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Центар за социјални рад уз помоћ општине решава социјална питања

Одржана јавна седница комисије за Јавни увид

П О М О Ћ П РА ВА К А Д А Ј Е И
П РА ВО В Р Е М Е Н А

ПРЕДСТОЈИ УСВАЈАЊЕ

МАЈДАНПЕК - Захваљујући разумевању и значајној финансијској подршци локалне самоуправе која је буџетом за ову годину 12 милиона динара определила за ову област, Центар за социјални рад у Мајданпеку и ове године успева
да одговори повећаним захтевима људи за остваривањем права на помоћ. У првој
половини године исплаћено је више од 5,5 милиона динара.
Чињеницу да је све више породица у стању социјалне потребе због чега
се обраћају овој установи, потврђује и шестомесечни извештај ове установе и
податак да је више од 2,756 милиона динара исплаћено кроз једнократну новчану
помоћ за 693 корисника. Током првих шест месеци претходне године једнократну
новчану помоћ искористила су 643 лица у укупном износу нешто већем од два и
по милиона динара.

Весна Тричковић

Весна Тричковић, директор Центра за социјални рад наводи да је
најчешћи разлог решавање одређених егзистенцијалних проблема, односно, да
би се набавила храна, лекови, одлазак на специјалистичке прегледе и куповину
медицинских помагала. Значајна средства издвојена су и као помоћ ученицима,
за дечје екскурзије када је реч о малишанима са сметњама у развоју и из социјално угрожених породица, тако да је више од 400 хиљада динара утрошено
за 64 захтева. Осим тога и посебним одлукама Општинског већа, одобрена је
помоћ за 23 лица у укупном износу од 817 хиљада динара.
У пар последњих година сваки извештај Центра за социјални рад у
Мајданпеку потврђује да је сиромашних и лица у стању социјалне потребе све
више, па су стога учестали захтеви како Центру за социјални рад, тако и према
другим институцијама за доделу помоћи.
Тражећи нова и ефикаснија решења и знајући да је само правовремена
помоћ права, у Центру за социјални рад у Мајданпеку су одлучили да од 1.септембра, корисницима који остваре право на новчану помоћ шаљу поштом на кућну
адресу. То би, у условима објективно малог броја запослених и све већег броја
корисника, требало да повећа ефикасност, а истовремено смањи трошкове које
су по том основу настајали.
И.Ћ.

МАЈДАНПЕК – Општинска управа, Одељење за урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне послове Мајданпек настављајући процедуру усвајања Нацрта измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Мајданпек, са Извештајем о стратешкој процени
утицаја Измена и допуна овог плана на животну средину, прошлог
петка организовала је Јавну седницу комисије за јавни увид.
Након 30-тодневног јавног увида који је трајао до 22.августа
и Јавне презентације одржане 2. августа, на Јавној седници комисије
за јавни увид, у присуству како представника општине и обрађивача,
„Југинус“, доо Београд, размотрене су и прихваћене обе пристигле
примедбе једног правног и једног физичког лица на ова документа.
Изради овог плана, односно Нацрта измена и допуна, приступило се, како је то истакла Весна Цепењор, шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комунална питања општине
Мајданпек, да би настале промене у делу намене површина, статуса
земљишта, планиране регулације, саобраћајног и нивелационог решења будући да су, у међувремену, донети нови плански и правни
документи. Усклађивање са планом из 2006.године се огледа у методологији израде планова као и кроз концепцију уређења грађевинског
подручја, планирање траса, коридора, јавних саобраћајних површина,
регулацију површина јавне намене и мреже комуналне инфраструктуре.
Циљ израде ових докумената је истовремено и анализа и
оцена затеченог стања, сагледавање релевантних планских условљености, верификовање обухвата План и предвиђеног грађевинског подручја, као и процена развојних могућности са аспекта доступности
грађевинског земљишта, неопходности и могућности опремања потребном комуналном инфраструктуром, као и дефинисање принципа
прелиминарне поделе подручја на просторне целине према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама.
И.Ћ.

Одржана седница Општинског већа

РАЗМАТРАНИ ПРЕДЛОЗИ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА
КЊАЖЕВАЦ - Међу 22. тачке дневног реда
највише се полемисало
око Предлога решења о
давању сагласности на
извештај о реализацији
програма пословања ЈКП
“Топлана” Књажевац за
2015. годину. Већници су
имали питања око финансијског пословања “Топлане” на која је директор
Љубодраг Тричковић од-

говорио и разрешио недоумице.
Разматран је и Извештај о пословању Агенције за развој општине
Књажевац за 2015. годину, предлози одлуке о промени оснивачких аката
неколико јавних предузећа и установа, као и предлози о образовању више комисија и савета.
Љ.П.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Маријана Миловановић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

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

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Донација ЕУ вредна 8000 евра
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У неготинској ОШ “Бранко Радичевић“

ПОМОЋ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ РА З М Е Н А П О Л О В Н И Х У Џ Б Е Н И К А
КЛАДОВО - У оквиру међународног програма помоћи малим пољопривредним газдинствима у Текији и Великој Каменици која су претпела штету од елементарних непогода, Европска унија донирала је три стеоне јунице расе Симентал
и савремени пластеник димензија 8 x 20 метара са системом за наводњавање за
повртарску производњу укупне вредности 8000 евра. Сточар Љубиша Гинић и
повртар Живадин Ђорђевић из Велике Каменице у септембарским поплавама
2014. године претпели су огромну штету на објектима и пољопривредном земљишту , тако да је помоћ ЕУ драгоцена.

