемо инструменте за даљинско
очитавање и тај наш производ пласирати у Србији, а не увозити са
стране.
Е.Т.Н.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,
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Окончани и локални избори у Неготину

СНС 20 ОД 45 МАНДАТА
За СНС је гласало 7.734 бирача, односно 41,5 одсто
од укупно уписаних 40.854.
НЕГОТИН - У општини
Неготин након понављања избора на 13 бирачких места коначно су сумирани резултати
редовних локалних избора. Тако
је највише одборничких мандата, судећи по прелиминарним
резултатима Општинске изборне комисије, освојила коалиција окупљена око напредњака 20 од 45, колико броји неготински парламент.
За СНС је гласало 7.734
бирача, односно 41,5 одсто од
укупно уписаних 40.854. Социјалистима је припало 14 мандата, са резултатом од 5.215
гласова, или 27,98 одсто укупно
изашлих. Листу Радмила ГеровЛДП подржало је 2.543 или
13,65 одсто бирача, што јој у коначној подели даје шест одборничких мандата, ДС-ПУПС три
мандата са 1.287 гласова (6,91%),
а мањинској Влашкој демократској странци, за коју је гласао
891 бирач (4,78%), два мандата.
Испод цензуса је остао ДСС са
282 гласа (1,51%).

изборни резултат од социјалиста.
- Ако се буде негде правио едукативни центар, онда ће
се правити управо овде у Неготину, јер је ова екипа младих активиста предвођена искусним
Бобаном Стингићем показала
како се прави победничка изборна кампања. Победили су
изузетно јаке противнике, СПС
који је годинама владао овде и
пустио корење, ЛДП који је овде,
такође оставио трагове. И, једни
и други позитивне или негативне, а то ће народ препознати
тек када ова екипа буде кренула
да ради и народ види њихове,
верујем, суперсоничне резултате – каже Благоје Спасковски,
шеф изборног штаба СНС за
Борски округ, који је заједно са
колегама из неготинског Општинског одбора пратио ток поновљених избора на 13 бирачких места, које је, након избора,
16. марта, ОИК поништио због
бројних неправилности.
Напредњаци истичу да

ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ
На поновљеним изборима на 13 бирачких места у општини гласало је 3.854 од уписаних 8.569 бирача, чак 674
мање него 16.марта. За напредњаке и њихове коалиционе
партнере гласало је 47,5 одсто бирача, социјалисте је подржало 24%, ЛДП 15%, ДС'ПУПС 8 одсто, а мањинска ВДС 3
одсто гласова.
Избори су прошли, али
пост изборне комбинаторике тек
предстоје, будући да напредњаци, за разлику од других средина, сами не могу да формирају власт. Ипак у табору напредњака је славље јер су први
пут од формирања своје странке
успели да направе знатно бољи

је још рано за било какву причу
о коалицијама и будућој власти.
Кажу да им рад тек предстоји,
јер треба „вратити народу поверење у боље сутра“.
- Остављамо све на
''стенд бају''. Знаће се све кроз
неколико дана. Једно је сигурно,
радићемо са најбољима, а

Изборни штаб СНС у Неготину

најбољи мора бити онај ко може
да нас прати и успех неће изостати, то је циљ, а грађане не
смемо разочарати. Дакле, биће
мало затишја, преговори, договори, а иза тога власт, напор и
зној. Верујем у ове људе и верујем да ће владати часно и поштено – рекао је Спасковски.
Изборним резултатима
нису незадовољни ни социјалисти, јер кажу да од избора до избора непрестано добијају више
гласова. Након прошлих локалних избора, пре четири године,
када су освојили поверење
3.600 бирача и девет мандата,
садашњих 5.215 гласова и 14
мандата им јасно говори где су.
- У политици никад не
може да се каже да је све готово
резултатом који је у изборној
ноћи проглашен. Увек је могућ
договор и ми као партија смо
увек били отворени за разговор
са свим политичким снагама.
Разговори тек предстоје. То не
зависи само од нас, него и од
других фактора у овој политич-

кој утакмици. Видећемо, не жури
се никоме да брзоплето формира општинску власт, већ да
она заиста буде квалитетна и да
ради у интересу свих грађана
општине Неготин – каже Горан
Богић, заменик шефа изборног
штаба СПС.
Иако је за многе изборни
резултат ЛДП био изненађење,
будући да у републици нису прошли цензус, познаваоце прилика у Неготину то није
зачудило. ЛДП је освојио поверење 13,65 одсто укупно изашлог бирачког тела и са шест
мандата могао би да буде онај
тас на ваги који би однео превагу.
- Потпуно је јасно да је
воља грађана општине Неготин
била таква да коалиција СПСДС овде у Неготину изгубила
власт. О даљим коалицијама и
корацима за формирање нове
власти је још увек рано да се говори – каже Радмила Геров,
окружна менаџерка ЛДП.
С.М.Ј.

Ни у трећем покушају 17. седница СО Мајданпек није одржана

ВАНРЕДНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ – НАЈБОЉЕ РЕШЕЊЕ?
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку ни у трећем покушају није одржана
17. седница Скупштине општине. За разлику од претходна два покушаја,
када су се позиву одазвали само одборници коалиције на власти (СНС,
СПС и “Преокрет”), овај пут седница није почела јер је након прозивке,
због, како је сам истакао, “неодложних обавеза” скупштинску салу напустио председник Скупштине, Славиша Божиновић, тако да су одборници
опозиције остали без кворума за рад.
Будући да је последње скупштинско заседање одржано 26. децембра, пред сам истек тромесечног рока за одржавање нове седнице,
није се званично говорило, али се по незваничним причама које колају
градом, пуно радило на стварању услова да се редовна седница општинског парламента, ипак одржи до среде. Јер, у противном, Мајданпек се
суочава са могућношћу увођења привремених мера и ванредним локалним изборима.
И у трећем покушају седница општинског парламента у Мајданпеку заказана је на захтев трећине одборника опозиције. У заказано
време, од 31 одборника било је присутно 15 и један кандидат за одборника, али пошто је Славиша Божиновић, председник СО због неодложних
обавеза, напустио скупштинску салу, окупљени су остали без кворума за

