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Одржана четврта седница СО Књажевац

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ ТОПЛАНЕ И АГНЕЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
КЊAЖЕВАЦ - На 4. седници
Скупштине општине Књажевац одборници су усвојили извештаје о раду
Јавног комуналног предузећа Топлана и Агенције за развој општине
Књажевац у прошлој години; разматран је и усвојен и Извештај о извршењу буџета општине у првих
шест месеци ове године.
На почетку седнице одборници су разматрали Извештај о раду
Јавног комуналног предузећа Топлана у прошлој години, који је поднео Љубодраг Тричковић, директор
предузећа. - “Топлана је у претходној
пословној години у потпуности обавила делатност за коју је регистрована. Потрошачи су редовно и без
застоја снабдевани топлотном енергијом. Топлана је у прошлој години
остварила позитиван резултат, односно добит од око 30 милиона динара”, рекао је Љубодраг Тричковић.
Одборници су једногласно
усвојили Извештај о раду Топлане, а
затим се на дневном реду нашла
Агенција за развој општине Књажевац. Поред великог броја редовних
активности, Агенција је била фокусирана на два најважнија задатка - реализацију активности Фонда за развој
пољопривреде и реализацију пројеката који се финансирају кроз донаторска средства.
- “Једина условно речено редовна пројектна средства на која
може да се рачуна су она која обезбеђује ГИЗ и влада Швајцарске кроз
Европски Прогрес. За остала средства Агенција конкурише онда када
се програми објаве и у току 2015. године конкурисали смо са 14 пројеката од чега је до сада одобрено 7”

- истакао је Драган Милутиновић, директор Агенције за развој. Током шестогодишњег пословања Агенције за
развој, у општину је преко разних
пројеката ушло близу два милиона
евра, подсетио је Драган Манчић,
председник Одборничке групе За
Књажевац заједно. -“Сматрам да је
Агенција прави носилац економског
развоја наше општине. Она се бави
локалним темама, али је кроз све ове
године наметнула себе као поузданог
партнера многим организацијама широм земље, као и у иностранству”
- додао је Драган Манчић.
Сугестију у вези прегледности извештаја имао је одборник Саша
Станковић. -“Из извештаја се не види
колико је из пројеката стављено средстава у сврху саме Агенције. Не видимо колико је од поменутих 420.000
евра, колико је ушло у општински
буџет, Агенција задржала за своје потребе” - каже Станковић.

- “Правила функционисања
донаторских програма су таква да су
сва одобрена средства наменског карактера, тако да, на жалост, од ових
420.000 евра ниједан динар није
ушао у Агенцију и није коришћен за
функционисање Агенције, већ су сва
средства отишла на рачун буџета општине и одатле су финансиране
пројектне активности” - одговорио је
директор Агенције Драган Милутиновић.
У наставку седнице одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета општине у првих
шест месеци ове године, а затим се
повела расправа о Предлогу одлуке
о суфинансирању пројеката месних
заједница. Одборници опозиције
најпре су предлагали да та тачка
буде скинута са дневног реда, а
потом указивали на бројне, по њиховом мишљењу, лоше или нелогичне
одредбе. У дискусију се укључио

Миодраг Ивковић, председник Скупштине.
-“Досадашње финансирање
месних заједница преко Дирекције за
развој биће настављено и у наредном периоду и заиста сматрам да
нема потребе за драматичним дискусијама по овом питању. Ово представља само неку врсту надоградње
финансирања активности у месним
заједницама”, сматра Миодраг Ивковић.
Драган Манчић поновио је
да предложени документ више личи
на конкурс него одлуку. -“Сматрам да
сам био врло умерен у својој дискусији и неколико пута замолио председавајућег да ова тачка буде скинута
са дневног реда и да данас орочимо
време разматрања ове теме где би
били укључени и представници месних заједница, којих се ово непосредно тиче, као и представници
локалног парламента” - додао је Драган Манчић.
Већином гласова одборника
владајуће коалиције усвојен је предлог одлуке о суфинансирању
пројеката који доприносе унепређењу живота грађана у месним заједницама, а до краја заседања усвојено
је више предлога одлука о променама оснивачких аката неколико
предузећа, као и предлози решења о
именовању председника и чланова
управних и надзорних одбора неколико јавних предузећа и установа, на
шта су примедбе имали опозициони
одборници. На самом крају седнице
Влада Митић, одборник Српске напредне странке, поднео је оставку, а
одборници су констатовали престанак мандата.
Љ.П.

