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Општина Мајданпек обележилa 12.септембар

ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА
МАЈДАНПЕК - Пригодно и свечано Мајданпечани
су обележили 12.септембар,
Дан општине. Централни догађај прославе, свечана седница Скупштине општине, била је прилика да се у присуству бројних гостију и званица,
делегације братске општине
Челинац у Републици Српској,
суседних и општина из Румуније и Бугарске сумирају резултати остварени између два
празника и заслужним појединцима и организацијама доделе традиционална септембарска признања.
“Данашњу свечану седницу СО Мајданпек одржавамо у временима много тежим
од ранијих, када се лагодније
живело и са више резултата
дочекивао празник – рекао је
обраћајући се присутнима Славиша Божиновић, председник СО Мајданпек и нагласио
да су пред свима бројне обавезе како би се зауставиле
присутне негативне тенденције, а подстакао развој у
свим сегментима. Као један
од првих задатака навео је
“да вратимо култ рада и успеха који је красио рударе,
раднике и грађане општине
Мајданпек”.
Учесници свечаног скупа о оствареним резултатима
између два празника, информисани су кроз филм из продукције Радио телевизије
Мајданпек која је после стечаја, наставила рад, а Дејан
Вагнер, председник Општине
Мајданпек је подсетио на
најзначајније догађаје за ову
средину између два празника,
на покренути стечај над “ИПМом Мајданпек” којим се скоро
300 преосталих радника придружило списку од око 2.000
незапослених на евиденцији
НСЗ, што је за општину тежак
и болан ударац. Вагнер је изразио наду да ће некадашњи
гигант српског и југословенског јувелирства кроз стечај
избећи ликвидацију , а потом
истакао да много боље вести
стижу из Рудника бакра Мајданпек где је завршено проширење рударских радова на
Андезитском прсту и пуштена

је у рад нова линија за флотацијску концентрацију бакра,
односно, инвестирано више
од 20 милиона евра. Истакао
је да се овакве инвестиције не
би реализовале без чврсте и
одлучне подршке Владе Републике Србије на челу са премијером Александром Вучићем. Председник општине Мајданпек је нагласио да је и у
општини Мајданпек препознала значај мера из УППР-а
за опстанак и РБМ-а и РТБ-а
Бор, дала свој глас допринос
отписивањем директних и индиректних дугова у износу од
око 840 милиона динара, што
је скоро равно једноипогодишњем општинском буџету. То је
новац којим је могло много
тога да се уради, али и дато
до знања да се чврсто стоји уз
РБМ и одлучно подржавају напори руководства и даљи опстанак РТБ-а Бор. Вагнер је
истакао и да су реализацијом
избора за савете месних
заједница створени услови за
ефикаснију, квалитетнију и легитимнију сарадњу између
месних заједница и локалне
самоуправе. Такође, да није
било већих инфраструктурних
и развојних инвестиција, али
да су предузимане мере да се

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
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створе услови за нормално
функционисање у готово свим
областима живота, посебно
социјалној политици, а поред
осталог, поново је покренуто и
стипендирање ученика и студената. Такође су измирене и
кредитне обавезе из претходног периода од око 30 милиона динара на годишњем
нивоу, те су створени услови
да се кроз кредитно задуживање уђе у нове инвестиције.
Потом су додељене
традиционалне Септембарске
награде, највише општинско
признање заслужним појединцима и организацијама као
признање за учињено. Награду “12.септембар” добили
су проф.др Зорана Михајловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и потпредседница у
Влади Републике Србије, др
Бојан Добришеревић, лекар
из Мајданпека, др Зоран Радојичић, директор Универзитетске дечје клинике у Тиршовој, др Славча Тодоров, лекара у Рудној глави, Ђорђе
Станојевић, професор физичког васпитања у мајданпечкој
Гимназији, Бранислав Томић,
директор РБМ-а, Ва-нче Георгијев, наставник ОШ “12.сеп-

тембар“, др Велимир Шешум,
из Доњег Милановца за научно истраживачки рад у
области спорта. Додељене су
и Похвале „12.септембар“ и то
Служби за физикалну медицину и рехабилитацију мајданпечког Дома здравља „Др
Верољуб Цакић“, Весни Тричковић, директорки Центра за
социјални рад у Мајданпеку, а
за радно ангажовање у санацији објекта Предшколске установе „Марија Мунћан“ Бојану Јанковићу, Себастијану
Стојковићу, Зорану Ђеловићу,
Игору Констадиновићу, Жики
Јовановићу и Ивану Мариловићу.
У име награђених захвалили су др Бојан Добришеревић, др Велимир Шешум и
Мишела Николић, посебни саветник министарке Зоране
Михајловић која је примила
награду у име министарке која
због спречености није присуствовала овој свечаности.
У Мајданпеку је поводом Дана општине, на Градском тргу, одржан концерт „Рибље чорбе“. Као предгрупа су
наступили мајданпечки „Дунстери“ и талентовани Марко
Балабановић.
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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Aкција Планинарског клуба Озрен