рад. Незадовољни одборници опозиције оштро су критиковали владајућу
коалицију за притиске на њихове одборнике.
- После шест месеци неуспешне владавине они би морали да
кажу не можемо да функционишемо, треба да идемо на изборе. Ми смо
спремни за њих – прокоментарисала је актуелну ситуацију Бранка Каравидић, народна посланица и шеф одборничке групе ДС
О могућности расписивања ванредних локалних избора као
најбољем решењу из одређених кругова Српске напредне странке у
Мајданпеку већ је било наговештаја, а на друштвеним мрежама су се на
сличан начин оглашавали и њихови коалициони партнери.
- Према закону, ако се редовна седница не одржи у року од три
месеца стичу се услови за увођење Привременог већа и расписивање
ванредних локалних избора, што не значи да до тога мора да дође – каже
Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек, наглашавајући да то није
императивно, те да је на локалној самоуправи да буде иницијатор даљих
догађаја.
У време закључивања овог броја, било је извесно само да ће о
актуелној ситуацији у општини челници известити ресорно министарство
већ у четвртак, 27. марта
С.В.
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ФЕП Доњи Милановац у веома тешкој ситуацији

БЕЗ ПРОИЗВОДЊЕ, ПЛАТА, СТАЖА И ПЕРСПЕКТИВЕ
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ По свему судећи, положај Фабрике електропроизвода Доњи
Милановац и 50-так запослених у њој, у овом тренутку, није
ни мало завидан. Блокада од
преко 20 милиона динара, хипотека на око два милиона
евра, 11 неисплаћених зарада
запосленима и неповезан стаж
у пар последњих година су аргумент који то потврђују, а о
којима се говорило на прошлонедељном састанку који је одржан у ФЕП и којем су уз
запослене и директора присуствовали и представници Самосталног синдиката.
Од тренутка када је
ФЕП, у мају 2008. године приватизована, јер ју је за 880 хиљада евра купила словеначка
“Електроковина”, о пословању
и резултатима, али и положају
запослених углавном се није

Дејан Матијевић

пуно знало. Стога је озбиљно
забринула информација да су
се 32 радника ове фабрике недавно обратила Општинском
већу савеза самосталног синдиката захтевом да им помогне у тражењу одговора на
најважнија питања везано за

њихов и положај предузећа.
- Оно што сада знамо
није нимало охрабрујуће, пре
свега, за 50-так запослених.каже Дејан Матејевић, председник ОВ СССС за општине
Мајднапек, Неготин и Кладово,
од којег смо све ове информа-

ције добили јер је приликом
одржавања састанка у Фабрици изричит услов био да се
он одржи без камера и новинара. - Од директора смо сазнали да је имовина фабрике
стављена под хипотеку, да је
подигнут кредит од миллион
евра, а да је хипотека два милиона евра и да је власник
фабрике 900 хиљада евра пребацио на своју фабрику у Словенији, уз обећање да ће ФЕП
добити репроматеријал, што се
до данашњег није догодило.
Сазнајемо да је на овом
састанку изгласано неповерење претходном синдикалном
руководству и до избора, изабрано привремено, које ће са
Општинским већем СССС настојати да у оваквој ситуацији
учини макар нешто за запослене и фабрику.
С.В.

Дружење Торлака Бугарске и Србије

НП "Ђердап'' обележио еколошке датуме

ЧЕКАЈУЋИ ''КАДИБОГАЗ''

МАЛИ ЧУВАРИ ШУМЕ

КЊАЖЕВАЦ - Књажевац је протекле недеље био домаћин 11. сусрета
Тимочана Торлака. Тим поводом, председник општине Милан Ђокић и председник Скупштине општине Драган Манчић, организовали су пријем за делегације
општина Белоградчик, Чупрење и Чипровци.
- Народи са обе стране дуго постоје, и самим тим треба неговати такав
однос - истакао је Манчић. - Оно што је јако битно, да се у овим нашим односима,
граница дефинише као географски појам. Овде се фактички ради о једном народу који уме да дефинише вредности оног другог, као и све различитости које
су присутне.
Успешној сарадњи у култури и спорту, а све чешће и у бизнису, допринело је разумевање и безрезервна подршка општине Књажевац, рекао је овом
приликом председник Удружења Тимочана Торлака, Дејан Крстић.
- Свега овога не би било, да од самог почетка нисмо имали безрезервну
подршку општине Књажевац, јер је она предњачила у прекограничној сарадњи.
Драго ми је да смо уважени и трудићемо се да дамо што већи допринос у том
смислу - каже Крстић.
И ове године, незаобилазна тема била је отварање граничног прелаза
на ''Кадибогазу''. Љубомир Веселинов, председник Удружења Торлака из Белоградчика, сматра да је ово уједно и најважнија тема разговора.
- Код нас је покренута процедура за изградњу пута. У Агенцији за путеве
и инфраструктуру, 4. априла, биће отоворене понуде које учествују на конкурсу
за реализацију пројекта. Средства су обезбеђена на линији за развој региона.
Новац није проблем, што је такође важно. Ако све буде у реду и буде изабран
извођач радова, изградња пута почеће половином маја - подвукао је Веселинов.
Сусрети су окупили и младе и старе из две суседне земље на упознавање са културним вредностима, традицијом и достигнућима у привреди, а дружење, односно „Торлачко вече“, организовано је у сеоском дому у Јаковцу. Л. И.

Торлаци на пријему у СО Књажевац (Фото: Књажевацинфо)

Малишани добили дипломе

КЛАДОВО - Већ по традицији, у циљу подизања еколошке свести путем едукације и
информисања, ЈП „Национални
парк Ђердап“ Доњи Милановац
еколошке датуме обележава интерактивним радионицама у образовним
установама
на
подручју Националног парка.
Поводом 21. марта, Међународног дана шума, одржана
је радионица у Установи за децу
„Марија Мунћан“, у Доњем Милановцу, посвећена упознавању са
значајем и потребом очувања
шума, коју су осмислили и организовали запослени у ЈП „Национални парк Ђердап“.
Кроз радионицу прилагођену њиховом узрасту, деци је
указано на значај заштите шума,
улогу шума и врсте дрвећа које
се могу наћи у НП ''Ђердап''. У
интерактивном раду, малишани