У Мајданпеку одржана још једна седница Општинског већа

ОД О Б Р Е Н А П О М О Ћ
МАЈДАНПЕК - Прошлонедељна седница Општинског већа у
Мајданпеку протекла је у знаку анализе и решавања одређених захтева
удружења грађана, служби и предузећа са подручја општине, те у том
смислу представљала добар увод за
седницу општинског парламента која
би ускоро требало да буде одржана.
РФК Мајданпек се члановима општинске владе обратио за доделу додатних средстава након пласмана у виши ранг такмичења и
већих трошкова који их по том основу очекују. Како је образложено, та
средства нису могла бити тражена у
време реализације конкурса за доделу и током саме расподеле средстава спортским клубовима, јер је
реч о промени која је настала на половини године, односно, по окончању такмичарске сезоне и њеног пролећног дела. Општинско веће уважило је оправданост захтева овог
клуба и доделило 1,5 милиона динара додатних финансијских средстава
која ће бити исплаћене у три рате.

Општинском већу стигао је и
захтев Друштва за борбу против шећерне болести Мајданпек које за
нешто дуже од годину дана постојања има запажене резултате, а
поред осталог и спроводећи акције
бесплатне контроле шећера у крви.
Оне су показале пуну оправданост
будући да ни једна није протекла, а
да макар неком од учесника није указано на потребу да због повишеног
или сниженог, шећер у крви контролишу редовно, па и затраже лекарску помоћ. За нешто више од годину
дана постојања овог Друштва регистровано је више од хиљаду лица
са овим здравственим проблемом.
Како су до сада чланови за свој рад
и окупљања користилили неадекватан простор Дома здравља Мајданпек, затражен је нов простор са
квалитетнијим условима за рад, у
чему је Општинско веће посредовало да се изнађе адекватно решење.
При уступању путничког возила “Дачиа логан астер” Полицијској

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

станици Мајданпек на коришћење,
односно, одељењу Саобраћајне полиције, чланови Општинског већа
били су вођени потребом да се
створе услови за реализацију Програма унапређења безбедности у саобраћају на подручју општине, за
шта су средства била већ опредељена.
Такође, дата је сагласност
Руднику бакра Мајданпек за кориш-

ћење одређених парцела, односно,
земљишта које се налази у јавној
својини на подручју општине, а у
циљу остваривања потребе РБМ-а,
за добијањем потребних дозвола и
сагласности од стране Министарства
рударства и енергетике Владе Републике Србије, неопходних за обављање редовних активности и делатности.
И.Ћ.

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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У организацији Пољопривредне стручне службе Пољосервис

ДАН ПОЉА У ДЕБЕЛИЦИ
КЊАЖЕВАЦ - У организацији Пољопривредне стручне и саветодавне службе
Пољосервис, на огледној парцели у Дебелици одржан је
Дан поља. Пољопривредним
произвођачима из Дебелице и
околних села представљено је
11 хибрида кукуруза различитих типова зрења, а пољопривредници су, у складу са сопственим потребама, у прилици
да одаберу неки од њих за наредну годину.
За пољопривреднике
Дебелице и околних села Пољопривредна стручна и саветодавна служба Пољосервис
организовала је Дан поља.
Била је то прилика да се пољопривредници на огледној
парцели упознају са тренутним стањем 11 различитих
врста хибрида кукуруза. -“Циљ
је да пољопривредници на
лицу места виде како се који
од хибрида показао и да на основу тога и онога што чују од
нас одлуче који ће хибрид
одабрати за сетву наредне го-

дине”- каже Срђан Цветковић,
руководилац огледа.
На подручју књажевачке општине, од почетка године, забележено је око 500
милилитара падавина, што је
у границама вишегодишњег
просека. -“Оно што је за производњу кукуруза најважније у време садње имали смо довољну зимску залиху влаге у
земљишту. Већ дужи низ година прати нас тренд врло
неуједначеног распореда па-

Почело уређење атарских путева

Л А K Ш Е

Д О

И М А Њ А

KЛАДОВО - Булдождером предузећа " Мавас" поравната је деоница некатегорисаног пута у атару села Ртково. Реч је о пољском путу којим
мештани стижу до својих њива и на тој деоници саобраћај пољопривредне
механизације је веома фреквентан, али је због киша на неколико места
дошло до оштећења тако да је кретање било веома отежано.
- После равнања дела пута на критичним деоницама ратари
лакше стижу до својих њива , јер имају безбеднији приступ имањима и квалитетнији транспорт пољопривредних производа. Допринос томе дала је локална самоуправа која је предузела конкретне мере у
решавању
дугогодишњег проблема- казао је мештанин Милисав Слабић.
Механизацијом предузећа "Мавас" поправљено је 4 километра комуникације која из правца села Ртково пресеца Kорбовски пут.
- Средства су обезбеђена преко Дирекције за планирање и изградњу
"Kладово" која су из општинског буџета издвојена за годишње санирање некатегорисаних путева у нашој општини. Та инвестиција за мештане Рткова
веома је значајна с обзиром да је то насеље у коме се готово сви домаћини
баве ратарском производњом-додао је Љубиша Папоровић, помоћник преседника општине за пољопривреду.
Радове су обишли Драган Новаковић, заменик председника општине
Kладово, Милисав Ратопекић и Саша Николић, помоћници председника општине .
М.Р.