Одржана друга радионица у оквиру пројекта “РЕЦИ“

ДАН ПЕШАЧЕЊА У СОКОБАЊИ

ПРОЈЕКАТ ПОСВЕЋЕН ОБРАЗОВАЊУ РОМА

СОКОБАЊА - Планинарски клуб „Озрен“, уз подршку Планинарског савеза Србије и Министарства омладине и спорта, у суботу 17.
септембра 2016. год. организује „Дан пешачења у Сокобањи“. Пре пар
година покренута је заједничка иницијатива Планинарског савеза
Србије и Министарства омладине и спорта за развој програма за афирмацију рекреативно-спортске дисциплине пешачења. Циљ ове иницијативе је подизање свести свих грађана Србије о значају бављења
рекреацијом и спортом у отвореној природи, без захтева за екстремнијим облицима физичког ангажовања.

Планинарски клуб „Озрен“ организује ову акцију у Сокобањи
као масовну пешачку акцију за непланинаре (становнике Сокобање и
околине, туристе, школску омладину, чланове радних и спортских организација и свих осталих заинтересованих појединаца).
Учесници могу да изаберу неку од три рекреативне кружне пешачке стазе:
Стаза 1. „Поповица“ (лака стаза, дужина стазе 2,9 км, висинска
разлика 45 м, време пешачења око 2 сата).
Стаза бр. 2 „Лептерија – Сокоград“ (лака стаза, дужина стазе
5,3 км, висинска разлика 90 м, време пешачења око 3 сата).
Стаза бр. 3 „Видиковци Сокобање“ – Јаниор, Параглајдинг полетиште, Големи камен, Видиковац (лака до средње тешка стаза, дужина стазе 7,8 км, висинска разлика 420 м, време пешачења око 4 сата).
Све стазе су приступачне, уређене и маркиране, са уграђеним
путоказима.
Пријаве учесника, група и појединаца је пожељна до 16. септембра 2016. год. Од опреме су вам потребне: одговарајућа спортска
обућа – патике, одећа прилагођена временским условима, ранац, јакна,
капа-качкет, флаша воде, слаткиш за ужину и добра воља и осмех!
За пријаве и све остале информације обратити се путем телефона на бројеве:
064/033 23 65 – Дејан Стојадиновић и
063/803 62 11 – Илија Кнежевић.

КЊАжЕВАЦ - У Књажевцу је почетком септембра одржана друга радионица посвећена превенцији превременог напуштања школовања.
Учесници радионици били су представници основних
школа, директори и педагози, психолози, представници Центара за социјани рад, као и Канцеларије за младе и локалних
НВО. Овога пута фокус је био на креирању акционог плана за
спровођење пројекта у школама и у локалним заједницима.
Пројекат ''Предшколско и основно образовање Рома - ширење
могућности за већи обухват и смањење осипања у образовању''
(РЕЦИ) финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум
партнера: Wоrld Vision Austria, Агроинвест фондација Србија,
Западнобалкански институт, Висока школа за образовање васпитача Михаило Палов, Вршац и Културно информациони центар Пралипе из Пирота уз подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Љ.П.
На изложби меда у Кладову пчелари сумирали резултате

ЛОША ГОДИНА ЗА ПЧЕЛАРЕЊЕ

Подршка Европе микро и малим предузећима

ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС У КЊАжЕВЦУ
КЊАжЕВАЦ - Седамнаест предузетника и предузетница, као и микро и малих предузећа са југоистока и југозапада
Србије унапредиће своју производњу и отворити нова радна
места уз подршку програма Европски ПРОГРЕС. Међу њима је
и књажевачко предузеће ''Кран Пројект''.
Европска унија и Влада Швајцарске, преко развојног
програма Европски ПРОГЕС определили су 253.880 евра за аквитвности усмерене на повећање конкурентности привреде у
14 општина, а ''Кран Пројекту'', који се бави инжењерским делатностима и техничким саветовањем одобрено је 14.650 евра
бесповратне помоћи. У пројекту, са којим је конкурисало за
средства Европског ПРОГРС-а, ово предузеће учествује са
8.395 евра сопствених средстава. Предузетници, микро и мала
предузећа која се баве производњом хране, одеће, производа
од метала, прерадом дрвета или инжењерским делатностима
ће преко Европског ПРОГРЕС-а добити опрему или ће им бити
пружене саветодавне услуге које ће допринети већој производњи, ширењу тржишта и увођењу еко или технолошких
иновација.
Љ.П.