су одговарали на питање зашто
је шума важна и зашто је треба
чувати. Њихови записани одговори, као симболично лишће, закачени су на дрво, а бојењем
нацртаног дрвећа деца су
„увела“ пролеће у шуму. Сви
учесници радионице, њих педесетак, добило је дипломе којима
су симбо- лично проглашени
''Малим чуварима шуме''.
Већ три деценије, широм
света слави се Међународни дан
шума, а управо овај датум је изабран зато што је тада јесења
равнодневница на јужној хемисфери и пролећна равнодневница на северној хемисфери.
Шуме су нам веома значајне и
као заклон, сиров материјал, уточиште, а пружају нам и чист ваздух и воду. Упркос свом значају,
све је присутнија деградација и
сеча шума.
М. Р.
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У посети винарији „Рај“ у Рајцу

ЕНГЛЕЗИ ГАЈЕ ''ТАМЈАНИКУ''
Брачни пар О'Конор уложио више од 200 хиљада
евра за подизање винограда и изградњу савремене винарије.
НЕГОТИН – Да живот пише
романе одавно су се уверили многи,
али су у то, напросто убеђени
Рајчани Љубинка Бека и Мајкл О'Конор. Рајчани су по убеђењу, јер су
недавно коначно у своја документа
ово тимочко село уписали као своје
пребивалиште. Бека је, уствари,
Зајечарка, а Мајкл, Енглез, из Манчестера. Срели су се 1984. и растали, а поново се пронашли после
19 година, јер, је тако било суђено,
као што је говорила Бекина бака:
„Бог не чува овце, него спаја људе!“
- Путовао сам са ранцем на
леђима екс Југославијом и Беку

су пронашли идеално место за
остварење својих снова. Пре две године започели су адаптацију објекта
некадашње винарије у непосредној
близини железничке станице у Рајцу.
Данас је њихова винарија, симболично названа “Рај”, јер свој заједнички живот описују као рајски,
спремна да изађе на тржиште са
производом за који О'Конорови
тврде да је врхунски, рајски.
- Овај свет је тотално другачији од оног из кога ја долазим. Овде
је сплет историје, Византије, Отоманске империје, многих цивилизација, али ово је и земља

ЖЕЉА
- Наша жеља је да правимо вина са заштићеним географским пореклом. Уверили смо се, и то није тек пуко хвалисање, да
су нам вина заиста врхунска, као што су квалитетна и остала вина
овог краја. Ред је да се Рајац врати на оно место које му и припада
– испраћају нас Рајчани О'Конорови.
упознао у Зајечару. Иако смо заједно
путовали по Србији и Македонији, а
касније сам отишао сам у Грчку, вратио сам се у Зајечар и наговорио
Беку да крене са мном у Манчестер.
Тамо смо провели два месеца, али
то време није било за нас. Ево нас
после 19 година коначно заједно у
нашем „Рају“ – приповеда своју животну причу Мајкл О'Конор, консултант за обезбеђење у америчкој
нафтној компанији.
Скрасили су се у Рајцу, где

бирократије, на шта се полако навикавам. Имали смо заиста велику
помоћ локалног становништва који
знају и где је добра земља и где коју
сорту треба садити и подршку нашег
тима, а имамо тренутно три запослена радника – каже Мајкл.
Ова винарија, у коју су до
сад уложили преко 200.000 евра, на
залихама има 50.000 литара у савременим иноксним бурадима, и
10.000 литара у барикним бурадима,
а прве количине висококвалитетног

Мајкл и Бека у својој винарији

вина, бербе 2012. тржишту ће понудити већ за пар месеци.
- Ту је мерло и каберне
дивне купаже и гаме који је за нас
примат овог краја. Формирали смо
сопствену плантажу винограда на
површини од осам хектара. Аутохтона сорта грожђа, црна тамјаника,
засађена је на површини од 2,5 хектара, бела тамњаника на пола хектара, имамо и хектар гамеа.
Планирамо да плантаже винограда
проширимо на 15 хектара – каже
Бека О'Конор.
О'Конорови би желели да

ТОО ''Кладово'' добила вредну донацију

КАТАМАРАН ЗА
ПРЕВОЗ ИЗЛЕТНИКА

Брод вредан 224.000 евра

КЛАДОВО - У оквиру пројекта "Доње
Подунавље, лепше лице туризма", ТОО ''Кладово'' добила је катамаран, шетни брод дужине осам и ширине 2,80 метара, за превоз
12 путника. Током летње туристичке сезоне,
брод ће превозити излетнике у сектору Ђердапске клисуре, од Текије до Трајанове табле,
а покреће га четворотактни мотор "Меркури",
снаге 20 киловата. Намера је да се употпуни
туристичка понуда кладовског краја.

- Ми до сада нисмо
имали организован превоз туриста и излетника
Дунавом на безбедан,
односно законом предвиђен начин. Добијањем донације, бићемо у
могућности да заинтересованим љубитељима културноархеолошког наслеђа, који посете наш крај, али и мештанима општине Кладово пружимо задовољство да виде Трајанову
таблу са воде, да крстаре Ђердапском клисуром и да доживе Дунав на прави начин каже Невенка Болдорац, директорка ТОО
''Кладово''.
Пројекат финасира ЕУ, посредством
Аустријске развојне агенције АДА, носилац
је општина Неготин, а партнери општина
Кладово и НП "Ђердап ". Вредност донације
је 224.000 евра. Кладово ће још добити мобилијар, који ће бити монтиран поред пешачких стаза према насељима Костол, Мала
Врбица и Петрово Село.
М.Р.

свом „Рају“ придодају и зграду која је
у наставку оне коју већ имају у власништву, али, нажалост, не зна се чија
је. Рајчани се сећају да је последњи
власник отишао из Рајца у Америку
далеке 1936. и тамо му се губи сваки
траг. Како питање ове зграде није ни
формално ни правно решен, О'Конорови су за помоћ замолили локалну
самоуправу, да изнађе могућност да
зграду купе или закупе.
Док то не буде, шириће своје винограде, јер сматрају да је Рајац
напросто богомдан за виноградарство и винарство.
С.М.Ј.

