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Одржана седница СО Књажевац

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
КЊАЖЕВАЦ - На дневном
реду шесте седнице Скупштине општине Књажевац одборници су, између осталог, разматрали извештаје о раду и припремљености
образовних установа, документа
који воде ка реорганизацији Дирекције за развој, урбанизам и изградњу. Одборници су усвојили и
трећи ребаланс буџета.
Према изменама Закона о
буџетском систему, Дирекција за
развој, урбанизам и изградњу више
не може да буде индиректни корисник буџета, чуло се на седнци СО
током расправе о одлукама које
воде ка реорганизацији овог предузећа. Осим назива, биће промена
и у делатности и начину финансирања, обавестио је одборнике директор Младен Радосављевић.
-Изменама Закона о буџетском систему јавним предузећима
је ускраћена могућност да буду индиректни корисници буџета. Стална конференција градова и општина дала је препоруке како ће се
у будућности организовати рад, односно обављање послова којима се
Дирекција бави. Њихово тумачење
је да из назива треба да се избаци
реч ''дирекција'', с обзиром да није
реч о организацији која постоји у оквиру државне управе. Надзорни
одбор дао је препоруку да ново име
буде ''Јавно предузеће за развој,

урбанизам и изградњу''. Основна
делатност биће архитектонска, односно послови који се односе на урбанизам. Оно што будемо радили
за општину, а што ће бити поверени
посао у складу са Законом о јавним
набавкама, практично ћемо наплаћивати општини. Моћи ћемо да
наплатимо само оно што заиста и
урадимо. Одређене послове, надам се, успешно ћемо радити и на

тржишту – казао је Радосављевић.
Сумњу да ће Дирекција
моћи да опстане на тржишту без
подршке из локалне касе изразио
је шеф одборничке групе СПС-а
Дарко Живковић.
- Заиста изражавам сумњу
да ће ово моћи да функционише
овако како је предвиђено променом
имена и изменом статута у смислу
да се обављају поверени послови.

Овде говоримо о цифри од око 25
милиона динара на годишњем
нивоу за функционисање Дирекције и у овом моменту нисам спреман да прихватим да је то могуће
обезбедити на овај начин – истакао је Живковић.
Локални парламент у Књажевцу усвојио је и одлуку о трећем
ребалансу буџета за ову годину,
којим се, како је објаснила шефица
одељења за буџет и финансије Анкица Марковић, стварају позиције
да се расходи реализују до краја године.
- На одређеним економским класификацијама се показује
да незнатно недостају средства.
Истовремено, на другој има преосталих, тако да су индиректни корисници ускладили своје финансијске планове, а и буџет је сагледао своје потребе, и ребалансом
створио позиције да се до краја године могу да реализују расходи –
тврди Марковићка.
Без дискусија на седници
су усвојени извештаји о раду образовних установа, као и о њиховој
припремљености за текућу школску годину, као и одлука о рализацији јавно – приватог партнерства
за пројекат модернизације јавне
расвете на подручју општине Књажевац.
Љ.П.

Одржана седница СО Мајданпек

ВИШЕ СТИПЕНДИЈА У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
МАЈДАНПЕК - Овонедељно
14. заседање општинског парламента
у Мајданпеку обележено је, поред
осталог, одлукама о измени оснивачких аката јавних предузећа чији је оснивач општина Мајданпек, односно,
њиховим усклађивањем са одредбама Закона о јавним предузећима а
како би се постигла ефикаснија контрола, повећање финансијских показатеља, ефикасније планирале пословне активности и унапредило корпоративно управљање, придржавање
рокова за доставу законом прописаних докумената, остварила већа
транспарентност у раду, уз професионализовање рада и повећање ефикасности управљања.
У расправи вођеној поводом
измене у оснивачким актима, замерено је директорима јавних предузећа што седници СО нису
присуствовали, али се и чуло да су
појединце у томе спречиле важне
радне обавезе. Овом приликом, усвојени су предлози допуне оснивачких аката центара за културу у
Мајданпеку и Доњем Милановцу.
Предлог одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом,
отворио је дискусију о низу питања,
па и томе да ли би смело да се и
даље одобрава искључење са топловодне мреже у становима који имају