давина. Ова година је то на
неки начин демантовала. Месечни ниво падавина кретао
се у распону од 65 до 85 милиметара воденог талога, а
једини проблем био је недостатак падавина у августу”- рекла је Валентина Алексић, стручњак Пољосервиса за земљиште и наводњавање.
Огледна парцела у Дебелици власништво је пољопривредног газдинства породице Милошевић. -“Ова пар-

цела је површине хектар и 30
ари, засејано је укупно 11 хибрида сорти зрења од фао 300
до фао 600. Примењена је
пуна агротехника, укључујући
и два заливања, с обзиром да
смо релативно близу Тимока.
Надам се да ће моје комшије,
као и мештани суседних села
имати шта да виде и да одаберу хибрид који је најпогоднији за производњу којом се
баве”- изјавио је Мирољуб Милошевић, власник огледне парцеле.
Када је реч о производњи кукуруза, стручњаци препоручују пољопривредницима
са нашег подручја да бирају
раније хибриде из групе зрења
фао 500. Подједнако је важно
да произвођачи, уколико су у
могућности, примењују више
врста хибрида. На тај начин у
доброј мери могли би да буду
амортизовани губици који су
последица суше или других
неповољних утицаја на принос
кукуруза.
Љ.П.

У сусрет грејној сезони у Мајданпеку

КРАЈЕМ СЕПТЕМБРА ПРВЕ КОЛИЧИНЕ МАЗУТА
МАЈДАНПЕК - У сусрет новој грејној сезони у Јавном предузећу за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” приводе крају припреме, наглашавајући да су између две сезоне урадили све што су им могућности дозвољавале да грејање буде квалитетно и континуирано, како је,
уосталом, било и у последњих пар година.
“У нову грејну сезону за почетак, улазимо са старим ценама,”- каже
Ђорђе Рошкић, директор овог Јавног предузећа и наводи да је време између
две сезоне искоришћено на најбољи начин, а опет у складу са могућностима:
- Недавном заменом измењивача топлоте привели смо крају посао вредан
неких 15 милиона динара, који је имао за циљ да се грејање побољша и обезбеди континуитет. Ми смо обавили и чишћење подстаница, сређивање пумпи
и вентила, практично све што су нам могућности дозвољавале.”
Финиш ових припрема требало би да буде крајем септембра набавка
око 300 тона мазута, односно складиштење једномесечних залиха. У ЈКП
“Мајданпек”, такође, наглашавају да је у овом периоду било мање захтева
за отказивањем даљинског грејања и искључења са мреже топловода, а да
су такви захтеви најчешће долазили од људи који су се пензионисањем, практично, иселили из Мајданпека, па би им огроман издатак био да плаћају
грејање за стан у којем не живе. Када је реч о дуговањима, она су и даље
изузетно висока. Дугују корисници услуге даљинског грејања, упркос погодностима за редовне платише, али и опоменама и утужењима неплатиша. Због
тих дуговања и ово Јавно предузеће доста дугује за струју и мазут, па свакодневни рад подразумева и сталне напоре да се ту постигне одређени баланс.
И.Ћ.
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51. “Мокрањчеви дани” у Неготину од 9. до 14.септембра

У СЛАВУ МОКРАЊЦА И МУЗИКЕ
НЕГОТИН – У најмузикалнијем дворишту у Србији, комплексу Мокрањчеве
родне куће, пред његовом
бистом, 9.септембра заориће
се фанфаре, биће подигнута
фестивалска застава и почеће 51. “Мокрањчеви дани”.
Беседник ће, у име Његове
Светости Патријарха српског
Иринеја, бити епископ топлички Арсеније, а фестивал
ће отворити председник општине Неготин Јован Миловановић. Част да у музичком
делу отворе фестивал припашће хоровима, учесницима традиционалног “Натпевавања”: Хору АКУД “Соња
Маринковић” из Новог Сада,
под управом Дуње Деурић,
“Београдским мадригалистима” са диригентом Александром Брујићем, хору “Београдско студентско певачко
друштво” са диригентом Данилом Томићем и хору “Шуматовац” из Алексинца којим
диригује Марија Зовко. Обавезна композиција овогодишњег фестивала је Мокрањчев

Хор Ангел Манолов из Бугарске, прошлогодишњи победник Натпевавања

Акатист.
Новосадско Српско народно позориште, 10.септембра, први пут ће наступити
на фестивалу и то са опером
у једном чину “Кнез Иво од
Семберије” Исидора Бајића.
Осим овог, публика је већ
сада резервисала карте и за
концерт београдског Дикси-