Спречено пустошење
археолошких локалитета

’’ДИВЉАЦИ’’
УНИШТАВАЈУ
ИСТОРИЈУ
ЗАЈЕЧАР - Археолошка чуварска
служба за десет месеци, колико постоји успела је да спасе неколико археолошких локалитета од уништавања, открила је више група
дивљих трагача за благом, алармирала полицију, премрежила целу Србију и нашла се на
мети првих претњи.
Процене су да што активних што пасивних копача (оних који се активирају повремено), има између 3.000 и 4.000. а најугроженији локалитети су око Сремске Митровице, Зајечара и Неготина, од Пожаревца до
Кладова, око Ћуприје и Јагодине и на југу
Србије. Тамо копачи са метал-детекторима
јуре новчиће из римског периода, али копају и
на основу локалних легенди о скривеном
благу па упадају багерима у њиве, уништавајући летину и антиквитете.
- Нема прецизних података колика је
вредност изнетог блага из земље, а рачуна се
на стотине хиљада евра годишње. Проблем
са дивљим копачима није само што пљачкају
и препродају пронађене ископине, већ то што
уништавају непокретна културна добра- темеље и зидине римских и других грађевина,
остатке грнчарије. Често не нађу ништа, али
је штета коју оставе непроцењива, каже Александар Вукадиновић из Археоаматера Србије,
оснивача чуварске службе.
В. Н.
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Прорадило допунско постројење у мајданпечкој флотацији

ПОВЕЋАН КАПАЦИТЕТ ПРЕРАДЕ
Пуштањем у рад IV секције флотираће се 15 одсто
више руде. Све обављено сопственим снагама и уз минимална улагања. У плану и покретање III секције
МАЈДАНПЕК - У флотацији Рудника бакра Мајданпек
прорадило допунско постројење,
односно четврта секција. Захваљујући њој, капацитет прераде се
повећава око 15 одсто, што је
изузетно важно за резултате овог
погона док не почну да раде нове
флотацијске машине које ових
дана у деловима пристижу у
Мајданпек.
- Пуштањем у рад IV секције повећавамо капацитет прераде који нам је у овом тренутку
драгоцен – каже Јелена Ђурић,
управница мајданпечке флотације. - Овај део погона не ради од
почетка 2001. године, мада је накратко пуштан као пробно постројење за прераду полиметаличне руде “Чока Марина”. Улагања су била веома мала, све су
урадили радници машинског и
електро одржавања, заједно са
људима из саме производње.
Јова Симоновић, машински техничар у Флотацији, који је
са својим колегама браварима,
електричарима и рударима оспособљавао овај погон, наглашава

да се посла нико није либио,
мада није било лако покренути
постројење које је веома дуго
било ван функције.
- Прво, требало је средити довод индустријске воде
која је изузетно важна за процес
производње, а потом санирати,
повезати и ускладити машине,
пумпе и дуваљке - набраја Симоновић. - Радило се суботом и недељом, али смо у задатом року
успели да оспособимо ИВ секцију. Први сати рада показују да
смо добро обавили посао и да
можемо да будемо задовољни, а
евентуалне проблеме решаваћемо у ходу.
Задовољство не крије ни
Добрица Николић, главни пословођа Флотације: - Ова линија је
била намењена руди са “Чока
Марина”. Радио сам овде на
олову и цинку, радио када је
пробно прерађивана руда са
“Чока Марина” и сада на бакру.
Може четврта пуним капацитетом
и мало више него сада, као секција и по може да ради – уверен
је Добрица.

Из мајданпечке флотације

Четврта секција радила је
од септембра 1999. до краја
2000. године и за то време зарадила безмало пет милиона долара, каже др Милорад Грујић,
најбољи познавалац производног
процеса у РБМ, а Бранислав
Томић, први човек Рудника бакра
Мајданпек, оцењује:
- Ово је важан дан за про-

изводњу у Флотацији јер показујемо да стара опрема и ограничена
средства нису непремостива препрека када постоји добра организација, јасан план и људи који
зналачки обављају свој посао.
Томић посебно истиче ангажовање целокупног тима са
управницом Јеленом Ђурић на
челу.
С.В.

После исушивања копа „Церово“

ИСПЛИВАО
„ЗАБОРАВЉЕНИ“ БАГЕР
„Заборављен“ пре 12 година, када је престала производња и „Церово“ потопљено, на дну, у муљу, појавио се „марион 3“.
БОР – Да би се стигло
до богатије руде, са површинског копа „Церово“ недавно је
испумпана сва вода из језера
дубоког више од двадесет метара. У муљу који се полако
суши, на дну копа појавио се
багер „заборављен“ пре 12 година.
- По престанку експлоатације 2002. године коп „Церово“ је поплављен и под водом
су остали доњи строј и катарка
багера „марион 3“. Сада смо
воду испумпали, јер се на најнижој коти 380 налази богатија
руда са средњим садржајем између 0,30 и 0,40 одсто бакра.
Знали смо да је багер пре 12 година остао потопљен и на коти
374 у муљу се појавио „марион
3“. Када се муљ осуши, моћи
ћемо да приђемо багеру и да га,
највероватније, продамо као
старо гвожђе – каже управник
копа „Церово“, Драган Илић.
Исушивање површинског копа „Церово“ је завршено.
Али, као на сваком копу, има
подземних вода које се дренажним каналима скупљају у по-

Делови багера у муљу

моћни водосабирник и пумпама
избацују. После успешно завршеног одводњавања, што је
допринело и проналажењу „заборављеног“
багера,
производња се успешно наставља:
- Ове године, према
плану, треба да откопамо око
три милиона тона руде (средњи

садржај 0,265 одсто бакра у
руди), и око 725 хиљада тона
јаловине, што је 3,725 милиона
тона ископина. До августа ћемо
откопавати по 225 хиљада тона
руде месечно, а од септембра
„Церово“ ће месечно давати око
300 хиљада тона руде – истиче
управник Илић.
М. М.

‘’ЂЕРДАП’’
ПО ПЛАНУ
КЛАДОВО - При тренутном дотоку од 4.600 кубика
воде
у
секунди,
хидроелектрана "Ђердап 1"
производи дневно 14 милиона киловат–часова електричне енергије. Од почетка
марта, хидроцентрала код
Кладова испоручила је ЕПС
444.180.000
киловат-сати
струје или пет одсто више од
плана. Наша највећа хидроцентрала од Нове године произвела је 1,24 милијарди
киловат–сати струје или 10
одсто више од динамичког
плана за тај период у години.
На добру производњу позитивно утичу добра хидрологија и максимална погонска
спремност пет хидроагрегата
који експлоатишу водене потенцијале велике реке у дунавској фабрици струје.
Месечни план производње у
марту износи 499 милиона киловат-сати електричне енергије и највероватније ће бити
испуњен - кажу енергетичари
запослени у првој ђердапској
хидроелектрани.
М.Р.