КЛАДОВО - Колико су пчеле биле вредне чланови Друштва пчелара
"Кладово" и овог септембра су сумирали на 12. изложби меда и пчелињих производа.Мада су пчеле биле марљиве приноси у кошницама не зависе само од
њиховог рада већ и климатских услова и квалитета медоносног биља.
- У кладовском крају 2016. није била година за пчеларење, јер је имала
све одлике елементарне непогоде.Подбацио је багрем, а ни ливадска паша није
била много поља, то се одразило на приносе меда који су знато мањи од планираних-казао је Зоран Траиловић, пчелар из Кладова, учесник изложбе.
Без обзира на све недаће општина Кладово даје подршку афирмацији
пчеларства које може допринети развоју локалне заједнице, казао је на отварању
традиционалне приредбе Драган Новаковић, заменик председника општине Кладово.
-То нам је један од приоритета за наредну годину.Морамо да пронађемо
модел како да помогнемо власницима кошница и да заједничким снагама дамо
допринос да производња меда буде бренд нашег краја.То је задатак свих нас и
сматраћу неуспехом уколико решење не буде позитивно- додао је Новаковић.
Сајам меда у Кладову су оплеменили различити садржаји.Организатор приредбе било је Друштво пчелара "Кладово " које окупља 101 редовног и пет почасних чланова са близу 4000 кошница.Покровитељ традиционалне приредбе
била је локална самоуправа.
М.Р.
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Донација Комерцијалне банке и Фонда Б92 породилишту у Кладову

“ЗАЈЕДНО ЗА БЕБЕ”
КЛАДОВО - Породилишту кладовског здравственог
центра представници Комерцијалне банке и Фонда Б 92 донирали су ЦТГ апарат за контролу тонова код трудница и породиљски сто.То је 11. донација у
оквиру акције "Заједно за бебе"
у којој за свако плаћање клијената картицама , Комерцијална
банка из својих средстава одваја новац за опремање и обнову породилишта у Србији.
Кладовско породилиште добило је опрему вредну милион динара.
- Новац се издваја приликом сваке трансакције картицама Комерцијалне банке.Када
год клијент картицом плати неки
производ банка из својих средстава издваја по један динар у
фонд ове акције. Реч је о десетом породилишту које смо опремили у сарадњи са Фондом
Б92 и 11. заједничкој донацији.
Банка је клијентима који учествују у акцији обезбедила пуну
транспарентност око њеног спровођења и редовно информисање о сваком издвојеном динару путем бројача на нашем
сајту-рекла је Тања Милијић,
директорка Одељења за послове са становништвом Фи-

лијале Комерцијалне банке у
Зајечару.
Мила Ивановић представница Фонда Б 92 , изјавила
је да је то изузетно значајан
дан за све учеснике у акцији јер
је у још једном породилишту
проглашена победа.
- Породилиште у Кладову је 26. у Србији које је потпуно опремљено и има
неопходну опрему за рад, збри-

њавање и негу пацијенаткињадодала је Ивановић.
Захваљујући људима
добре воље породилиште у
граду на Дунаву у коме се годишње роди око 110 беба добило је опрему која ће здравствену негу подићи на виши
ниво.
- Ова донација је показатељ да здравствене установе
у земљи нису саме и да могу да

рачунају на помоћ у набавци
опреме, а све у корист побољшања услова за долазак на свет
наших најлађих суграђана- поручио је др Мирољуб Цветковић
гинеколог, шеф породилишта .
Стари породиљски сто
био је функцији више од четири
деценије, тако да ће донација
допринети стварању бољих
услова за генерације које долазе.
- Сада када имамо модерну опрему створили смо
услове да се чешће чује плач
беба у кладовском породилишту.Зато је потребно и мало
више љубави међу младима
како би се напунило породилиште-казао је при.др Гаврило
Василев, помоћник директора
ЗЦ "Кладово" захваливши се
преставницима Комерцијалне
банке и Фонда Б 92.
Кампања "Заједно за
бебе" део је шире акције"Битка
за породилишта", коју Фонд Б
92 спроводи четири године.Недостајућу опрему до сада је добило 26, а до завршетка акције
биће опремљено још 12 породилишта.Осим породилишта у
Кладову, опрему у акцији за
бебе добила су и породилишта
у 10 градова Србије.
М.Р.