ограничене услове за самостално
грејање. Указано је на проблем неодговарајућих електроинсталација за
грејање на струју, као и непостојање
димњака у одређеном броју стамбених зграда за грејање на чврсто гориво, те опасност од таквог грејања
са ослањањем на отворе за вентилацију. Затражено је и да се пронађу инструменти за контролу и проверу у
становима у којима је грејање искључено, а посебно се говорило и о
проблемима оних који се греју на
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дрва. На одређене тешкоће са садашњим начином функционисања
“Србија шума” на овом подручју, указано је са циљем да се проблеми не
понове, а чуло се да ће и надлежни
дужну пажњу посветити и проблемима грађана који не користе даљинско грејање. Без посебне дискусије
усвојена је и одлука о начину наплате
цене за комуналне производе, односно, за коришћење комуналних
услуга, као и о Годишњем плану рада
Предшколске установе “Марија Мун-

ћан” за прошлу и започету радну годину.
Одборници су пажњу посветили и области стипендирања ученика и студената у овој години, почев
од допуне Савета за стипендирање
члановима из привреде, из РБМ-а
конкретно, али и везано за саму одлуку. Како се испоставило да су прошлогодишњи услови били доста
ригорозни, па су уместо 25 предвиђених одобрене само три стипендије,
предвиђено је да се, ако се не пријави
довољан број кандидата који испуњавају те услове, стипендије доделе
онима који су конкурисали за друге
видове стипендирања, а све са
циљем да се помогне школовање
већег броја ученика. Такође, одлучено је да се износи стипендија повећају, а конкурс реализује до краја
овог месеца.
На предлог Комисије за кадровска питања, одликовања и друга
јавна признања СО Мајданпек, поред
осталих, Јасмина Стефановић је именована за лице задужено за представљање Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек
у наредна три месеца, Весна Вандић
за председницу Управног одбора Туристичке организације Мајданпек, а
Југослав Максимовић за вд директора Музеја у Мајданпеку.
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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За квалитетнији и бољи живот мештана крајинских села

У СЕЛА УЛОЖЕНО 230 МИЛИОНА ДИНАРА
НЕГОТИН - У оквиру рехабилитације путне мреже на територији општине Неготин, месна
заједница Мајалница- Дидићи добила је недавно километар новог
асфалта, вредан шест милиона
динара. У овој месној заједници
извршено је и тампонирање пута у
вредности од пола милиона динара. У Трњану је недавно реконструисан мост, тешко оштећен у
поплавама 2014. и уређено је
речно корито. Радови на чишћењу
речног корита обављени су и у
Јабуковцу. Радило се и у бројним
другим селима, већ по приоритетима, али и на оним местима, која
су мештанима била најважнија.
Негде је то, каже Александра Величковић, помоћница председника
општине, био дом културе, негде
пут, мост, водоснабдевање...
- До сада смо за развој
месних заједница уложили 230 милиона динара. Што се тиче свих
радова ту су укључени атарски путеви, асфалтирање, тамнопирање
путева, крпљење ударних рупа.
Радили смо и на реконструкцији
домова културе у којима се годинама ништа није инвестирало, на
замени столарије, реконструкцији
кровова, набавци инвентара, где је
то било потребно. Реновирали смо
цркве или их градимо, као у Црномасници, Александровцу и Милошеву. Свуда где има спортских
клубова уредили смо или адаптирали спортске терене, изградили

играонице на отвореном... Толико
тога је урађено како би се мештанима наших села обезбедио квалитетнији и бољи живот, али је то
тек почетак и још ће се много тога
радити - каже Александра Величковић, помоћница председника општине за развој месних заједница,
социјалну политику и националне
мањине.
Само ове године за путну
инфраструктуру издвојено је 140
милиона динара. У селима је поново заживела и акција “Динар на
динар” за коју, по речима надлеж-

Расписана јавна набавка радова на инвестиционом
одржавању средњошколског центра

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 5.ДЕЦЕМБРА

МАЈДАНПЕК - Почетком новембра на порталу јавних набавки
објављена је Јавна набавка Општине
Мајданпек за извођење радова на
инвестиционом одржавању средњошколског центра, након чије реализације ће мајданпечки средњошколци
моћи да се врате у своју зграду после
вишегодишњег „подстанарског“ стажа у мајданпечким основним школама. Рок за достављање понуда заинтересованих понуђача истиче 5.децембра у подне, да би после само сат
времена могло да буде уприличено и
јавно отварање понуда.
Тиме, практично, Општина
Мајданпек реализује пројекат за санацију објекта средњошколског це-