7

РЕПОРТАЖЕ

БРОЈ 82
Донатори граде цркве у Оштрељу и Бучју

ПОВРАТАК ВЕРЕ И
СПОКОЈНИЈЕГ ЖИВОТА
Нека овај храм буде почетак враћања вере у Оштрељ, али и почетак здравијег,
чистијег неба и мирнијег живота – поручио генерални директор Басена, Благоје Спасковски.
БОР – У присуству руководства Рударско-топионичарског
басена Бор, локалне самоуправе,
свештенства
храма
"Свети
Ђорђе" из Бора и бројних мештана, у Оштрељу је положен
камен-темељац цркве која ће, по
жељи житеља овог села, бити посвећена светим апостолима Петру
и Павлу. Православни храм ће се
градити на земљишту површине
10 ари које је поклонио Јован Петровић из Оштреља. Планирано је
да се освећење темеља обави
после ускршњих празника, а црква
заврши до краја ове године.
- Сакупили смо храброст и
снагу да почнемо темељ једног великог дела које ће донети, пре
свега, мир, спокојство и здравље
мештанима Оштреља. Нека овај
храм буде почетак враћања вере,
праве вере у ово село, али и почетак здравијег, чистијег неба и мирнијег живота. Нека вас Бог чува,
прати и да вам 100 и више година
- поручио је Благоје Спасковски,
генерални директор РТБ.
Иначе, црква је дар Зорана Петковића, власника фирме
"М центар монт" из Београда, који
се сам јавио да пројектује и изгради овај свети храм.
- У Бору сам присутан већ
дуже време и радим друге
пројекте. Када сам сазнао да у
овим селима нема цркава, а

Почетак радова на цркви

пошто ово није прва коју донирам
у Србији, дошли смо на идеју да
Оштрељу поклоним цркву. Захваљујући немачким партнерима и
изузетној кооперативности руководства РТБ и општине, који
добро размишљају о грађанима и
њиховим потребама, брзо смо
реаговали и кренули у реализацију пројекта фабрике за пречишћавање отпадних вода у Слатни.
А, ја сам одлучио да изградим
цркву у Оштрељу. Православац
сам, верујем у Бога и то је мој
главни мотив – казао је Петковић.
Истог дана означен је по-

четак будућих радова на изградњи
цркве у Бучју, и то донаторским
средствима из целе Србије. Свештеник Ратко Тобић, из борског
храма "Свети Ђорђе", захвалио се
епископу тимочком господину
Јустину, општинском и посебно руководству РТБ, на челу са Благојем Спаковским, који су "нам
увек излазили у сусрет, показали
велику љубав, пожртвовање и
добру вољу да се оно што је још
пре 10 година речено започне, а
то је да овде изградимо храм."
- Са изузетним задовољством проглашавам себе за но-

сиоца свих донација за овај свети
храм. Тим поводом, моја породица
приложиће први прилог – рекао је
челник Басена.
Саша Вукадиновић, председник општине Бор, најпре је истакао да је локална самоуправа
већ изашла у сусрет мештанима
Бучја, јер се црква гради на земљишту које је њено власништво.
- Систем вредности у
Србији, па и у нашој општини,
одавно се урушио. Породица је
стуб целог друштва, као и црква.
Ако немамо традицију и око чега
да се окупљамо, све пада у воду.
Ово је начин да породицу поново
окупимо на једном месту, црква ће
бити близу школе, тако да и то
има симболичну вредност. Апелујем на све људе добре воље да
дају колико могу, јер сваки прилог
је добродошао - поручио је Вукадиновић.
И Горан Јаношевић, председник Савета МЗ "Бучје", изразио
је захвалност општинској власти и
руководству Басена "што ће село
добити верски објекат који је
одавно требало да буде изграђен". – Хвала им што су увек одвајали за нас и урадили све што је
било потребно за село. Уз њихову
помоћ, ускоро ће бити завршена
путна инфраструктура и решен горући проблем, а то је амбуланта.
Ј. С.

Прва слова Текијанци научили од учитеља Стојана Петровића

ШКОЛСТВО ДУГО 180 ГОДИНА
КЛАДОВО - Школство у Текији има традицију дугу 180 година.
Педантни хроничари су забележили да је прва генерација Текијанаца у
школу кренула далеке 1834. године. Наставу је похађало 76 ђака - 50
мушкараца и 26 девојака.
Од тада до данас се много тога променило. Стара Текија и Ђердапска речна управа, чији су лоцеви проводили бродске конвоје кроз дунавске брзаке су остали на дну Ђердапског језера, али школа у
рибарском насељу, смештеном у најлепшем пределу Ђердапске клисуре, није престала да образује бројне генерације мештана.
- Први учитељ био је Стојан Петровић, за кога су тадашњи мештани причали да боље говори влашким него српским језиком. Упркос
томе, школство је у насељу опстајало и напредовало. Године 1957. Текија је добила осмогодишњу школу, а 1963/64 у клупама је било 320 ђака.
То је највећи број ученика у нашој школи икада - враћа нас у време за
нама Михајло Сидерис, директор ОШ “Светозар Радић“.
Данас у осмогодишњој школи "Светозар Радић" знања стичу
неки нови клинци. Школа у Текији једна је од најопремљенијих у кладовском крају. Међутим, оно што брине запослене је неповољна демографска слика у насељу, која доводи у питање опстанак те образовне
установе.
- У Текији и издвојеном одељењу у Планиници, данас имамо 52
ученика. Њима знање преноси 20 наставника. Наши ученици освајају
бројна признања на школским такмичењима и верујем да ће школа опстати, јер је у последње време присутна пракса да наставу у Текији похађају и деца из Кладова - додао је Сидерис
Јубилеј школе у Текији биће обележен на пригодној академији
17. маја, јер на то обавезује 180 година организованог школства.

- То је само део дуга према некадашњим генерацијама ученика
које су дале немерљив допринос да школа опстане на ветрометини балканских и српских бура и олуја. Да је другачије, можда школства у Текији
одавно не би било - рекао је наставницима и гостима школе у Текији Радован Арежина, председник општине Кладово.
М.Р.