- Бавим се пољопривредом и сточарством, поседујем пет крава, десетак
коза, свиње и живину, а донација стеоне расне јунице употпуниће сточни фонд.То
је велики подстрек за мене и моју породицу која је за разлику од већине у селу
остала на родном огњишту-каже Љубиша Гинић, коме у домаћинству помажу син
јединац и његова супруга.
Мала пољопривредна домаћинства су поднела терет последица бујичних поплава и зато сточари Душан Бабуцић и Драгутин Мартиновић из Текије кажу
да ће им донација стеоних јуница добро доћи, када је реч о побољшању материјалног статуса њихових породица у којима се још осећају последице поплавног
таласа.
Донација ЕУ сточарима и повратару реализована преко Организације
за храну и пољопривреду Уједињених нација додељена је домаћинствима из две
месне заједнице са руралног подручја. Европска унија у санирању последица поплава на подручју општине Кладово до сада је уложила 173.000 евра.
- Вредност донације на унапређењу сточног фонда и савременог пластеника је близу 8000 евра. До сада је у општини Кладово неки од наменских пакета помоћи добило 285 домаћинстава. Они су примили 2,26 тона семена за
сетву, 53 тоне вештачког ђубрива, 43 тоне сточне хране, три пумпе за наводњавање и 91 кошницу. Током наредних месеци донираћемо семе за јесењу
сетву,ђубриво,саднице, пластенике, пољопривредну механизацију у 92 домаћинства. Обновили смо 17 домаћинстава и саградили кућу за једну породицу-истакао
је Карл Хајнц Вогел, менаџер пројекта делегације ЕУ у Србији.
Саша Николић и Љубиша Папоровић , помоћници председника општине
Кладово , истичу да су у протеклом периоду многа домаћинства добила , сточну
храну, вештачко ђубриво, кошнице, пумпе за наводњавање као и другу робу потребну пољопривреди. За програме помоћи Организације ФАО које финансира
ЕУ ,садржане у 23 пакета пријавило се 377 кључких домаћина и сви захтеви су
одобрени.
Власници 92 газдинстава који су се пријавили за друге пакете помоћи
на подршку могу да рачунају до краја године у складу са динамиком реализације
осталих фаза пројекта.
М.Р.
Локална самоуправа обезбедила поклоне за све ђаке прваке

ПРВАЦИ ДОБИЛИ НА ПОКЛОН ШКОЛСКИ ПРИБОР

БОР - За срећан и успешан почетак школовања, локална самоуправа
је свим ђацима првацима обезбедила на поклон комплетан школски прибор.
За 420 пакетића који садрже блокове, свеске, оловке, гумице, пернице и све
остало што је неопходно за школовање, из општинског буџета је издвојено
око 465 хиљада динара.
Малишани су са радошћу и осмехом на лицу показали захвалност
приликом уручења поклона за будуће успешне школске дане.
Д.К.

НЕГОТИН - Родитељи који још увек нису набавили књиге за своје
школарце, потребне уџбенике могли су да пронађу и на другој овогодишњој
“Берзи књига” у основној школи “Бранко Радичевић” у Неготину. Школа је, желећи да изађе у сусрет родитељима, да што јефтиније набаве уџбенике, позвала све своје ђаке да књиге које су користили током предходне школске
године понуде другима. Тако су ђаци своје уџбенике и лектиру у школској холу
продавали по симболичним ценама, на задовољство родитеља.
-У жељи да помогнемо родитељима и ученицима у набавци уџбеника
организовали смо нашу традиционалну размену уџбеника и школског прибора. На тај начин, осим што посредујемо између наших ђака и њихових родитеља, ми им и помажемо да се потпуно припреме за први септембар и нову
школску годину – истичу у ОШ “Бранко Радичевић”.
Акцију размене уџбеника ова школа започела је још прошле године,
па тако “Берзе књига” редовно организује на крају и пред почетак нове
школске године, помажући родитељима барем онима који нису у могућности
да купе нове књиге, да лакше дођу до њих, појединачно или у комплету, већ
како се договоре са малим продавцима.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин
Рудник бакра Мајданпек организовао бесплатне ултразвучне прегледе