нтра у Мајданпеку, за који је обезбедила подршку Владе Републике Србије, преко Канцеларије за управљања јавним улагањима, тела чији је
посао управљање пројектима обнове
и пружања помоћи након елементарних и других непогода, а пре свега
пројектима обнове више хиљада
предшколских, школских, здравствених, као и установа социјалне заштите.
Рок за завршетак предвиђених радова је 180 дана, што значи да
би мајданпечки средњошколци наредну школску годину требало да похађају у својој, за те намене, потпуно
адаптираној згради.
И.Ћ.

них, локална самоуправа бележи
све веће интересовање. Недавно
је по том принципу у Буковчу асфалтирано око 300 метара у две
улице. Мештани су за те радове
сакупили око 1,6 милиона динара,
а толико даје и општина. И у Милошеву, Мокрању и Дупљану су
асфалтиране улице средствима
мештана и локалне самоуправе.
- Као што само најавили
на почетку ове године приоритет
су нам путеви и највећи део радова је спроведен. Само за асфалтирања путева смо издвојили 120

милиона. У наредном периоду
следи асфалтирање по принципу
“Динар на динар” и санација путева у осталим месним заједницама, као и на целој територији
општине Неготин – додаје помоћница председника општине Неготин.
У предходном двогодишњем периоду, истиче Величковићева, доста се радило и на решавању дугогодишњих проблема
села, од којих је акутни проблем
свакако било водоснабдевање.
- Баш је недавно расписана јавна набавка, а ускоро ће почети и радови у Уровици, вредни
12,7 милиона динара за уградњи
филтера за пречишћавање. Тиме
ће, верујемо, бити решен вишегодишњи проблем са водоснабдевањем које има ово село. У току је
израда пројекта за водовод у Александровцу. Купили смо хлоринаторе за сва села која су имала
проблема за воду, изградили пропусте и канале у свим селима где
је то било потребно. Општина Неготин ће и у наредном периоду
подржавати иницијативе Савета
месних заједница које су усмерене
ка њиховом унапређењу и развоју
– истиче Александра Величковић.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на
путу транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

Комисија објавила конкурс за школску 2016/2017 годину

ПОМОЋ ЗА УЧЕНИКЕ
И СТУДЕНТЕ
КЊАЖЕВАЦ - Комисија за доделу новчане помоћи талентованим
ученицима и студентима и ученицима и студентима дефицитарних занимања
за општину Књажевац објавила је Конкурс за школску 2016 /2017. годину.
Новчана помоћ се додељује за највише 45 студената и највише пет
ученика, односно за укупно 50 корисника. Висина новчане помоћи за студенте
је 5.000, а за ученике 2.500 динара.
У школској 2016/2017. години новчана помоћ додељује се за занимања дипломирани фармацеут и дипломирани социјални радник.
Право на новчану помоћ могу остварити ученици средњих и основних
школа који су, поред одличног успеха у претходној школској години, на званичним републичким такмичењима освојили једно од прва три места, студенти који су у претходним годинама студија имали просечну оцену најмање
8,00 а нису обнављали годину и имају највише два заостала испита из претходне године и ученици средњих школа, односно студенти који су у претходној школској години на званичном међународном такмичењу освојили једно
од прва три места.
Пријаве са потребном документацијом достављају се Комисији
најкасније до 17. новембра ове године. Комплетан конкурс може се преузети
на сајту општине Књажевац.
Љ.П.
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Бољи услови за лечење пацијената у ЗЦ Кладово

РЕНОВИРАНО ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ
КЛАДОВО - После завршетка санационих радова интерно одељење ЗЦ "Кладово"
после петомесечне паузе поново је примило пацијенте. У
међувремену су адаптиране
болесничке собе у којима је 25
постеља, обновљена је водоводна и канализациона мрежа,
замењене су дотрајале инсталације и подне плочице.
- У последње две године
Министарство здравља је за
различита инвестициона одржавања и набавку опреме определило 24 милиона динара за
побољшање услова рада у
болници у Кладову.То није све
јер планирамо да у етапама завршимо комплетну обнову здравствене установе која ће бити
репрезентативна болница за
овај део Србије - казао је професор др Берислав Векић,
државни секретар у Министарству здравља и додао да ће
следеће године Служба онкологије добити нови линеарни акцелератор, као и да је у плану је
набавка гастроскопа, штап колоноскопа, и друге опреме за
шта је ресорно министарство