Основна школа у Текији
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Коначно креће обнова археолошког бисера на Дунаву

НОВО РУХО ГОЛУБАЧКЕ ТВРЂАВЕ
Потребан новац, 6,6 милиона евра, обезбедила је Европска унија. Много легенди и предања везано је за Голубачку тврђаву.
ГОЛУБАЦ - Нема путника, писца и истраживача који
се није дивио њеној лепоти. Сазидана од камена на стрмој и неприступачној стени, на самом
улазу у Ђердапску клисуру, Голубачка тврђава са десет кула
живи већ вековима. Време, као
и потребе савременог човека
уздрмали су је до темеља. Ипак,
средњовековни град на обали
Дунава ускоро ће бити заштићен.
Пројекат ревитализације
древне тврђаве, који је започео
2009. године, стигао је до реализације. Међународни тендер
биће расписан ускоро, док ће радови на реконструкцији почети
најкасније у јулу. Потребан
новац, 6,6 милиона евра, обезбедила је Европска унија.
- Будући да је реч о
веома сложеном пројекту, неколико година смо припремали
пројектну документацију, за коју
смо коначно добили све потребне сагласности - каже Искра
Максимовић, в. д. директора
предузећа „Голубачки град“. -

парцелација 27 хектара земљишта.
После реконструкције,
по пројекту архитекте Марије
Јовин и њеног тима, голубачки
комплекс добиће другачији изглед. Први посао ће бити измештање магистралног пута из
тврђаве, од којег се, сваки пут
кад протутњи шлепер, тресе Голубац. Такође ће почети изградња тунела, који је био
највећи камен спотицања за
реализацију овог пројекта.
- Урађена су сва потребна истраживања за изградњу пута и тунела - објашњава
Искра Максимовић. - Утврђено је
да ти радови неће утицати на
статику тврђаве, јер неће бити

ПРИВРЕДНИ ЗАМАЈАЦ
Голубац има нешто више од 8.600 становника. Запослено
је тек око петине радно способних, а просечна плата износи око
250 евра. Од нешто више од 240 малих и средњих предузећа,
највећи број се бави трговином и поправком моторних возила,
тек четири производњом прехрамбених производа и исто толико хотелским и ресторанским услугама. Голупчани очекују да
реконструисана тврђава због туризма постане привредни замајац целог краја.

Будући изглед голубачког утврђења

Тендер
за
ревитализацију
тврђаве биће обављен по европским прописима и на њему могу
учествовати сва европска грађевинска предузећа која испуњавају услове за овакав посао.
Радови ће бити веома захтевни,
јер се ради о подручју које је истовремено и споменик културе
од изузетног значаја и у оквиру
је Националног парка „Ђердап“,
а граничи се са строгим резерватом природе.
Голубачка тврђава је пре
много година проглашена за споменик културе, али је тек недавно укњижена. После осам
векова добила је и свој катастарски број. Урађен је урбанистички
план, решена су имовинскоправна питања, извршена пре-

Тврђава на Дунаву

добио име по византијској принцези Јелени, која је као заточеница у кули своју тугу ублажила
гајећи голубове. Друга говори о
лепој девојци по имену Голубана, коју је турски паша, јер је
одбила његову љубав, везао за
стену и након суровог мучења
оставио њено тело птицама.
Тек после измештања
саобраћајнице почеће реконструкција. По завршетку главних
радова у комплексу ће бити изграђен амфитеатар са 250
места, пристаниште за крузере,
ресторани-видиковци и бициклистичке стазе.
- Голубачка тврђава је једна од најмаркантнијих и на-јбоље
очуваних средњовековних тврђа-

ПРВИ ВЕК
Прво утврђење у Голупцу крај Дунава изградили су Римљани, у првом веку нове ере. У тврђави је боравио римски цар
Диоклецијан око 299. године нове ере. Град су касније уништили
Хуни, али га је Јустинијан обновио. У писаним историјским документима тврђава се први пут помиње у једној угарској повељи 1335. године.

великих минирања.
Много легенди и предања везано је за Голубачку тврђаву. У њима се преплићу веровања да је то место где се окупљају виле, русалке и друга митолошка бића. Живи и легенда о
изгубљеном римском благу, које
је изненада прогутала пећина,
као и све оне који су касније покушавали да га нађу. И настанак
имена Голубац везује се за легенде. Једна каже да је град

ва на територији наше зе- мље каже архитекта Марија Јовин. После реконструкције биће презентована на прави начин, у
служби
туристичке
понуде.
Пројектом су обухваћени заштита
споменичке целине утврђења, заштита археолошких објеката на
простору подграђа и реконструкција природног амбијента. Нови
садржаји који се предвиђају за
пријем туриста лоцирани су на местима која су највише девасти-

рана. Зоне у којима се очекују археолошки налази чувају се за археолошки парк.
Голубачка тврђава састоји се од десет кула међусобно повезаних бедемима
висине до 25 метара, са дотрајалом дрвеном конструкцијом. Пет кула припада првој,
најстаријој изградњи тврђаве,
док су остале додате касније. У
доњем делу града видљиви су
остаци некадашње палате, а узводно су Турци додали ниску осмострану кулу, како би заштитили град са западне стране и
обезбедили пристаниште.
- Неке од кула биће претворене у видиковце, док ће у
једном делу тврђаве бити смештен будући музеј града Голупца,
са више од 100 археолошких
експоната ископаних на овој локацији - објашњава Јовин. - На
оближњем каменолому биће изграђен велики амфитеатар,
поред кога ће се налазити сликарски и керамичарски атељеи.
Планира се и подизање апартманског насеља, које ће се
својом архитектуром уклопити у
постојећи амбијент.
Тунели који данас постоје у утврђењу ће након измештања саобраћаја постати
клуб-ресторани. У делу између
Визиторског центра и тврђаве
налазиће се базен са филтрираном дунавском водом. На падини обраслој дрвећем, која је
окренута ка Дунаву, биће изграђено девет апартмана од
дрвета, пројектованих у духу
традиционалне архитектуре.
- Тврђава је препознатљиви симбол доњег Подунавља
и она мора да живи. Ако останемо само на реконструисаном
камењу, од тога нема ништа - истиче Искра Максимовић.
В.Н.
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ХРОНИКА
Зајечарац усликао необични феномен