ПУНА ПАЖЊА ПРЕВЕНЦИЈИ

МАЈДАНПЕК - Уважавајући чињеницу да запослени у Руднику
бакра Мајданпек не могу да обаве у свом Дому здравља и Општој болници одређене прегледе, а подвлачећи значај превенције, менаџмент
РБМ-а определио се да као поклон за Дан рудара за заинтересоване
раднике и чланове њихових породица организује ултразвучне прегледе штитасте жлезде, каротида и дојки. У питању су прегледи због
којих се најчешће путује (што захтева и време и новац), па је ангажован специјалиста радиолог Мр сц.мед др Сава Стајић, из КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, шеф мамографске дијагностике, координатор за
скрининг рака дојке, дебелог црева и грлића материце КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са својом екипом у којој је била и др Славица Јевтић, из КЦ Србије да прегледе обави у Мајданпеку.
За три дана, прегледане се 134 особе, од којих 122 жене.
Обављена су 303 ултразвучна прегледа, 134 прегледа штитасте
жлезде, толико прегледа каротида, 35 циљаних или комплетних ултразвучних прегледа дојки, као и 118 палпаторних прегледа. Код седам
особа, када је реч о штитастој жлезди промене (нодуси-чворови) су
биле сумњиве на почетну злоћудну измењеност и хитно су упућене
на даљу дијагностику и хируршку обраду. Када је реч о прегледу дојки,
у више од 30 жена палпаторним прегледом констатовано је присуство
чворића, а четири су упућене на хитну мамографију, док је свакој жени
старијој од 45 година саветован редован мамографски преглед.
И.Ћ.
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После Олимпијаде Ања Цревар се одмарала у Кладову

Идејни творац Сабора народни уметник Жика Раденковић

ЦРЕВАРОВА ЗАДОВОЉНА РЕЗУЛТАТИМА У РИЈУ

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА

КЛАДОВО – Пливачица Ања Цревар (16) најмлађа чланица Олимпијског тима Србије и јуниорска шампионка Европе на 400 метара, мешовито,
по повратку са Олимпијаде слободно време је искористила за одмор у Кладову,
родном граду мајке Љиљане, некадашње рукометашице кладовског “Ђердапа”
и “Динама” из Панчева. Талентована Панчевка је у Рију у квалификацијама на
200 и 400 метара, заузела 27. и 20 место и задовољна је својим резултатима.
- Утисци су сјајни. Учешће у Рију допринело је да снови постану јава,

КЊАЖЕВАЦ - По 21. пут у Јаловик Извору одржан
је Фестивал народног стваралаштва. Манифестацију, коју
је осмислио народни уметник Жика Раденковић, отворио
је Милан Ђокић председник општине. Као и свих претходних година, на Сабору је наступио велики број певача свих
узраста, многи инструменталисти, као и млади чланови
фолклорних ансамбала из Књажевца и Сврљига.
Велики број гостију, али и мноштво оних пореклом
из Јаловик Извора окупио се јуче у том селу на 21. Сабору
на Велику Госпојину. Овај фестивал народног стваралаштва отворио је Милан Ђокић, председник општине
Књажевац.
- Велико је задовољство бити на овом Сабору, на
манифестацији чији је идејни творац господин Жика Раденковић. Њему дугујемо захвалност за сав ентузијазам
који је улагао свих ових година у организовање Сабора.
Наша је велика жеља да и Јаловик Извор и цео Буџак
почну да живе сваког дана, а не само на Сабор. Учинићемо све што можемо да тако буде - улагаћемо у пољопривреду, инфраструктуру, путеве. Намера нам је не само
да створимо услове да људи овде живе, већ и да се многи
врате - рекао је Милан Ђокић.

јер пливање буди најбоље у мени . Наступ на играма заокружила сам солидним
резултатима. Атмосфера у тиму била је одлична и радосна сам што сам се упознала са светским звездама нашег Олимпијског тима. После свега прија ми
одмор код баке у Кладову где често долазим. Ту пуним батерије за нове обавезе
- говори ученица треће године “Гимназије” друштвеног смера у граду на Тамишу.
Ања је из спортске породице, мајка је била рукометашица , отац фудбалер , док се старија сестра бавила пливањем. И наша млада шампионка определила се за пливање, и не жали се на услове, већ марљиво тренира,
припремајући се за нове изазове.
- Волела би да имам боље услове за рад, да не морам сваке недеље
да путујем четири пута на тренинге у Београд, јер у Панчеву нема великог базена.
Нема предаје, припремам се за следећу годину и учешће на Светском јуниорском и сениорском првенству и на шампионату Европе за јуниоре. Мој циљ су
медаље , а покушаћу да оборим светски јуниорски рекорд на 400 метара мешовито- оптимиста је Ања Цревар, велика нада српског пливања.
М.Р.