У оквиру пројекта ''Образовање за права детета''

УЧЕНИЦИ ''ВУКА'' У ШВАЈЦАРСКОЈ
КЊАжЕВАЦ - Група ученика ОШ “Вук Караџић” из Књажевца боравиће у Швајцарској, у дечјем селу Песталоци, где ће учествовати у интеркултуралној размени са децом из целог света.
Основна школа “Вук Караџић“ већ четири године реализује пројекат
''Образовање за права детета''. Поред бројних активности које се реализују у
школи, граду и на нивоу мрежа школа у Србији које су у овом пројекту, једна
од њих је и интеркултурална размена са децом из читавог света у дечјем селу
Песталоци у Трогену у Швајцарској. Двадесет ученика ове школе отпутовало
је у Швајцарску почетком недеље.
Љ.П.
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ДОГАЂАЈ
У Неготину одржани 51. „Мокрањчеви дани“

КАД МОКРАЊЦА ЗАВОЛЕ - ДУБОКО
НЕГОТИН – Шест дана је Неготин, како рече и на
отварању 51. „Мокрањчевих
дана“ др Бранка Радовић,
председница Програмске комисије, припадао уметницима и уметности, а над свима је лебдео “дух Мокрањца
који нас обавезује на највеће
и најбоље у уметности којом
се бавимо”.
- Желимо да никада
не пресахне врело које нас
надахњује и да наш Неготин
постане место нашег ходочашћа и наш дом коме се
враћамо са носталгијом и
љубављу – истакла је др Радовић.
Мокрањцу у част певали су хорови, присећали га
се музиколози, величали га
музичари... Од првог концерта, традиционалног Натпевавања хорова до завршнице фестивала и наступа
хора и симфонијског оркестра РТС, под управом ненадмашног Бојана Суђића, и
Неготин и његови гости су
живели уз Мокрањца и са
његовим делом, и како је на
отварању неготинских музичких свечаности истакао
Епископ топлички Господин
Арсеније у име Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја „сабрасмо
се у Мокрањчевом граду Неготину, да, спрам својих
скромних моћи, оживимо успомену на Стевана Стојановића Мокрањца“.
У центру фестивала,
наравно, било је Натпевавање хорова, на којем је заслужено победио хор АКУД
“Соња Маринковић” из Новог
Сада под управом Дуње
Деурић, који је по оцени
стручног жирија, музиколога
др Соње Маринковић, селектора 51. “Мокрањчевих дана” и диригената Тамаре
Адамов Петијевић и Милоја
Николића, показао највише
домете и у укупном скору
оцењен је са 92,33 поена.
Њима је уз статуету Стевана
Мокрањца припала и част да
на наредном фестивалу приреде целовечерњи концерт.
- Нисам очекивала на-

АКУД Соња Маринковић из Новог Сада победник натпевавања хорова

граду. Довољно ми је било
то што сам стала на ову бину
и што сам се могла појавити
са својим хором да покажемо шта смо вежбали дуго
и то је само по себи велика
част, а ово све што је дошло
је изненађење. Посебно се
радујем концерту следеће
године и радујем се повратку
у Неготин – рекла је диригенткиња Дуња Деурић.
“Београдски мадригалисти” са диригентом Александром Брујићем освојили
су друго место са 83,33
поена, док је трећепласирано “Београдско студентско
певачко друштво, под управом Данила Томића, младог
диригента из Кладова освојило 79,66 поена. Пажњу
публике привукао је и хор
“Шуматовац” из Алексинца
под управом Марије Зовко.
Одушевио је у Мокрању, у цркви Свете Тројице,
хор „Свети Стефан Дечански“ из Новог Сада под управом Тамаре Адамов Петријевић, који је публику и буквално прошетао кроз историју духовне музике, од
Корнелија Станковића, преко Чеснокова, Чајковског, Лвовског, до старих напева,
хиландарских неумских записа до, наравно, Стевана
Мокрањца.
- Уверила сам се

више пута у иностранству,
пошто на сваком концерту
изводим неко Мокрањчево
дело, људи који можда не
разумеју језик и који се први
пут срећу и са црквенословенским језиком и са православним хришћанством кроз
музику, а поготову са једним
композитором који је непознат у светским размерама,
реагују на његове композиције. Аплауз после његове
музике је увек посебан– каже
Тамара Адамов Петијевић,
диригент, виолиниста, професор и истраживач у области хорске музике.
Неготин је изазов, увек кад га походи, и за Сару
Цинцаревић и Нишку црквену певачку дружину „Бранко“
чији је концерт духовне музке напросто очарао публику.
- Заиста је Неготин и
та тишина коју чујете у неготинској публици док изводите, оно најлепше. Кад ви
чујете да публика зауставља
дах зато што жели да са
вама буде у тој композицији,
не покреће вас аплауз, та тишина вас покреће. Е, то је та
чаролија у Неготину – истакла је Сара Цинцаревић.
Мокрањца је заволео
и бугарски Академски хор
„Ангел Манолов“ из Софије,
представник Регионалног
центра за очување немате-