БРОЈ 82
На путу Кладово – Голубац

НЛО ИЗНАД РТЊА? ПРОНАЂЕН ЖЕНСКИ ЛЕШ
КЛАДОВО - Поред магистралног пута Голубац-Кладово откривен је леш старије
женске особе, непознатог
идентитета. Леш је случајно
уочио један од мештана на
месту Кошаре и одмах позвао
полицију.
- Овај мештанин није
знао о чему се ради, само је
видео да нешто сумњивог изгледа лежи поред пута. Екипа за
увиђај констатовала је да се
ради о старијој женској особи,
чије је тело било умотано у ћебе
и бачено на десетак метара од

асфалта - кажу у истрази.
Виши јавни тужилац у
Пожаревцу наложио је обдукцију како би се утврдио тачан
узрок смрти. У току је утврђивање идентитета и година старости покојнице, што је
отежано, јер је тело нађено у
скоро распаднутом стању. Полицији је прошлог месеца
пријављен нестанак једне женске особе са подручја општине
Голубац, па се сумња да је реч
управо о њој. Међутим, тачни
подаци знаће се тек након
обављене истраге.
Е.А.

Фотографија Зорана Зетовића

БОЉЕВАЦ - Фотограф
из Зајечара Зоран Зетовић Зета
својим фотоапаратом забележио
је необичан призор на ноћном
небу изнад Србије - мистериозну
светлост која је лебдела изнад
Ртња, једне од најмистичнијих
српских планина за коју се верује
да крије древну пирамиду.
- Изгледа шашаво, али
опет сам уфоткао исту ствар –
каже Зетовић. - Приметио сам је
пре поноћи, а фотографија је састављена од 16 фотки спојених у
једну, где се види каква је путања
била. Фоткао сам је док није
зашла иза Ртња.

У својим постовима на
’’фејсбуку’’, овај Зајечарац каже
и да се бави астрономијом из хобија, али да ово још није видео.
- Марс сигурно није, нити
је нека планета. Он се види тек
касно ноћу на источном небу.
Овај објекат се, иначе, креће
привидно брже него планете –
додаје Зета.
Зетовић каже и да је непознати објекат на небу дуго посматрао двогледом - светлео је
бело, зелено, плаво и црвено,
као и да је исијавао јаком светлошћу пре него што га је забележио фотоапаратом.
Е.А.

ПАЛИ НА ДЕЛУ
ЗАЈЕЧАР - Брзом и ефикасном акцијом патроле полиције Полицијске управе у Зајечару, пронађени су Д. М. и Р. М. из Зајечара, који
су, непосредно пре тога обили продавницу СТР "Плави цвет", која се
налази на углу улица Которске и Ивана Милутиновића. Роба је одмах
враћена власнику, а против осумњичених ће бити пред узете све законом предвиђене мере и радње.
Е. К.

Ухапшени Мајданпечани К.М. и Ј.Г.

ДИЛОВАЛИ
ХЕРОИН
МАЈДАНПЕК – Након
филмске потере и јурњаве
колима, полиција из Мајданпека је ухапсила је К.М. (31)
и Ј.Г. (43), обојица из Мајданпека, због сумње да су извршили
кривично
дело
неовлашћена производња и
стављање у промет опојних
дрога.
Полицијски службеници из Бора и Мајданпека су
ову двојицу зауставили код
мајданпечког села Црнајка.
Међутим, уместо да стану,
они су својим аутомобилом

ударили у полицијско возило
и дали се у бег.
Полицајци су кренули
за њима, а један од двојице
дилера је, приликом јурњаве,
кроз прозор аута избацио
кесу, у којој је било око 23
грама хероина. Органи реда
су препродавце дроге стигли
код Милошеве Куле, где су
им препречили пут и ухапсили их.
Након
саслушања,
К.М. и Ј.Г. је одређен једномесечни притвор.
Г.С.

Леш је пронађен случајно

ДОКТОРКА
ПРЕД СУДОМ
СОКОБАЊА - Обједињени су сви поступци покренути

против директорке Специјалне болнице у Сокобањи др Љиљане Исаковић, осумњичене за више кривичних дела.
Сви поступци покренути против директорке Специјалне
болнице у Сокобањи др Љиљане Исаковић, осумњичене за
више кривичних дела, обједињени су, а због нове мреже судова
из Зајечара пребачени су у Алексинац.
Међутим, иако је за 24. март, у Алексинцу, било заказано
саслушање осумњичене директорке Специјалне болнице у Сокобањи, у Вишем тужилаштву у Нишу је речено да су предмети
пребачени у Ниш и да је у току њихова провера.
Р.Т.С.

Специјална болница у Сокобањи

ХРОНИКА/ФЕЉТОН

БРОЈ 82
Ухапшен пијани отац

ПРЕБИО ЋЕРКУ
ЗАЈЕЧАР
Мештани
Зајечара били су запрепашћени
када су видели старијег човека како
испред једне основне школе у том
граду брутално пребија девојчицу.
Напасник је дете оборио на земљу,
вукао га за косу, шутирао у лице и
тело и лупао јој главу о бетон.
Убрзо се сазнало да је реч
о Д.Т. (45), из Зајечара, који је, враћајући се пијан са вашара у околини
Књажевца, у ауту сачекао своју
ћерку Д.Т. (13), да са другарицама
изиђе из школе.
- Д.Т. је без иједне речи
пришао ћерки, повукао је за косу и
оборио је на земљу – речено нам је

у полицији. - Када је девојчицу оборио на земљу, почео је да је шутира. А, онда је ћерку ухватио за
косу и неколико пута јој главом ударио о бетон. Пијаног оца једва су
обуздали пролазници, који су нас
одмах позвали.
Д.Т. је побегао кући, али је
полиција убрзо покуцала на његова
врата. Када су ушли у стан, ту су
пронашли пиштољ, два празна оквира за муницију и шест метака,
које су одузели пијаном оцу. Против
Д.Т. је поднета пријава због насиља
у породици о одређен му је притвор
до 48 сати.
К.С.