Панаџур на Велику Госпојину основао је 1996. године народни уметник Жика Раденковић и сам пореклом
из Јаловик Извора. Идеја је била да се, кроз музику, песму
и игру, сачува од заборава богато културно наслеђе. Организатор Сабора, сада већ дуги низ година, је Туристичка
организација општине Књажевац.
Посетиоци Сабора били су у прилици да виде наступе бројних певача свих генерација, вештину музицирања показали су многи инструменталисти, као и обично,
највише пажње привукли су млади чланови фолклора, а
наступ плех оркестра Барка био је повод за објављивање
и једне лепе вести.
- На овогодишњем Сабору трубача у Гучи, Књажевац је званично добио домаћинство квалификационог такмичења, тако да ће се у нашем граду наредне године
трубачки оркестри надметати за право наступа у Гучи 2017
- рекао је Бобан Марковић, директор Туристичке организације.
И док су једни пратили фестивалски програм, други
су уживали у храни и пићу у хладу под шатором, а трећи
обилазили бројне тезге и разгледали робу у намери да
нешто пазаре. Једном речју, учесници и гости Сабора учинили су да Јаловик Извор поново, макар на један дан,
оживи. Традиција је сачувана, а сабораши ће се на истом
месту окупити догодине по 22. пут на Велику Госпојину.
Љ.П.
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Млади Јабуковчани из дијаспоре својим „Екопарком“ направили рај у селу

ДА СЕ МЛАДИ ВРАТЕ У РОДНИ КРАЈ
НЕГОТИН – Са жељом да
оживе дедовину и врате јој стари
сјај, група младих Јабуковчана,
који живе и раде у иностранству,
оформила је удружење „Екопарк
Јабуковац“, а својим бројним
пројектима настоје да од свог
села направе рај на земљи. Чланови „Екопарка“ кренули су у
праву еколошку бизнис авантуру
доказујући ону стару да „од
земље може да се живи“.
-Туга је гледати како се у
утрине претварају најквалитетније оранице, како сваког лета
све мање младих долази да
обиђе домове својих предака. Нереално је очекивати да се наша
дијаспора баве ратарством, па
смо покушали да нађемо исплативе послове који не захтевају
више од 20 до 30 дана рада –
каже Ален Вујић, иницијатор ове
идеје која је окупила бројне истомишљенике.
У селу се са успехом гаји
пауловнија, брзорастуће дрво за
производњу пелета и дрвене
грађе. Већ сада је под пауловнијом око 4,5 хектара, односно
3.000 садница, а на јесен ће бити
посађено још четири са укупно
2.500 садница.
- Први засади су се одлично показали, што је изузетно
добро, јер се тако они неодлучнији лакше придружују нашој
идеји. Ако идеја заживи, намера
нам је да у Јабуковац доведемо
откупљиваче фирме „Биорес“
којој би могли да понудимо зна-

чајне количине биљне масе – додаје Вујић.
Горан Савковић, који такође живи и ради у Аустрији, оградио је 28 хектара свог имања,
купио стадо од стотину оваца и
намерава да направи савремену
фарму и прошири капацитете.
- Ово је мој допринос да
оживи Јабуковац и буде као
некад. Планирам да оградим још
тридесетак хектара, да стадо проширим на 600 до 700 оваца. Узгајан товну расу “ил де франс” –
каже Савковић.
Јабуковчанин Слободан
Тихојевић са успехом реализује
пројекат „Градске пчеле“ и производи кошнице за градско пчеларство. У селу које има 1.600
кошница, Тихојевић промовише и
сајт www.pcelamarket.com којим
повезује пчеларе и купце.
-У Европи и свету у тренду је

гајење пчела у граду. Већ имате
специјалне кошнице на згради
опере у Бечу, по тржним центрима, парковима, у зидовима
зграда. Тако произведен мед је
бренд и доказ здраве животне
средине. Ми правимо кошнице
које су уједно и жардињере за
цвеће у парку. Градске кошнице
обично имају један стаклени зид
да би грађани могли да виде шта
се дешава у њима. Такође, мед из
ових кошница се служи као аутентичан производ – појашњава Тихојевић.
За сада 12 домаћинстава
гаји лековито биље, невен и
смиље. Осим што сав род пласирају Институту „Јосиф Панчић“
Јабуковчани производе по традиционалним рецептима и есенцијално уље, мелеме и чајеве. У
околини села реконструише се
неколико салаша за смештај го-

стију и ловаца који радо долазе у
ове крајеве.
- Намеравамо да поставимо сајт са свим производима
које нудимо и путем друштвених
мрежа, а рачунајући на наше земљаке широм Европе и света пласирамо што већем аудиторијуму
и потрошачима. Наш узор у том
погледу је швајцарско удружење
“Микрос” које своју робу нуди навелико. Крајњи циљ је да Јабуковац постане пожељно место за
живот И боравак туриста, јер од
сваке продаје или профита желимо да одређен проценат издвојимо за уређење села, као и
помоћ деци из угрожених породица – каже Ален Вујић и објашњава како у овом крају нема
загађивача што им даје могућност
да формирају еколошке село,
налик на сличне европске регије,
са крајњим циљем да своје еколошке проиyводе, као препознатљив јабуковачки бренд, пласирају
тржишту широм света.
А да су мештани сложни
показује и чињеница да су последњих година заједничким снагама и уз помоћ локалне самоуправе уредили инфраструктуру,
тргове, пут, водовод, те да немају
намеру да стану, већ желе да
село оживе и у њега врате –
младе.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин

Запослени у “Текијанки” одазвали се апелу Института за трансфузију крви

БОЛБОТИНОВИЋ: ВАЖНО ЈЕ
ПОМОЋИ КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО
КЛАДОВО – Након
апела Института за трансфузију крви Србије да су резерве
крви на минимуму, запослени
у компанији "Текијанка", одмах су организовали акцију и
одазвали се позиву да добровољно дају крв и помогну онима којима је то преко потребно.
У Служби трансфузије
кладовског Здравственог центра на самом старту акције
30 запослених је дало крв.
- Запослени у "Текијанки " су одмах реаговали на
апел Института за трансфузију крви и решили да организују акцију добровољног давања крви. То је била наша
дужност, јер је важно помоћи
када је то неопходно - казао је
Жељко Болботиновић, дирек-

тор "Текијанке" .
Лето је период када је
због сезоне годишњих одмора
смањен број добровољних давалаца крви, потребе су знатно веће и зато је важно да ре-

зерве акумулирају добровољни даваоци ове драгоцене
течности.
- Служба трансфузије
успела је да анимира јавност,
а посебну захвалност дугује-

мо запосленима у Теки-јанки
јер су дали допринос да попунимо залихе крви. Месечне потребе крви кладовског Здравственог центра су 80 је-диница драгоцене течности. Од
почетка године крв је дало
455 Кладовљана, резерве крви преузимају се из других
центара у Србији, у којима је
тренутно дефицит свих крвних
група. Озбиљност ситуације
препознали су радници "Текијанке" и осим што су испољили хуманост на делу, позвали су и остале Кладовљане да следе њихов пример
и дају крв, што је за сваку похвалу- говори др Марица Настасијевић, помоћник директора Здравственог центра у Кладову.
М.Р.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(5)

ФАЗА ОБНАВЉАЊА СТАРИХ ОБЈЕКАТА
БОР - ''Туризам није афирмисан као развојна активност, а један од
разлога је што је рударско - топионичарски басен озбиљно угрозио животну
средину и природно окружење као базичне туристичке ресурсе. Бор је у
послератном периоду изградио значајне рекреативне и спортске капацитете,
првенствено за одмор и опоравак запослених, а делом и за друге кориснике.
У Бору су изграђени значајни спортски и рекреативни садржаји, а у његовом
традиционално излетничком окружењу, посебно у Брестовачкој бањи и на
Борском језеру, значајни су садржаји туристичке понуде (уз мање садржаје
пунктова на Дубашници, Столу и уз Лазареву пећину).''

''У Бору је афирмисан у одређеној мери пословни туризам, манифестациони и екскурзиони туризам (инициран је и развој "рударског" туризма),
а у његовој околини – бањски, излетничко- рекреативни, дечији/омладински
и ловни туризам, уз делимичне активности спортског, конгресног туризма и
туризма посебних интереса (спелеолошког и др.). Бројни потенцијали природних добара (Лазарев кањон са Злотским пећинама и Малиником на Кучајским
планинама, Брестовачка бања, Борско језеро, Црни врх, Велики, Мали и Голи
крш са Столом, Дели Јован, вулканске купе, клисуре, термоминералне воде
у Брестовачкој бањи и Шарбановцу и др.), непокретних културних добара (археолошка налазишта насеља и рударења из праисторијског, античког и средњовековног периода, просторна културно-историјска целина језгра
Брестовачке Бање, објекти и меморијални споменици у Бору и др.), ловишта
на Кучају, Дели Јовану и др., нису адекватно туристички вредновани. Последњих година туристичка понуда је унеколико обогаћена изградњом золошког
врта, видиковца на ободу великог копа и Јама-клуба у Бору, проширењем
скијалишта на Црном врху и др.''

''Туристичка понуда Бора и околине није организована ни обједињена. Доминантне туристичке активности организују парцијални носиоци: Туристичка организација Бор, субјекти здравства и угоститељства у Брестовачкој бањи, одмаралиште "Савача" на Борском језеру, Спортски центар
Бор и ЈП Борски туристички центар, Зоо врт у Бору, "Србијашуме" и др.
Највећи део корисника је локалног порекла.''
Драган Ранђеловић, председник Друштва младих истраживача ''Бор''
и члан Удружења грађана Г55 сматра да, ако би гледало свеукупно стање туризма у Бору, још увек се ради о стагнацији. То не значи, каже он, да нема
промена, да нема различитих активности да се туризам унапреди. Али, још
увек је већина активности на обнављању и реконструисању старих објеката,
онога што је некада изграђено и што већ имамо. Доста тих објеката је обновљено: на Борском језеру, у Брестовачкој бањи и самом граду, али није то урађено на свим местима: испред Лазареве пећине, на Столу, у Брестовачкој
бањи, Борском језеру...Тек ако будемо доследнији и упорнији, може се говорити о планском и видљивијем напредовању.
Ранђеловић, који је учесник израде великог броја пројеката и стратегија деценијама уназад сматра да локална самоуправа има кључну улогу у
одређивању правца привредног развоја општине Бор, па самим тим и туризма.
- Локална самоуправа би морала да створи оптималне услове за развој туризма. Јасно је да туризам без одговарајуће инфраструктуре и свих
осталих пратећих грана не може да се развије. Локална самоуправа, пре