већ определило 14 милиона динара.
То је награда за нови менаџмент кладовског Здравственог центра који се у минулих
годину дана ухватио у коштац у
решавање горућег проблема јер
је интерно одељење била најкритичнија тачка у функционисању градске болнице. За ту
намену Министарство здравља
издвојило је 7,5 милиона динара.
- Када смо дошли до за-

вршетка грубих земљаних радова понестало је новца јер са
тим парама нисмо могли да завршимо комплетан посао .У новонасталој ситуацији уследила
је подршка локалне самоуправе, ХЕ"Ђердап1", АД "Ђердапуслуге" привредника и предузетника који су дали немерљив допринос да се посао вредан 16,5 милиона динара уради
како смо планирали-нагласио је
др Борислав Петровић, дирек-

тор ЗЦ "Кладово".
Драган Новаковић, заменик председника општине
Кладово нагласио је да ће локална самоуправа и надаље настојати да помогне рад Здравственог центра.
- Ми смо у том послу партнери.
Руководству градске болнице
врата челника општине Кладово
су увек отворена –казао је Новаковић.
М.Р.

Завршена хумана акција Црвеног крста Кладово

Д Р ВА З А СО Ц И Ј А Л Н О
УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ
КЛАДОВО - Захваљујући разумевању запослених у хидроелектрани "Ђердап 1 ", кладовски Црвени крст обезбедио је бесплатна дрва
за породице слабијег материјалног стања. То је још једна потврда успешно положеног испита из хуманости , јер је преузето око 1000 кубика
огрева. Црвени крст је поново препознао невоље породица које живе од
социјалне помоћи. Оне ће током дуге и хладне зиме ипак боравити у
топлим домовима упркос немаштини која их притиска.
- У сарадњи са хидроелектраном Ђердап, акција поделе бесплатних дрва реализована је седму годину заредом. Реч је о дрвећу које
Дунав свакодневно доноси до решетки хидроцентрале код Кладова, оно
се вади и складишти на депонији код Новог Сипа. Бесплатна дрва, преузело је око 200 породица из општине Кладово. Надам се да смо поново
успели да обезбедимо да буду топли домови за оне који живе испод границе сиромаштва - казала је др Снежана Мирчетић, секретар Црвеног
крста Кладово.
М.Р.
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Гимнастичарке заблистале у Костолцу

ЕКИПНО ДРУГО МЕСТО ЗА НЕГОТИНКЕ
НЕГОТИН – Чланице Гимнастичког клуба „Хајдук Вељко“ из Неготина још једном су доказале да им
нема равних на региону, као и да су и у
самом републичком врху међу најбољима. Неготинске гимнастичарке
оправдале су сва очекивања на такмичењу у Б програму у Костолцу где су
у екипном такмичењу у конкуренцији
кадета освојиле високо друго место. Ни
у појединачној конкуренцији Неготинке
нису остале без медаља, па је Јована
Милошевић у вишебоју освојила прво
место, а Бојана Јанковић у појединачној конкуренцији пионирки високо четврто место.
Јована Милошевић је у финалу, по справама, освојила прво место
на разбоју, а два друга на прескоку и на
партеру. Анамарија Живковић је освојила два прва места на прескоку и на
партеру, а друго на разбоју. Анђела
Младеновић била је трећа на партеру,
а Бојана Јанковић друга.
И у финалу државног првенства Ц програма у Сомбору девојке
нису изневериле своју верну публику,
освојивши у веома јакој конкуренцији,
високо пето место у конкуренцији такмичарки петог и шестог разреда. Чак

две Неготинке су се нашле на листи
десет најбољих у Србији у појединачној
категорији. Ива Миливојевић је у конкуренцији од 53 такмичарки узраста од
првог до четвртог разреда, заузела
осмо, а Каја Лучић, у конкуренцији од
48 такмичарки узраста седмог и осмог
разреда, десето.
Успех ових девојака је тиме