Ухапшен Ђ.М. из околине Књажевца

СТОПЕР ПРЕТУКАО ВОЗАЧА
КЊАЖЕВАЦ – Полиција је, због сумње да је пребио П.Н. и отео му аутомобил,
ухапсила Ђ.М. из околине
Књажевца.
Ђ.М. је, 18. марта, стопирао крај пута за Књажевац.
П.Н., који је управљао аутом
''опел омега'', је стао и повезао
га. Међутим, у току вожње,
Ђ.М. је неколико пута песни-

цом у главу ударио П.Н., након
чега га је избацио из кола и
његовим возилом побегао са
лица места.
Претученог П.Н. су пронашли случајни пролазници,
након чега је случај пријављен
полицији, а органи реда су,
након недељу дана, у књажевачком селу Минићево пронашли Ђ.М. и ухапсили га. Г.С.

ПОГИНУО МОТОРИСТА
КЊАЖЕВАЦ – И.А. из Књажевца је погинуо када је возећи
мотор „хонда“, услед неприлагођене брзине и условима саобраћаја, слетео с пута. Трагедија се десила на деоници између села
Трговиште и Старо Корито. Увиђајем на лицу места констатовано
је да је смрт била тренутна.
Г.С.
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 82.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО IV
„... Величанствено је стајати на обали Дунава…/...Magnum est
stare in Danuvii ripa...“ (слободан превод реченице Плинија Млађег, први
пут промовисан широј јавности 1998. године). Археолошки музеј Ђердапа
Према једном документу из 1718. године, Кладово има 123 куће.
Како је у ратном периоду од 1737. – 1739. године цео Кључ био опустошен
и спао свега на једну трећину свог ранијег становништва, то су почели да
ове крајеве нагло насељавају становници из јужних делова Србије, па и из
Херцеговине и Црне Горе. Тада се приличан број населио у Кладову и околини. Приликом повлачења аустријске војске из Крајине, код Кладова је
1738. године био подигнут понтонски мост на Дунаву. После освајања Кладова, Турци већ 1739. године, врше темељну реконструкцију кладовског
града Фетислама. О томе сведочи натпис на једној плочи од цариградског
мермера на кладовском граду, који у преводу гласи: „ Пун правде и добродетељи као море воде, његово величанство Махмуд – Хан, мајдан великодушја и милости, победоносни и добромисаони султан, чије славно име и
победе испунише свих девет сводова небесних; свевишњи је учинио барјак
овога султана победоносним и принудио непријатеља вере (ђауре) да у
њега милости просе; помоћу свевишњега Творца он је победио више градова, а између осталих и овај рају подобан град, који беше руком поганика
много оштећен, но он и њега украси и у њему многе красне зграде подиже,
а међу њима и овај дивни амам, који је углед архитектонских дела испод
небескога свода. И њега направи рука најспособнијега и најсавршенијег архитекта. Његова форма тако лепа и одлична да гледаоца доводи у чудо.
Нека велики и свемоћни Бог овога цара, који целим светом управља, одржи
на царском престолу у срећи и благостању.“
„Ово састави слабомоћни роб Таксин, у спомен овог новог
Махмудовог Амама 1156 – 1739.“
„Изрезао сиромашни роб, Мехмед Рефија Чатибовић (Ћатиб –
Заде).“
„Нека га Бог удостоји своје милости.“
Из овога се види да је град Фетислам оправљен године 1739, пошто
су га Аустријанци предали. Кладово је 1784. године имало 140 турских кућа
и 50 хришћанских, шест ханова и пет кафана. Становници су му били Турци,
Срби и Власи. Из путописа аустријског официра Покомија видимо, даље,
да је горњи део вароши ограђен новим бедемом са палисадима, високим
три хвата. На бедемима се налазило пет капија за улазак у варош, изнад
којих су подигнути чардаци од дрвета. Ове капије су се затварале тешким
окованим вратима по заласку, а отварала по изласку сунца. У Кладову има
и једна сахат кула, једна зидана џамија и један утврђени град са четри
округле куле. Посадом градском, која има 3.000 Турака, командују паша и
два бега. Кладово и околину пустоши куга, која се појављује и бесни од 1784.
до 1797. године, а у околини и до јесени 1798. године. У току борби Пазван
– оглоуа са султановом војском, Кладово је спаљено у два маха и то септембра 1800. и почетком марта 1801. године, када је пало у руке султанових
трупа, које потпомаже и војска влашког кнеза. Том приликом извршен је
покољ над турским и српским становништвом, које је било верно Пазван –
оглу. Када је српски устанак 1807. године захватио Тимочку крајину и војвода
Миленко Стојковић из Пореча заузео Кључ, Кладово је још дуго остало у
турским рукама, јер директан напад на Кладово није извршен. Годину дана
касније, све до 1810. године, било је неколико покушаја заузимања Кладова,
али су се сви завршили без успеха, па и са тешким губицима руске и српске
војске. Тек 2. септембра 1810. године, после пада Неготина, а затим и Брзе
Паланке, Кладово Турци предају руској и српској војсци без борбе. Тада је
500 Турака положило оружје и тако је град са 21 топом дошао у српске руке.
Петар Добрњац, командант српске војске при ослобођењу града, постаје
први српски командант Кладова. Али долази несрећна 1813. година, када
Кладово без борбе заузимају Турци. Предао га је Живко Костантиновић, који
је заменио Петра Добрњца на положају команданта града. Турци, пошто су
измасакрирали становништво, приступају обнови града и ево записа о томе,
који је постављена на прву варош – капију, кроз коју се из вароши Кладова
улазило у град: „Чувар вере и државе, шах, поправи порушен фетисламски
град. Овај узвишени шах, победилац свега света, шах султан Мехмед, Александру је Великом раван.“ „Овај срећни запис написан је у његово срећно
царевање, јер је овим градом дата чврстоћа целом румелијском царству, и
тиме је израћена жеља свих правоверних, и на прагу његовог престола не
оста ни моја жеља неиспуњена.“ „Под сенком овог цара, град овај би укрепљен, и зидине фетисламске довршише се и начинише за овог цара. Изедин
1235 – 1818.“ На ороспи капији, оној с југа стоји овај запис: „Султан Махмуд,
чувар вере и победилац, начини ово; султан Махмуд обезбеди ово од непријатеља; султан Махмуд начини ово лепо утврђење; султан Махмуд утврди град Фетислам. Сву је државу он опасао зидом правде, и када је град
Фетислам од свих био најпорушенији, он је утврдио његове зидове онако
као што је његова вера тврда. Овај запис начини Изедин 1235 – 1818.“ (Референца: Историја Кладова- kladovo.org.rs)
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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