свега, треба да конкретизује већ
давно донета стратешка документа,
да их претвори у оперативне планове
и да обезбеди неопходне организационе услове да се туристичким дестинацијама управља и плански
унапређује свеукупан туристички потенцијал.
Све се веома споро ради.
Већ предуго се ради на регулационом плану Б.бање и Б. Језера. Тек је
почела израда плана за Стол. А то су
све обавезе из Просторног плана који
смо усвојили још пре неколико година, а и њега смо доносили 10 година. Споро се ради а догађаји теку,
мењају се услови и околности-закључује Ранђеловић и додаје:
- Понављам, главни приоритет локалне самоуправе је дефинисање
оперативне стратегије развоја туризма у општини Бор. Све то постоји разбацано у разним документима, од Просторног плана до Стратегије одрживог
развоја, али чиста туристичка оперативна стратегија још увек није дефинисана. Након њеног дефинисања она треба да буде операционализована. Нажалост, ја не видим да је све то дошло до нивоа приоритета, ни у
оперативном, ни у буџетском, ни у кадровском смислу.

Више наших саговорника је упозорило на околности под којима је рађена ''Стратегија локалног одрживог развоја општине Бор: 2011 – 2021. година''. То што она у практичном смислу све више изгледа као попис лепих
жеља, последица је неког од обећања да ће све то бити финанансирано фондовима Европске уније и донацијама, уз скромније учешће буџета општине
Бор.

Тим пре чуди што се данас, када је јасно да од тих фондова бар за
сада нема ништа, не сачини план приоритета у развоју туризма општине Бор.
Када нека локација постане приоритет онда она, слажу се наши саговорници,
мора да буде комплетно опремљена и уређена чиме би добила статус савремене туристичке дестинације.
Најсликовитији је пример Злотских пећина са Злотским кањоном:
нема смештајних капацитета, нема угоститељске понуде, нема путне мреже,
нема комуналне инфраструктуре, паркинга, тоалета, нема бројније и обученије водичке службе...
Нема споја са приватним сектором, пре свега у Злоту,своје место
нема ни приватни смештај, ни народна радиност, ни предузимљивост, уопште.
Нема нових радних места. Нема значајнијег прилива од туризма у
буџет општине.
Редакција ''Тимочких''
Извор:''Просторни план општине Бор, стратешки део плана - Туризам, спорт и рекреација''
Пројекат “Борски бисери туризма у тимочкој нисци” суфинансира се
средствима из буџета Оптине Бор - “Ставови изнети у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

БРОЈ 207

7

ВЕСТИ

Након две деценије нису одржани „Дани Брестовачке бање“

Почела Позоришна ревија креативног осмишљавања света (ПРКОС)

БЕЗ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ЗА МОТО СКУП
„БОРСКО ЈЕЗЕРО“

ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША

БОР - За овогодишњи традиционални међународни мото скуп „Борско
језеро“, који се недавно одржао на Борском језеру надомак Бора, изостала је подршка локалне самоуправе, и поред тога што је управо ова манифестација предвиђена у туристичкој понуди Бора. То ипак није спречило организаторе да се
манифестација која траје пуних 15 година и ове године одржи и окупи заљубљенике у двоточкаше и рок музику.

- Ове године наступили су :„Cesium“ из Велике Плане, „Medicine band“ из
Зајечара, „In Sesion“ из Бора и бенд из Књажевца „Border Line“. И поред тога што
је Мото скуп „Борско језеро“, уврштен у туристичку понуду Бора, нема слуха код
општинске власти за овакву манифестацију. Захвалност дугујемо РТБ „Бор“, Дирекцији за изградњу Бора, Електродитрибуцији Бор, који су помогли организацију
скупа и Полицијској управи Бор која је и ове као и претходних година пружила
максимум када је реч о безбедности у саобраћају – казао је Војкан Видић познатији као Лиско, председник мото клуба „East Bikers Bor“, организатора мото скупа.
Он наглашава да поред добре забаве и музике, мото скуп има за циљ и
да се посетиоцима из земље и иностранства представе туристички потенцијали
и лепоте Бора и околине.
- Реч је о међународној манифестацији, и велики број људи широм
Србије али и иностранства попут Грчке, Чешке, Аустрије, долазе на мото скуп
„Борско језеро“, и ми настојимо сваке године да организујемо посету Злотским
пеćинама, Парку музеја на отвореном, кафићу у борској „Јами“, како би у најбољем светлу гостима представили град Бор и природне лепоте борске општине.
Овај мото скуп је присутан на свим сајтовима Мото асоцијације Србије , међународних асоцијација Европе, и сви радо долазе и враћају се на Борско језеро додао је Лиско.
Посетиоци су имали прилике да поред добре рок музике, виде и традиционалне бајкерске игре.
Након две деценије, овог лета по први пут није одржана ни традиционална манифестација Дани Брестовачке бање. Брестовачка бања је једна од
седам краљевских бања у Србији .
Д.К.