ленд оркестра и плесни ансамбл “Дикси денс шоу”. Њихов наступ, заказан за 11.септембар, омогућила је Делегација Европске уније. Недеља је традиционално резервисана за програм изворног народног стваралаштва
„Нити традиције“ који се одржава у Мокрању, селу порекла Мокрањчевог оца и у
оквиру којег ће наступити
фолклорни ансамбли из Мокрања, Кривеља и Манастирице. У Мокрању ће бити
одржан и концерт новосадског хора “Свети Стефан Дечански” под управом Тамаре
Адамов Петијевић.
Нишка црквена певачка дружина ”Бранко” са
хоровођом Саром Цинцаревић наступиће 11.септембра,
хор “Ангел Манолов” из Софије, прошлогодишњи победник “Натпевавања” 12. септембра, Гудачки квартет
Београдске филхармоније,
такође, 12.септембра, а дан
касније Опера “Мадленијанум” са комадом са глумом,
певањем и плесом, „Мале
тајне“ Горана Марковића, на
музику Зорана Симјановића.
Последње фестивалске вечери, 14.септембра наступиће хор и симфонијски оркестар РТС са диригентом
Бојаном Суђићем.
На овогодишњем фестивалу, који се по замисли
селекторке, музиколога др
Соње Маринковић, заснива

на ванвременском опусу
српског музичког великана
Стевана Стојановића Мокрањца, биће промовисане
књиге “Звуци тимочке лире”
Горана Вучковића (10.09),
као “Музејска заоставштина
Стевана Мокрањца – писма
и разгледнице” Ивице Трајковића (14.09). Планиране су и
изложбе слика Љубице Цуце
Сокић (09.09) и дела насталих на овогодишњој ликовној
колонији “Ехо музике” (10.09).
Пројекција документарног филма Ане Ђорђевић, Бојане
Радовановић, Милоша Браловића и Стефана Савића
“Довољно за бесмртност”
планирана је за 13.септембар, а по традицији ће, истог
дана, бити одржана и научна
трибина, овога пута посвећена Мокрањчевом делу у
светлу савремених богослужбених и уметничких елемената музике православног
Истока о чему ће говорити
музиколог др Богдан Ђаковић.
И ове године за музичке сладокусце биће свакодневно приређивани концерти на отвореном “Класика у
11” у оквиру којих ће учествовати учесници “Натпевавања”, као и студенти Факултета музичке уметности у
Београду.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин
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Доброћудни горостас и центар Детроит Пистонса свечано отворио реновирани терен у Зајечару

„БОБАН МАРЈАНОВИЋ“ ЗАЈЕЧАРЦИМА НА ДАР
ЗАЈЕЧАР - Након Бачке
Паланке која је добила реновирани терен „Милан Мачван“, велика акција компаније MOZZART „Сто терена за једну игру“
настављена је у Зајечару који је
протекле недеље добио обновљено игралиште у Спортском
центру Попова плажа.
Обновљени терен понео
је име НБА звезде Бобана
Марјановића, који је пореклом
из зајечарског округа, тачније из
општине Бољевац. Боби је у
својој богатој каријери играо за
Хемофарм, ЦСКА, Жалгирис,
Раднички из Крагујевца, Мега
Визуру, Црвену звезду, Сан Антонио Спарсе, а од понедељка
наставља са тренинзима у Детроиту с којим је потписао уговор
у јулу ове године.
„Кад чујем ове клинце
како вичу моје име и како су задовољни стварно је изванредан
осећај, најежио сам се. Задовољство и велика част ми је указана што је терен назван по
мени, на оваквим теренима се
стварају кошаркаши. Нама је

терен био друга кућа, останемо
до 3 ујутру, одемо до града да
клопамо, нема спавања и опет
се вратимо на терен. Волео бих
да бар неког од вас ускоро
видим и у НБА.“, рекао је Боби и
позвао окупљене грађане да се
играју.
Двоструком члану идеалне петорке Јадранске лиге,
троструком најкориснијем играчу Кошаркашке лиге Србије,
четвороструком МВП кола Евролиге, члану идеалне петорке

у сезони 2014/2015, играчу
најуспешније генерације у историји Црвене звезде која је успела да освоји триплу круну,
Бобију Марјановићу, компанија
МОЗЗАРТ уручила је захвалницу за учешће у акцији, а Бобинатор је суботу пре подне
провео у дружењу са љубитељима кошарке, фотографисању
и давању аутограма свима који
су желели нешто за успомену од
НБА „горостаса“.
„Драго нам је да акцију

компаније MOZZART подржавају овако велика имена из
света кошарке, и да смо данас
са Бобијем Марјановићем
свечано отворили обновљени
терен на радост свих Зајечараца. Основна идеја са којом
смо кренули у највећу акцију
омасовљења спорта у Србији
јесте побољшање услова за
стварање неких нових асова“,
рекла је Вида Савић, представница компаније MOZZART.
Да подсетимо, до сада
су обновљени терени у Пријепољу, Пироту, Зрењанину, Крагујевцу, Крушевцу, Мачванској
Митровици, Великој Дренови,
Фекетићу, Врњачкој Бањи, Шапцу, Ваљеву, Прибојској бањи,
Прешеву, Ковину, Руми, Нишу,
Новом Саду, Обреновцу, Рашки,
Лесковцу, Бачкој Паланци.
Компанија MOZZART
наставља акцију обнове кошаркашких терена широм
Србије, а сви заинтересовани
могу нам дати предлог на интернет страници www.deotvogzivota.com.