ријалног културног наслеђа
Југоисточне Европе, под покровитељством УНЕСКО-а,
прошлогодишњи победник
Натпевавања.
- Са делом Мокрањца
упознавали смо се прошле
године припремајући обавезну композицију за Натпевавање. Одушевили смо се
богатством његовог музичког
израза, лепотом која избија
из сваке његове ноте. Зато је
он од сада део нашег репертоара – истиче диригенткиња Дарена Попова.
Публику су одушевили и Београдски диксиленд оркестар која је са
њима пловила замишљеним
паробродом кроз историју
џеза, али и Гудачки квартет
Београдске филхармоније,
али и Опера “Мадленијанум”
са комадом са глумом, певањем и плесом, „Мале тајне“
Горана Марковића, на музику Зорана Симјановића.
Све у свему, овај фестивал
је поново показао да се са
Мокрањцем у Неготину рађа,
расте и да се воли – најдубљом љубављу.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на
путу транспарентног,
економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(7)

ПЛАНОВИ ЗА НЕКО ДРУГО ВРЕМЕ И НЕКЕ ДРУГЕ ЉУДЕ
Витка заталасана по'
врш Дубашнице, са густим
шумама и проређеним шумарцима, травним комплексима и
пропланцима, која преко лета
оживи носталгичним звоном
меденице на овну предводнику, блеком оваца и јагањаца, муком говеди, удаљеним гласовима и лавежом
паса-чувара, док преко зиме
утоне у белу тишину, у којој
као да нема живота; без
сталних житеља и било каквог caoбpaћaja, са увек чистим, па и преко лета свежим ваздухом, који опија и навлачи сан на очи, представља
редак кутак на овој планети,
чији је животни ритам потпуно успорен, кутак у коме
човек заборавља време, бриге, које, одаклеје, куда даље...

др Раденко Лазаревић

Овако је описао лепоте
овог краја др Раденко Лазаревић*, који је са групом спелеолога, у другој половини седамдесетих година прошлог
века, истражио велики број
пећина на потезу Злотског кањона и Дубашнице.
Познати спелеолог у
својој књизи ''Злотске пећине''
не крије инпресије: ''То је још
једна ретка оаза, надомак узаврелог бакарног града у урбанизиране равнице, у којој још
бију дамари далеког почетка
наше цивилизације; то је нетакнута животна средина последњих летњих сточара из
источне подгорине Кучаја, који
се сада више не задржавају од
Ђурђева до Митрова дана;
царство као рубин црвених и
сјајних јагода, тамноцрвених
баршунастих малина, златних
лешника, достојанствених печурака; крај чијим подземљем
журе пенушаве реке, градећи
хале, водопаде, језера и чудесан пећински накит.''
У једном од многих до-

кументарних медијских прилога се открива:
''Према пројекту др Раденка Лазаревића за уређење
Злотских пећина за туристичке
посете, дуж платоа у који су
усечени сви краци Злотског кањона био би изграђен кружни
пут Борско језеро-ДубашницаЗлот-Бор и од њега споредни
крак који би водио до ивице кањона изнад куле на уређени
видиковца. Одатле ивицом
Микуљског и Лазаревог кањона водила би пешачка стаза
која би се изнад улаза у пећину Верњикицу спајала са кружним путем.
Стазу која води поред
видиковца ''Совина глава'' Лазаревић је планирао да посебно маштовито уреди. Код
''Шиљате капије'' би писало:
''Још није касно да се вратите'', а код тунела кроз ''Главу
слона'': ''Ако се сада вратите,
покајаћете се''. У стени ''Совине главе'' је и пећина где је
планирано да буде бифе, али,
по свему судећи, сви ти планови чекају неко друго време и
неке друге људе''.
Шта се променило у
протекле четири деценије? Да
ли је то ово време и да ли су
то ови људи, просудите сами.
Стављамо вам на увид

Сеоско домаћинство у Злоту - све је ту само сеоског туризма нема

турних добара, објеката рекреације и спорта, јавних служби
и услуга, манифестација и др.,
а посебно у погледу туристичког смештаја (у Бору, укључујући могући приватни смештај, на Борском језеру, у Брестовачкој бањи, у викенд
кућама, у Злоту, Шарбановцу,
Метовници, као и у започетом
центру на Црном врху);
- солидна изграђеност објеката рекреације и спорта у
граду Бору, у Брестовачкој бањи, на Борском језеру, Црном
врху (скијалиште), Столу, Дубашници и Злотским шумама
(ловишта).