већи ако се има на уму да су одличја и
пласман резултат тимског рада, те да
је Гимнастичарки клуб „Хајдук Вељко“
један од најмлађих на нашим просторима, јер је тек ушао у другу годину постојања.
- Како смо ове године имали
за циљ да направимо само корак више
на такмичењу јачег ранга Б програма,

стекнемо искуство, опробамо се јачим
вежбама, овај резултат свакако показује да смо премашиле своја очекивања. Заблистале су све четири
такмичарке, показале да напредују, да
су жељне доказивања и освајања
нових одличја. Свакако да су им
појединачне медаље у финалу по справама велики мотив, а и изазов да на
следећем такмичењу заблистају још
боље, што сви у клубу и не сумњамо.
Резултати на Државном такмичењу у Ц
програму су и ове године били задовољавајући. Најбоље такмичарке из региона и нашег клуба поносно настављају прошлогодишње успехе клуба и на овом нивоу такмичења. Велика
захвалност целој екипи, тренерима, као
и Спортском савезу и Општинској
управи, која је својим доприносом обезбедила клубу и деци могућност да отпутују на такмичења и донесу нам
резултате – истиче Ана Ранђеловић,
тренер ових сјајних девојака и идејни
творац ГК “Хајдук Вељко”.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског, инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

Решили се блата након 40 година

Вредан јубилеј школе у Корбову

САНИРАНА РИТСКА УЛИЦА

ПОНОСНИХ 170 ГОДИНА

КЛАДОВО - Више од 40 година житељи Ритске улице на
кладовској периферији, када падну киша и снег уместо по асфалту
газили су кроз воду и блато. У тој улици у педесетак домаћинстава
живи више од 200 станара који су тешко долазили до својих домова.
- Многи су обећавали да ће вишедеценијски проблем решити, али је све било узалуд. Власт се мењала и све је остало у
домену празних прича - говори Катица Траиловић, станарка Ритске улице и додаје да њена породица ту живи од 1975. године, да
уредно плаћају све обавезе, али се воде и блата нису могли решити.
Њихове невоље препознала је актуелна власт. На иницијативу Саше Николића, менажера општине Кладово и Давида
Ђурђевића, члана Општинског већа ангажована је менанизација
за равнање и за насипање ризлом и тампонирање око 250 метара
саобраћајнице широке око три метра.
- Овај проблем присутан је дуги низ година. Када су нам се
станари обратили за помоћ пронашли смо начин да решимо њихове муке.То је привремено решење, јер нам предстоји изградња
канализационе мреже и асфалтирање Ритске улице у којој у 50 домаћинстава одраста 40 малишана који ће коначно добити боље
услове за игру, вожњу бицикла и дружење са вршњацима из других делова града који су код њих ретко долазили због блатњаве
улице. Томе је коначно дошао крај- казао је Саша Николић, менаџер општине Кладово.
М.Р.

КЛАДОВО - Химном "Боже правде" у месном Дому културе у Корбову
почела је свечана академија којом је основна школа "Хајдук Вељко" обележила
је 170 година успешног рада. Остало је записано да је школске 1845/1846 . године
ученике прве генерације прозвао тадашњи учитељ Ивко Милошевић из Десине.
Учио је Богословију, плата му је била 35 талира , а у школи у Корбову имао је
једно одељење. Стотину десет година касније, односно 1956. Корбово је и даље
било без струје, али не и без ђака. Њима је под светлошћу петролејки нова знања
преносио тада деветнаестогодишњи учитељ Љубомир Мићећеловић који се у
родно село вратио након завршетка Учитељске школе у Неготину.
- У трошној школској згради настава се одвијала у три учионице, али и у
тадашњим кафанама Јовановић и Поповић јер није било довољно места за све
ученике. То нам није сметало да радимо у две смене јер су тадашње генерације
биле "гладне" знања - са сетом се сећа Мићићеловић (80) који пензионерске дане
проводи у Неготину.
Претеча данашње школске зграде саграђене 1967. године на истом
плацу био је стари објекат порушен 1902., а нови је саграђен исте године.
- Данас је у клупама 67 ђака који улажу максималне напоре да буду марљиви у учењу и раду. Ми смо мала школа у којој су кабинети опремљени свим
неопходним училима. Једино нас брине осека ђака - казала је Јелена Марковић,
директорка ОШ "Хајдук Вељко".