На међународним Спортским играма младих у Сплиту

НЕГОТИНКЕ ОСВОЈИЛЕ ЗЛАТО ЗА СРБИЈУ
НЕГОТИН – Евгенија
Јовић, Кристина Ђурђић, Милица Мицић и Јована Транић, чланице баскет тима
“Еликсир хајдучица” из Неготина победнице су међународних Спортских игара младих у Сплиту у дисциплини
“3 на 3”.
- Поносан сам на њих,
на њихове породице, карактер и менталитет који имају
у себи. Постоји у овим девојкама доза озбиљности у
раду, јер најбољи тим чине
играчи који могу да функционишу заједно, а оне су
знале своја задужења, нису
имале никаквих испада у
игри, функционисале су као
једна. Знао сам да могу да
дођу до финала – сумира
утиске Душан Мандић, тренер Кошаркашког клуба “Хајдук Вељко” из Неготина.
Српске шампионке показале су да су снага која
није смела да се занемари,
па су, иако нису биле фаворити, у финалу са 15:8 убедљиво тријумфовале над
шампионкама Хрватске, ек-

ипом “Краљице Загреб”.
- Јака припрема и добро одрађена тактика, кључ
су напег успеха. Једноставно, припремале смо се за
сваку екипу посебно и то је
дало резултате – истиче Евгенија Јовић.
Сјајан успех неготинских кошаркашица није
остао непримећен ни у
граду под Буковом, али ни у
Србији. По речима Кристине
Ђурђић и Јоване Транић и

сама екипа је доста напредовала кроз тренинге и припрему.
- Сви су јако поносни
на нас. Наравно и нама прија успех – скромне су девојке. – Пред пут у Сплит
тренирале смо и преподне и
поподне. Тренирале смо снагу, кондицију, радиле доста
на техници – подсећа Милица Мицић.
Иначе, међународне
Спортске игре младих у Сп-

литу окупиле су победничке
екипе из Србије, Хрватске,
Македоније и Босне и Херцеговине. Млади су се надметали у 10 спортских дисциплина: уличном баскету,
одбојци, шаху, тенису, одбојци на песку, стоном тенису, фудбалу, рукомету, атлетици и игри "између две
ватре".
- Противничке екипе
биле су физички доминантније од нас, нарочито мислим на девојке из Босне, а
поготову из Хрватске, али
смо успели колективном одбраном, помагањем и честим удвајањима да елиминишемо ту њихову предност и да контролисаним нападом, стрпљиво држимо
кључ игре у нашим рукама –
каже Душан Мандић, тренер
ових сјајних девојака.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на
путу транспарентног,
економског, инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира
Општина Неготин
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Нова школска година у општини Кладово почела је на време

У КЛУПАМА ОКО 2000 ЂАКА
КЛАДОВО-После летњег распуста око 2000 основаца и средњошколаца
из пет осмогодишњих и две средње школе у општини Кладово поново је у клупама.Највише их је у градској основној школи,јер наставу од другог до осмог разреда похађа 835 ученика.Њима се придружило и 105 ђака првака, 89 у матичној
школи и 16 у издвојеним одељењима у сеоским срединама. У присуству учитеља
и родитеља у основној школи "Вук Караџић " обављена је прозивка нове генерације ђака првака. За децу је почетак школовања права радост ,али и брига за
родитеље јер је опремање малишана за школу постало прави луксуз.У сусрет

новом раздобљу живота , локална самоуправа деци је донирала традиционалне
и за њих важне поклоне који ће их подсећати на први долазак у учионицу. Школски прибор није био једини поклон, јер је локални Савет за безбедност саобраћаја
општине Кладово малишанима поклонио флуросцентне прслуке, траке и налепнице за бољу заштиту деце на путу од куће до школе и назад. Драган Новаковић
заменик председника општине Кладово, Миле Јонашковић члан општинског већа
задужен за просвету и Саша Николић помоћник председника општине Кладово
првацима су пожелели пријатан боравак у новом окружењу и да у школу долазе
са осмехом, а из ње да одлазе са новим знањима. У тој подунавској општини уписана су 133 ученика,105 у градској школи , у Брзој Паланци 12, у Подвршкој 7 у
Текији 5 и у Корбову четворо.Свечаност за ученике првог разреда у ОШ "Стефанија Михајловић" биће одржана 7. октобра када школа из Брзе Паланке обележава свој дан. Нова школска година у кладовским средњим школама почела је
са 144 новоуписана ђака.У Средњој школи “Свет Сава ” по 30 ученика се определило за занимање економски техничар и за општи смер гимназије. У Техничкој школи,највеће интересовање било је за занимање електротехничар рачунара
јер је уписано 30, на одсеку погонски техничар машинске обраде у четворогодишњем трајању 27 , а исто толико их је у комбинованом одељењу у трогодишњем
трајању у коме се школују за занимања електроинсталатер и електро-монтер постројења.
М.Р.
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У Основној школи “Вук Караџић“ приређен пригодан програм
за најмлађе ученике