КЊАЖЕВАЦ - Трећи део 55. Фестивала културе младих Србије
који носи назив Позоришна ревија креативног осмишљавања света
(ПРКОС) почео је 30. августа у Дому културе представом “Опера за три
гроша” Театра 5 из Београда. Ова представа је чувено дело Бертолда
Брехта и представља дело епског театра. Млади глумци аматери маестрално су одиграли овај комад а књажевачка публика је њихов труд наградила громогласним аплаузом.
Други ПРКОС је отворио председник општине Књажевац Милан
Ђокић.
Селектор ПРКОС-а, театролог и велики пријатељ Књажевца и Фестивала културе младих Србије Владимир Путник, одабрао је шест представа које представљају оно најбоље што аматерска сцена Србије
тренутно може да пружи. Путник каже да је култура одавно скрајнута на
маргине друштвеног живота и да се слави шунд, кич, пинковизација и
ријалитизација.
Част да отвори ПРКОС припала је Театру 5 из Београда који су
извели веома захтевну представу “Опера за три гроша” аутора Бертолда
Брехта, оснивача епског театра.
За маестрално одиграну улогу Џонатана Пичема Урош Кочовић,
добитник награде за најбољу мушку улогу на прошлогодишњем ПРКОС-у,
пролашен је за најбољег глумца представе од стране жирија састављеног
од младих Књажевчана.
О најбољим представама, режији, глумцу и глумици овогодишњег
ПРКОС-а одлучиваће чувена имена српског театра Катарина Жутић, Иван
Бекјарев и Милан Цаци Михаиловић.
Љ.П.
Траже објашњење зашто је „Заштита“ дошла до ликвидације

ПРОТЕСТОВАЛИ БИВШИ РАДНИЦИ „ЗАШТИТЕ“

У акцији учествовали „Бебиронче“ и фирме „Насковић“,
„Опстанак плус“ и „Јефтовић“

УРЕЂЕН ПРИЛАЗ ДО ОШ „3.ОКОТБАР“

БОР - Пред сам старт нове школске године, борско удружење родитеља
„Бебиронче“ помогло је ОШ „3. октобар“ током сређивања прилаза до те образовне установе, пред 01. септембар.
Донатор материјала су фирме „Насковић“ и „Опстанак плус“, уз чију
помоћ је бетониран прилаз школи који је био у лошем стању.
Из удружења „Бебиронче“ , истичу да је при извођењу радова за припрему бетонирања помогла фирма „Јефтовић“ док је „Бебиронче“ платило бетонирање.
-Поред сређивања прилаза школе, направили смо и рампу за децу са
инвалидитетом. Износ донације је 60.000 динара, а свој деци желимо срећан почетак нове школске године – поручили су из „Бебирончета“.
Д.К.

БОР - Бивши радници „Заштите“, предузећа које је било задужено
за обезбеђивање имовине РТБ „Бор“, започели су у уторак протест испред
генералне дирекције Рударско – топионичарског басена (РТБ) „Бор“. Радници
траже од надлежних да им се објасни зашто су остали без посла, као и како
је дошло до тога да „Заштита“ дође до ликвидације.
- Окупљаћемо се и протествовати од уторка до петка од 10 до 12
сати. Скупљамо потписе и тражимо одговор на питање зашто смо ми и наша
деца остали без хлеба и како је дошло до тога да фирма буде угашена. Предаћемо потписе генералном директору РТБ а одговор очекујемо да буде достављен Одбору за људска права у Неготину. Данас смо сакупили 30-ак
потписа – казао је у уторак Бобан Остојић, један од бивших радника у „Заштити“.
Иван Милосављевић, који је био на челу “Заштите” је недавно
изјавио да чување имовине РТБ -а преузима приватно предузеће из Београда
Инекс Плус. Он је недавно изјавио и да према Закону о приватизацији, сва
друштвена предузећа која нису извршила трансформацију капитала, нису се
приватизовала или трансформисала капитал у неки други облик, од 01. јанура
ове године иду у ликвидацију , што се односило и на фирму „Заштита“.
Д.К.
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Костићи аронију гаје од 2012. године

У Мајданпеку , Базен СРЦ “6.август” ће у радити и у септембру

ТИМОЧКА АРОНИЈА ИЗ ВИТКОВЦА

ПРОДУЖЕНА СЕЗОНА

КЊАЖЕВАЦ - Узгој ароније на подручју Књажевачке
општине још увек није довољно развијена и проширена делатност. Невена и Душан Костић у Витковцу имају плантажу
од око 1000 грмова, ових дана обављена је берба, а од засада, који је сада у четвртој години, очекује се принос од око
две тоне. С обзиром да организованог откупа сирових бобица нема, Костићи сву аронију прерађују у хладно цеђени
сок, као и још неке производе од овог изузетно лековитог
воћа.