“Базени” у Брестовачкој бањи

још једног извода из ''Просторног плана општине Бор, стратешки део плана - Туризам,
спорт и рекреација''.
''Потенцијали просторног развоја општине Бор су:
- Значајни потенцијали
за развој туризма у погледу
географског положаја, природних услова, природних и кул-

Ограничења просторног развоја општине Бор су:
- ограничења за развој
туризма на делу територије
угрожене животне средине и
природе (посебно у Бору и
околини); ограничени рељефни услови за целогодишњу
понуду; недовољно укључивање природних и културних

вредности у туристичку понуду; непланска градња и неуређени садржаји Брестовачке
бање (здравствени, спортскорекреативни, културни садржаји) и Борског језера (плаже,
пунктови спортова на води, риболовне стазе); непланска изградња викенд кућа недовољне комуналне опремљености; недостатак и низак ниво
обучености кадра у туристичком менаџменту и маркетингу;
неорганизован туристичко-информациони систем у погледу
капацитета смештаја, промоције туризма, као и регистрације, категоризације и контроле објеката у функцији туризма.
Циљеви просторног развоја по областима:Туризам
Оперативни циљеви
развоја туризма су:
- заштита и унапређење темељних услова и ресурса туризма - првенствено
животне средине и природе;
-организовање, уређивање и
коришћење туристичких простора по критеријумима и стандардима заштите животне
средине, природе, природне и
културне баштине; укључивање туризма у унапређење
квалитета животне средине,
очување и промоцију природних вредности и културног наслеђа (организационо, финансијско и др.);
- подстицање развоја
туристичких активности са
најповољнијим условима за
максимално продужење туристичке сезоне: унапређењем
постојећих видова пословног,
манифестационог, и екскурзионог туризма, као и бањског,
излетничко-рекреативног
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'дечијег/омладинског, ловног,
спортског и конгресног туризма; организовањем видова
излетничког и стационарног
зимског и летњег спортскорекреативног туризма и сеоског туризма, као и излетничког
- споменичког, еколошког, етнолошког, ловног и риболовног туризма, геотуризма и др.;
-организовање јединствене
понуде града, туристичких центара, пунктова и села, као и
понуде у простору Општине
(туристички смештај, јавне службе, спортско - рекреативни
садржаји, излетнички и планинарски итинерери, ловишта и
др.);
- интензивирање туристичке сарадње са општином
Зајечар (на мотивима блиских
ресурса, услуга аеродрома у

Бору, термоминералних извора у Николичеву и др.);
- квалитетно саобраћајно повезивање општине Бор
са Дунавом и другим дестинацијама у суседним општинама;
- комплетно саобраћајно повезивање туристичких
ресурса и садржаја Бора и
околине (јавни превоз, Европски пешачки коридор Е4, као и
излетничке и планинарске
стазе за пешаке, планинске
бициклисте, јахаче и друге
стазе);
- обнова и комплетирање техничке инфраструктуре и комуналне опреме у
функцији туризма(водоснабдевање, канализација, енергетске и телекомуникационе инсталације, елиминација смећа,
уређење пијаца, јавних зеле-

Динамика изградње хотела на Црном Врху

Трешње и буковаче на Дубашници

них површина и др.);
- активирање комплементарних активности посредством туризма (развој села и
пољопривреде, мале привреде, јавних служби, саобраћаја и др.), уз очување, презентацију и активирање вредности
природне и културне баштине;
- обезбеђивање обима и
стандарда сервиса и јавних
служби (посебно трговине, занатских сервиса, здравства,
културе, администрације и др.),
у складу са потребама сталних
становника и туриста; и
- успостављање информационог система и система мониторинга о смештајним
капацитетима и туристичком
промету Општине.
Редакција “Тимочких“
Извор:''Просторни
план општине Бор, стратешки део плана - Туризам,

спорт и рекреација'', публикација Др Раденко Лазаревић
''Злотске пећине'', издата
1978. године.
*Др Раденко Лазаревић
завршио је Природно-математички факултет у Београду и
постао доктор наука 1959.
Објавио је бројне књиге на
теме спелеологије, глациологије, картирања ерозије, експерименталних истраживања
водне ерозије, о клизиштима.
Аутор је 170 научних радова
из ових области, а урадио је
више десетина спелеолошких
пројеката и студија.
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”