СВЕЧАНА ПРИРЕДБА ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

БОР - У Основној школи „Вук Караџић“ у Бору 01. септембра је одржана свечана приредба поводом пријема и поласка у школу ђака првака. Ученици су са својим наставницима и
учитељима за прваке и њихове родитеље приредили пригодан
програм.
- У приредби су учествовала деца која иду у четврти разред. Колико видим малишани су радосни и нестрпљиво чекају
да уђу у своје учионице што нас радује. Битно је истаћи да од
ове године имамо и продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Опремили смо уз помоћ донације посебну просторију за продужени боравак, и захваљујем се руководству РББ
за донацију љуљашки и клацкалица тако да смо испред просторије за продужени боравак уредили амбијент где ће малишани имати слободне активности - казала је Ивана Пајкић,
директорица ОШ „Вук Караџић“.
Ове године, у ОШ „Вук Караџић“ уписано је 40 првака у
два одељења.
Д.К.
У кладовском ПУ " Невен"

БЕЗ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Нова школска година и у Књажевцу почела је на време

ПРВАЦИ СЕЛИ У КЛУПЕ

КЊАЖЕВАЦ - Након летњег распуста ђаци књажевачких школа првог септембра сели у школске клупе. У Техничкој
школи формирано је пет одељења првог разреда са 118 нових
ученика. Књажевачка гимназија уписала је 50 ученика у два
одељења природно – математичког и друштвено – језичког
смера. У Основној школи “Димитрије Тодоровић Каплар” у ђачке
клупе први пут је село 97 ученика распоређених у четири одељења. Основна школа “Вук Караџић” формирала је три одељења у матичној школи и по једно у Повису и Васиљу са укупно
69 ђака. У Основној школи "Дубрава" уписано је 49 ученика и
то два одељења у матичној школи и по једно у Минићеву, Кални
и Доњем Зуничу. Школска 2016/2017 година за ученике основних школа завршава се 13. јуна, а за средњошколце 20. јуна.
Љ.П.

КЛАДОВО - Од 1. септембра у објектима предшколске усатанове "Невен" у граду, бораве 372 малишана од јасленог до предшколског узраста.Кладовски вртић спремно је дочекао нову школску
годину, а у то су се уверили Драган Новаковић заменик председника
општине Кладово и Миле Јонашковић члан Општинског већа, задужен за просвету. Они су информисани да у "Невену " нема листе чекања.
- Захваљујћи подршци локалне самоуправе услови за рад и
боравак малишана овог септембра су подигнути на виши ниво.У
предшколској установи Невен програм боравка се реализујуе у 17
васпитно-образовних група - казала је Јасмина Влаисављевић директо- рка предшколске установе "Невен".
Месечни издатак за родитеље износи 3750 динара и та надокнада
неће се мењати сазнали смо у Кладовском вртићу. Бесплатан боравак следује трећем детету, а обданиште не плаћају ни деца из осетљивих група.
М.Р.
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ВЕСТИ

БРОЈ 208
Створени услови за нови почетак рада аутошкола
и полагање возачких испита

КРАЋИ ПУТ ДО ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
МАЈДАНПЕК - Завршетком радова на полигону у Мајданпеку су створени услови за нови почетак рада аутошкола и полагање возачких испита дозволе на територији општине Мајданпек,
у самом граду. Од 2011.године, ова средина изгубила је то право,
јер једноставно није било услова да се у складу са важећим законским решењима, обука и полагање обаве на овом подручју, па се

зарад стицања возачке дозволе морало путовати у околне градове.
“У међувремену, сви недостаци су отклоњени, - каже Иван
Николић, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек - Почев од семафоризоване раскрснице, пројектно-техничке
документације и другог, изградњом полигона за практичну обуку
возача дошли смо у завршну фазу. То је полигон са карактеристикама по најновијем правилнику, он испуњава услове за све врсте
возила осим за аутобусе. Верујемо да ће у некој наредној фази,
моћи да се уради, догради и за аутобусе”.
Радове на полигону обавили су радници Предузећа за грађевинско земљиште и путеве. Израђена је бетонско армирана
плоча у траженим димензијама и обележена хоризонтална сигнализација. У наредних месец дана биће одрађена заштитна ограда
око полигона, тако да би то практично, требало да буде простор
који ће користити само ауто школе
Ову инвестицију подржала је општина Мајданпек издвајањем средстава за набавку неопходног материјала за извођење радова.
И.Ћ.