МАЈДАНПЕК - Градски базен у Мајданпеку који ради у организацији Спортско рекреативног центра “6.август” радиће и у септембру. То је
вест која ће обрадовати многе становнике овога града, јер ће сезона купања бити продужена и трајати дупло више него претходних година.
Градски базен је овог лета Мајданпечанима понудио много више
него претходних. По већ годинама непромењеним ценама, базен је радио
у јулу и августу, а на њему организован рад ватерполо секције, школа и
школица пливања, ноћно купање, а недавно и ревија синхроног пливања
за коју су се побринуле чланице Клуба за синхроно пливање “Врачар”
Београд, заједно са вршњакињама из Истанбула, које су биле на 10-тодневним припремама у Хотелу “Лепенски вир” у Доњем Милановцу. Посетивши Мајданпек, обишле су општину и Рудник бакра, домаћинима
приредиле праву промоцију синхроног пливања пред око 300 окупљених
људи. Како је реч о спорту којим се баве девојчице, а за који Мајданпек
има услова, како захваљујући базену олимпијских димензија, тако и када
је реч о интересовању, јер велика већина женске популације жели да се
бави неким спортом, разговарано је и о могућностима унапређења сарадње. У сваком случају, гошће су изразиле спремност да поново одрже
ревију када се у граду буду одржавале одређене манифестације.
И.Ћ.
Манифестацију подржала општина Књажевац

Невена и Душан Костић, аронију гаје од 2012. године.
На парцели од око 80 ари у Витковцу имају 1000 засађених
грмова. У четвртој години стигао је и први озбиљнији принос
- ове године очекују око 2000 килограма. За узгој ароније
определили су се, поред осталог, због изузетног лековитог
својства овог воћа.
- Ако аронију уврстите у свакодневну исхрану, можете
бити сигурни да сте заштићени од прехладе и грипа, зато
што она сузбија бактерије и вирусе и побољшава имунолошки систем - каже Невена Костић.
Као и у свакој врсти пољопривредне производње, и
код узгоја ароније потребно је много рада и велика посвећеност послу којим се бавите. На овој плантажи аронија се залива системом кап по кап и у јесен добија прихрану.
- Аронију узгајамо у потпуности на органски начин.
Осим прегорелог стајњака, не користимо никакве хемијске
препарате. Као и у осталим областима пољопривреде, пласман производа је највећи проблем. Ми смо се определили
да не продајемо сирове бобице, већ практично целокупан
род прерађујемо у хладно цеђени матични сок од ароније. То
нам је најважнији производ, а поред тога имамо и чајеве од
ароније, аронију у меду, слатко и ликер од ароније. Кренули
смо да правимо и лабело и сапуне од ароније, а имамо у
плану и производњу вина и ракије - напомиње Душан Костић.
Невена и Душан до сада су све постигли сопственим,
породичним средствима. Никакве субвенције нити помоћ
нису добијали, али кажу да им никако не би била наодмет
помоћ за боље опремање производног, односно дела за прераду ароније. Такође, боље би могло да се ради када би се,
иако су малобројни, произвођачи ароније удружили.
Своје производе за сада продају на специјализованим
сајмовима здраве хране, а бројна признања која су добили
за квалитет свега што од ароније произведу најбоље говоре
да су Невена и Душан на добром путу.
Љ.П.

ОД РЖ А Н А “ R AV N A O P E N 2 0 1 6 ”

КЊАЖЕВАЦ -У суботу, 27. августа, у селу Равна је одржана манифестација „Ravna Open 2016“.
По пети пут су млади из Равне, испред задружног дома,
окупили рекордни број посетилаца у циљу дружења и оживљавања села. Велику подршку у организацији манифестације пружила је општина Књажевац.
Пре пет година омладина села Равна дошла је на идеју
да организује манифестацију под називом “Ravna Open” која ће
имати за циљ оживљавање села и подстицање младих да
остану на селу. Ове године по пети пут се испред задружног
дома у селу окупило неколико стотина људи из свих крајева општине Књажевац, али и из суседних градова.
Манифестацију “Ravna Open” је обележило добро дружење и одлично расположење. Публику је забављао Магија
бенд а за специјалитете са роштиља био је задужен кафе клуб
ЈНА. Организатори су сигурни да је ово окупљање младих само
почетак нове ере за село Равна.
Љ.П.