Фондација за локални економски развој обавестила заинтересоване

ПОДСТИЦАЈИ СЕОСКОМ ТУРИЗМУ
МАЈДАНПЕК - Фондација за локални економски
развој општине Мајданпек,
обавестила је све заинтересоване да је Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима за 2016.
Подстицаји обухватају
подршку програмима који се
односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем
унапређења квалитета живота
у руралним подручјима, и то:
за подршку инвестицијама за
изградњу,доградњу,адаптацију,инвестиционо и текуће
одржавање, у угоститељским
објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком
домаћинству, за подршку ин-

вестицијама за набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим
и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу
путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница.

Право на коришћење
подстицаја имају физичка лица - носиоци комерцијалног
породичног пољопривредног
газдинства, предузетници и
правна лица.
Подстицаји за инвестиције овог Конкурса додељују
се као наменска, бесповратна
средства, за један или више
подстицаја у процентуалном

износу од реализоване вредности инвестиције, односно
активности, умањене за износ
средстава на име пореза на
додату вредност и то у износу
од 40, односно 55 одсто за
подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
Подстицаји се остварују за инвестиције реализоване у периоду од октобра
прошле, до краја септембра
ове године. Максималан износ
подстицаја је 1,2 милиона динара. а минималан 200 хиљада односно 100 хиљада
динара у зависности од инвестиције за коју су предвиђени.
Рок за подношење конкурсне пријаве са пратећом
документацијом је до 15.октобра, а за све информације
заинтересовани се могу обратити канцеларијама Фондације за локални економски
развој у Мајданпеку и Доњем
Милановцу.
И.Ћ.
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КУЛТУРА
Отворена VII Међународна изложба “Уметност у минијатури”

ОБЕЛЕжЕНО 15 ГОДИНА
“ М А Ј Д А Н А Р ТА ”
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је протеклог викенда отворена VII Међународна изложба “Уметност у минијатури”. Она је и ове године важан сегмент
“МајданАрта”, манифестације која је као међународна уметничка радионица за
дизајн и израду уникатног накита традиционално,пуних 15 година окупљала уметнике и њихове радове из земље и света у циљу развоја визуелне уметности и
креативних индустрија. Јубилеј, 15 година “МајданАрта” повод је и за бројна друга
дешавања, изложбу плаката "МајданАрт 2001 - 2016", пројекција филма"МајданАрт 2001 - 2016" у Арт клубу, обилазак изложби "Геоприрода подручја Мајданпека
и Чоке Марин", "Опет јутро/Океан море", посета Рајковој пећини.

Отварање VII Међународне изложбе “Уметност у минијатури” у изузетном амбијенту велике сале Дома омладине, пред великим бројем аутора и учесника, била је прилика да се званично и јавно саопште резултати. Раде Пилиповић,
визуелни уметник из Београда добитник је велике награде изложбе за рад у камену “Дар”. Одлуку о томе донео је Жири изложбе са председницом Лиллианом
Царланд Малбашић, професором и академском сликарком из, Мелбурна – Аустралије, док су четири равноправне прве награде за изложбене категорије освојили
за Сликарство, цртеж, графика, миx медија / комбинована техника Бојан Дојкић,
диоломирани графички дизајнер из Новог Сада за рад “У центру пажње 1”, у категорији Скулптура, рељеф, мозаик, керамика, стакло, порцелан – Јована Петковић, дипломирани вајар за рад “Црне рупице”, за Дизајн накита – Ана Јанковић,
дизајнер накита за рад “Наруквица Б11 и минђуша Е-6ЦД” и у категорији Дигитал
арт и фотографија – Фото/дигитал арт Валентина Милошевић, примењени уметник из Београда за рад “In A Doll’s House (Act 3)”.
Удружење за уметност, културу и туризам МајданАрт, као организатор
раније је саопштило да су награде установљене са циљем да се препозна важност доприноса уметника и промовише разумевање и уважавање квалитета и
разноврсности. Такође, да је на конкурс за излагање на ВИИ Међународној изложби „Уметност у минијатури“ пријављено 378 аутора из земље и иностранства.
Од њих је пристигло 667 уметничких радова, а за излагање су одабрана 552, које
потписују 306 уметника из 27 држава: Аргентина, Аустралија, Бугарска, Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Турска, Доминиканска Република, Грчка, Хрватска, Литванија, Мексико, Пољска, Република Кореја, Република Српска БиХ, Румунија,
САД, Словенија, Италија, Канада, Македонија, Исланд, Кина, Немачка, Израел,
Финска, Јапан и Србија.
Изложба у Мајданпеку је отворена до 23.септембра, а од 15.октобра до
5.новембра биће приказана у Музеју примењене уметности Београд, у галерији
Жад, када ће награђенима бити уручене награде.
И.Ћ.