Отворен Клуб за тражење посла у Књажевцу

ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ У
Т РА Ж Е Њ У П О С Л А

КЊАЖЕВАЦ-У књажевачкој филијали Националне
службе за запошљавање отворен је Клуб за тражење посла.
Овај Клуб би требао да помогне свим заинтересованим
лицима да савладају вештине и технике неопходне за активно
тражење посла. Он треба да буде месо за интензивну припрему тражиоца запослења, путем једнонедељне или вишенедељне обуке, у циљу савладавања техника и вештина
неопходних за активно тражење посла, казали су на отварању
директор Националне службе, Зоран Мартиновић и председник
општине Књажевац, Милан Ђокић.
Овом приликом председник општине Књажевац и директор Националне службе обишли су фабрику текстила “Мако –
теx” која успешно послује са домаћим и страним кооперантима.
Сви који су заинтересовани да се прикључите Клубу,
треба да се јаве свом саветодавцу. На саветодавцу је да их што
боље информише о могућностима Клуба за тражење посла.
Љ.П.
У Доњем Милановацу средином прошле недеље

НОРМАЛИЗОВАНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

На Граничном прелазу Ђердап

СПРЕЧЕНО КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЦИГАРЕТА

КЛАДОВО - Полиција у Кладову и гранична полиција,
на Граничном прелазу Ђердап спречили су кријумчарење 721
паклице цигарета марки „marble“, „ashima“, „monus “ и „merilin“,
саопштила је Полицијска управа у Бору.
Полицајци су цигарете пронашли у путничком моторном возилу, којим је управљао четрдесетосмогодишњи мушкарац из Кладова.
Против њега ће, по налогу основног јавног тужиоца у
Неготину, бити поднета кривична пријава за кривично дело
кријумчарење у покушају.
Д.К.

МАЈДАНПЕК - У Доњем Милановцу је средином прошле
недеље нормализовано водоснабдевање. Потпуну исправност
воде из Фабрике воде у градском водоводу, показале су три узастопне анализе референтне установе, у овом случају Завода
за јавно здравље “Тимок” из Зајечара. Подсетимо, претходно је,
због квара у Фабрици воде у том граду, прекид у водоснабдевању разрешен тако што је за систем обезбеђена вода са резервног, старог водозахвата у Мосни. Та вода је коришћена као
техничка, док се снабдевање потрошача водом за пиће одвијало из цистерне која је кружила градом. У међувремену, квар
је отклоњен, а у водовод поново пропуштена вода из Фабрике
воде, уз предузимање свих мера предвиђених за такве прилике.
И.Ћ.
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ТУРИЗАМ
Бизнисмен из Бора, Александар Мишић изразио интересовање
за улагање у борски аеродром

НА БОРСКОМ АЕРОДРОМУ ГРАДИ
СЕ СТАЗА ЗА ФОРМУЛУ 1?
БОР - Бизнисмен из Бора, Александар Мишић, познатији као Френки
изјавио је да ће у октобру руководству Општине Бор и Влади Србије упутити
допис о заинтересованости за нове инвестиције и стављање у функцију борског аеродрома, једине цивилне ваздушне луке са бетонском пистом, уз аеродроме у Београду, Нишу и Вршцу . Он је за недељник "Тимочке" казао да је
и пре осам година нудио партнерски однос Општини Бор за отварање школе
летења, стазе за аутомобиле и мотоцикле и проширења писте на аеродрому,
међутим до реализације те идеје још увек није дошло.