Школа у Корбову одговара свим изазовима савременог доба, од мањка
ученика , до технолошких иновација, а када је потребна не изостаје подршка локалне самоправе.
- Наша је обавеза да помажемо свим школама у општини Кладово. Сматрам да смо успоставили партнерску сарадњу и то успешно функционише на обострано задовољство -истакао је Мирослав Јонашковић, члан Општинског већа
задужен за просвету.
У саставу матичне школе раде издвојена одељења у насељима Ртково
и Вајуга.
М.Р.
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Затражили помоћ локалне самоуправе и ЈП за стамбене услуге

СТАНАРИ ЗГРАДЕ У БОРУ У СТРАХУ ОД РУШЕЊА ФАСАДЕ
БОР - Станари зграде бр
10 у улици „Албанске споменице“ у
Бору непрестано страхују од рушења фасаде, и наводе да оштећења на згради прете да угрозе
безбедност деце, пролазника и станара.

о инвестицији која би износила око
20 евра по квадрату, и без 30 до 40
000 евра не би било могуће обавити све радове на замени комплетне фасаде.
Из ЈП за стамбене услуге
истичу да је обавеза зграде по за-

услуге.
По речима директора ЈП за
стамбене услуге Горана Петровића, обављено је неколико разговора са локалном самоуправом и
Општина ће уложити све напоре да
проблеми са фасадама зграда
почну да се решавају.
- Разматрају се законске
могућности с обзиром да је закон
прописао да је одржавање зграде у
надлежнсоти станара. Проблем
равних кровова и фасада је све
већи. Обавили смо разговоре и са
неколико предузетника који се баве
извођењем радова и један предузетник је вољан да подигне кредит
и да финансира извођење радова
на фасади. Указивали смо председницима скупштине станара да
ако се уђе у процес решавања санације фасада, да се приступи и

Горан Петровић

пројекту термоизолације зграде јер
би то било трајно решење у наредних 30 година – рекао је Петровић.
Д.К.

Јурица Љикић показује оштећења на згради

- Ту код зграде се налази
парк за децу, а ђаци свакодневно ту
пролазе како би дошли до ОШ „Вук
Караџић“. Угрожена је безбедност и
других пролазника и станара. Обратили смо се за помоћ јавном
стамбеном предузећу и локалној
самоуправи. Реч је о великим средствима, и ми станари то не можемо
сами да решимо. Плоча са фасаде
је почела да се издваја и ситуација
је заиста озбиљна. Већ су раније
отпадали делови фасаде – каже
Јурица Љикић, председник скупштине станара те зграде.
Љикић наглашава да је реч

кону да сама обезбеди средства и
одлучује шта ће радити на објекту.
- Што се тиче ове фасаде,
сагледали смо степен оштећења, и
наша комисија је утврдила да постоје делови на фасади који су довољно оштећени и могу да се
обруше. Предложили смо да покрену налог за санирање тих најоштећенијих делова. За најосновнију
санацију најугроженијих делова,
уколико не изисукују превелика
средства, рачун зграде може да
уђе у минус – казао је Бранислав
Димитријевић, руководилац Техничке службе ЈП за стамбене

Станари зграде у улици Албанске споменице

Књажевачка Народна библиотека ''Његош'' организовала ''Часове о језику''

ИСТРАЖИВАЊЕ ТИМОЧКОГ ГОВОРА
КЊАЖЕВАЦ - Народна библиотека ''Његош'' у Књажевцу организовала је ''Часове о језику'', причу о
истраживању тимочког говора некад
и сад. Публици, у којој је било пуно
ученика Техничке школе, представљена је студија северно – тимочког
дијалекта Маринка Станојевића, написана 1911, а о новим проучавањима тимочког дијалекта говорили су
учесници у пројекту ''Чувари нематеријалне баштине тимочких говора''.
У едицији ''Записи о завичају'' Народна библиотека ''Његош''
објавила је књигу ''Северно – тимочки
дијалект'', студију која представља
најзначајнији и најобимнији дијалектолошки рад Маринка Станојевића,
написан 1911. године. Рођен у
Јаковцу, Станојевић је цео живот посветио проучавању културно – историјског наслеђа источне Србије, а
многи га, због ширине интересовања,
сматрају научном и друштвеном институцијом прве половине XX века.
Његовим трагом, интересујући се за
живописан, али умирући тимочки
говор, иду данас нови истраживачи,
каже Биљана Сикимић, научна саветница Балканолошког института.
- Истраживање траје 110 година. И домаћи научници, али и

страни препознали су колико је овај
крај занимљив. Надам се да ће се то
наставити, да је ово подстицај за нова
истраживања тимочког говора, који је
угрожен И нестаје. Ми сада имамо акцију ''Сачувајмо српски језик'', а мислим да је, паралелно са тим, једнако
важно имати акцију ''сачувајмо наше
дијалекте'', тимочки на првом месту –
казала је Сикимићка.