БРОЈ 208
У етно парку Равна одржана радионица старих заната

МС КЛУБ УГОСТИО
ПРИЈАТЕЉЕ ИЗ СКОПЉА
КЊАжЕВАЦ - У Књажевцу су ових дана боравили чланови
Удружења грађана Мобилност из Скопља. Гости су, заједно са својим
домаћинима из МС клуба, посетили Завичајни музеј и Дом културе, а
у Архео етно парку у Равни били су учесници радионице старих заната, специјално организоване за ову прилику.
Домаћини, представници књажевачког Удружења мултипле
склерозе кажу да су драгим пријатељима из Македоније желели да
покажу много тога у нашем граду, али да веома мали број институција
има адекватан прилаз за особе са инвалидитетом.
“Посетили смо Завичајни музеј и Дом културе и то су, на жалост, једине установе које имају приступе прилагођене особама са инвалидитетом. Надам се да ће их ускоро бити више”, каже Ана
Ранђеловић, председница Удружења мултипле склерозе Књажевац.
Гости су, како кажу, веома задовољни свиме што су видели и
доживели у Књажевцу. “Надали смо се да ће да буде супер и баш тако
је испало. Град је леп, људи су гостољубиви, све је заиста било добро.
Носимо лепе утиске из Књажевца”, рекла је Кристина Просковска из
Удружења грађана Мобилност из Скопља.
У Архео етно парку у Равни потписан је Меморандум о сарадњи између Завичајног музеја и Удружења МС Књажевац. Тим поводом, а и због посете чланова Удружења Мобилност, организована
је радионица старих заната коју је водила Милена Јоцић, полазница
Летње школе традиционалних заната. Учесници су се бавили
грнчарством, односно израдом предмета од глине. -“Вајарство је изузетно погодно за нас и као радна терапија. израда предмета од глине
било је нешто ново и за нас и за наше госте. Веома нам се допало, а
и били смо доста успешни у томе” - додаје Ана Ранђеловић.
Сарадња два удружења почела је тако што су Књажевчани боравили у Охриду, ово је на неки начин узвратна посета, а пошто се
сви слажу да се ради о веома блиским народима, односно људима са
прегршт заједничких тема за разговор и животних проблема за решавање, једнодушна је оцена да ће сарадња скопске Мобилности и
књажевачког МС клуба успешно бити настављена и у годинама које
долазе.
Љ.П.

Завршени сви фестивалски програми

55.ФКМС ПРОТЕКАО У ЗНАКУ МЛАДИХ
КЊАжЕВАЦ -Овогодишњи Фестивал културе младих Србије у Књажевцу, организован по новом концепту, протекао је у знаку младих уметника. Јубиларни, 55. Фестивал, ове године је био подељен у три дела. Први део је носио
назив “Дани филма”, други “Песмом, игром, стихом” и трећи “Фестивалско позориште ПРКОС”.
На 55. Фестивалу културе младих Србије, после низа година, млади и не-

афирмисани уметници поново су имали примат. Иако увек има места за побољшање, организатори су задовољни квалитетом свих програма. Ове године је уведена велика новина. Фестивал је подељен на три дела како би програми били
растерећени и како би публика могла неметано да прати све садржаје.
Други део Фестивала под називом “Песмом, игром стихом” трајао је од 5. до 9. септембра. За то време одржани су и професионални програми у Гургусовачкој кули.
За време трајања другог дела Фестивала Други програм Радио Београда,
реализовао је неколико десетина сати живог програма из нашег града.
Трећи део 55. Фестивала био је посвећен позоришту. Позоришна ревија
креативног осмишљавања света (ПРКОС) имала је ове године назив “Фестивал
победника”. На магринама ПРКОС-а одржана је трибина на којој су учествовали
представници жирија, Радио телевизије Београд, младих Књажевчана, селектори
и некадашњи глумаци аматери из Књажевца у циљу покретања аматерског позоришта у нашем граду и са питањем “Какав фестивал желимо?”.
Подршку и помоћ у покретању аматерског позоришта понудили су и овогодишњи чланови жирија глумци Иван Бекјарев, Милан Цаци Михајловић и Катарина Жутић. Селектор ПРКОС-а Владимир Путник некада је режирао представе
аматерског позоришта из Књажевца и радо би помогао поновном покретању. Љ.П.