-Пре осам до девет година, нудио сам руководству локалне самоуправе партнерски однос за стављање у функцију борског аеродрома, у односу 51 одсто власништва Општине а 49 посто у власништву моје компаније.
Био сам заинтересован за куповину четири авиона који би се користили за
школу летења и у пословне сврхе, а служили би и за превоз пацијената у случају несреће. У то време је на челу Општине Бор био Бранислав Ранкић који
је подржао моју идеју, међутим, незадуго након нашег разговора дошло је и
до његове смене са места председника општине, тако да идеја није реализована - прича Мишић.
Он истиче да је у то време за ову понуду био заинтересован и тадашњи директор Аеродрома и Мото савез Србије.
-Урадио сам пројекат и било је речи и о изградњи адекватне стазе за
аутомобиле и мотоцикле. Идеја је била и да се направи хангар а организовао
бих и техничку службу за одржавање авиона. Тада су тражили да на аеродрому мора да се отвори и амбуланта, што је такође било договорено. Писта
би била проширена за око 600 метара, како би на аеродром могли да слећу
и цивилни авиони, а било би идеалних услова и за картинг. Све је ово јако
важно због планине Црни врх и скијалишта, а активирање аеродрома значило
би и приликом комуникације РТБ са привредницима из Србије и иностранства
- додаје Мишић.
Борски аеродром са свим пратећим објектима простире се на око 60
хектара. Изградња аеродрома је завршена 1986 године, са пистом пресвученом „сувим асфалтом“ дужине 1.080 метара и 30 метара ширине.
-Тај аеродром и дан данас ничему не служи. Могла је да ради школа
летења, млади су могли да возе аутомобиле, картинге, да се баве спортом.
Не рачунајући изградњу хангара, у време када сам био заинтересован за инвестирање у борски аеродром, било је неопходно уложити око 300 хиљада
евра. Расвета је доста скупа као и хангар а писта за трке би коштала од два
до три милиона евра, јер се она гради као аутопут, у зависности да ли желимо
стазу за формулу 2 а можда и формулу 1. Тада када сам све ово нудио Општини, било је и доста мојих пријатеља заинтересовано за овај пројекат. Сигуран сам да је Србији потребан аутомото спорт - додаје Мишић.
Он је позвао локалне функционере да озбиљно поразмисле о активирању борског аеродрома у што краћем временском периоду.
- И даље сам заинтересован за стављање у функцију борског аеродрома и волео бих када би садашње руководство имало слуха и хтело да поразговарамо на ту тему, да направимо договор. Уколико би, поред локалне
самоуправе и држава подржала тај пројекат, спреман сам да са партнерима
инвестирам у борски аеродром који би био стављен у функцију за годину дана
- додао је Мишић.
У изградњи борског аеродрома учествовала је Војска и РТБ „Бор“.
До сада није коришћен за цивилни, већ само за спортски саобраћај, а убраја
се међу најбоље спортске аеродроме у југоисточној Европи.
Д.К.

БРОЈ 208
''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(6)

ЗЛОТСКЕ ПЕЋИНЕ:“КЊИГА
УТИСАКА“ И ПУТОКАЗИ
Од првомајских празника па до половине августа ове године,
Злотске пећине посетило је преко 3.500 туриста, што је у односу на
претходну годину повећање од око 10 одсто. До краја туристичке сезоне, која траје до краја октобра, очекује се рекордна посета. Овакав
тренд би за пар година достигао посећеност од око 10.000 посетилаца.
-И таква посећеност била би четири пута мања од посећености Ресавске пећине која је институција међу пећинама и спелеолошким објектима Србије, али би то било изузетно за развој борског
туризма. И овај број може да се удвостручи уколико бисмо читав овај
туристички комплекс обогатили новим садржајима или већ постојеће
ставили у функцију. Ту пре свега мислим на стављање у фунцију мотела-каже за “Тимочке“ Бора Станковић, директор борске Туристичке
организације.
Станковић указује и на велико интересовање посетилаза за
обилазак кањона Злотске реке и видиковца са кога се може панорамски разгледати кањон, што би уз организовање квалитетне водичке
службе могло да повећа приходе, али и безбедност посетилаца.
-Туризам је заправо зарада новца. Нама су потребна врло
мала улагања да овај туристички комплек постане врхунски туристички локалитет, не само источне Србије него читаве државе. Да је
то тако потврђује, поред свих осталих показатеља, и књига утисака
на пећинама. Посебно речи хвале добијамо од странаца: да је ово
бисер туризма, да је ово нешто налепше и богом дано. Све примедбе
се своде на лошу инфраструктуру, угоститељске услуге- којих тренутно немамо, путну мрежу, недостатак паркинга, тоалета, чесме, путоказа…Указују нам и на лош маркетиншки приступ и већу
популаризацију овог туристичког бисера. Поражавајуће је када вам
неко каже како је сазнао и дошао све ово да види-закључује Станковић.
Први човек борског туризма годинама уназад инсистира на чињеници да је туризам роба коју треба упаковати, “завезати машну“ и
продати туристима.
- Многи туристи нам чак и духовито указују на врло ниску цену
улазнице. Неко ко превали толики пут има потребу и да потроши
знатно већи новац: да овде проба национална јела, да купи сувенир,
да добије још много више услуга. Навешћу вам наизглед баналан пример. Жена из Злота је овде успешно продавала вунене чарапе туристима по цени од 700-800 динара. Много тога имамо да понудимо

туристима. Овде око пећине своје место би бољом организацијом и
уређењем инфраструктуре нашли многи производи домаће радиности. Од овог посла би могло да живи на десетине породица и упосли
се значајан број људи-сматра Станковић.
И на крају, само јо два записа из књиге утисака:
“Природа је од Бога дата рај. Нажалост, људска рука је затајила“.
“Велика промедба на пут и путоказе“.
Редакција “Тимочких“
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”