Интересовање за колоритан
и богат дијалект Књажевца постоји
међу славистима широм света, истиче мастер Теодора Вуковић, која се
тимочким говором бави на универзитету у Цириху.
- Тимочки дијалекат сам
одабрала зато што је јако занимљив
за лингвистичка истраживања. Он је
мешавина различитих балканских

језика, језик који изумире. Налази се
на Унесковој листи угрожених језика
и он је мета истраживања мојих колега у Цириху, али је занимљив и славистима у целом свету – наглашава
Вуковићка.
Причи о језику свог краја
присуствовали су и ученици Техничке
школе, који у настави српског језика
уче о основама дијалектологије, подсећа професор Бојан Ристић.
- Ово предавање прати градиво које је предвиђено за први разред, где се уче основе дијалектологије. Када деца чују неку реч на
дијалекту, прва реакција је смех, али
касније када томе посветимо мало
више пажње, схвате значај очувања
језика, јер је то важно да би се познавала историја нашега језика – казао
је Ристић.
Народна библиотека ''Његош'' сарађује са лингвистима на
пројекту ''Чувари нематеријалне баштине тимочких говора''. Драгоцена
сведочанства људи, снимљена у селима књажевачког краја, о томе како
се некада говорило, али и живело, чувају се у дигиталном архиву тимочких
говора и могу се видети на интернету.
Љ.П.

7

ХРОНИКА

БРОЈ 217

Саобраћајна незгода се догодила недалеко од Основне школе „Душан Радовић“

МАЛОЛЕТНИК ПОКОСИО ПЕТ ОСОБА НА ТРОТОАРУ
БОР - Борска полиција је
поднела кривичну пријаву против
седамнаестогодишњег младића из
Бора, због сумње да је на тротоару
аутомобилом suzuki ignis оборио
пет пешака. До незгоде је дошло
када је тај младић, у једном тренутку изгубио контролу над аутом,
попео се на тротоар и ту ударио
групу пешака.
- Кренула сам у град и кретала се тротоаром као и сваки дан
пре тога. Одједном сам само угледала нешто огромно испред себе.
Следеће чега се сећам, је девојке
која ми је пришла и упитала ме
„како сте, да ли сте добро“ – прича
Драгана Видојковић (42), једна од

- Та девојка ми је помогла
да устанем и седнем. Ја у том тренутку нисам ни била свесна шта се
тачно догодило, нити сам осетила
јак ударац. Сећам се да ми је
глава крварила, и да ми је та девојка брисала крв са лица. Остале
повређене тада нисам ни видела.
Стигла је хитна помоћ и превезла
ме до болнице. Тада ме је и мајка
позвала на телефон, не слутећи
шта се догодило. У болници су
обавили све неопходне прегледе,
и заиста су нам пружили сву помоћ
и максимално одрадили свој
посао. Срећа у несрећи је што
нико није настрадао – додаје наша
саговорница.

Увиђај са лица места

косио“ и друге девојке и једну
жену. Људи су после ударца
остали да леже на земљи, чуо се
врисак и заиста је било језиво –
каже један од очевидаца догађаја.
Незванично сазнајемо да
је младић полицајцима казао да је
возио 30 км/х, да није учествовао
у уличној трци, и да је са лица
места отишао јер се уплашио.
У овој саобраћајној незгоди, четворо особа је задобило
лакше док је једна седамнаестогодишња девојка теже повређена.

- Четири особе су задобиле лакше повреде у виду нагњечења и огуљотина а једна
особа је теже повређена и има
прелом карличних костију и надлактице. Након што је повређенима указана лекарска помоћ,
особе које су имале лакше повреде пуштене су кући а на
лечењу је задржана девојка која је
задобила тежу повреду, и њено
стање се прати – казао је тада др
Горан Јоксимовић, в.д. директора
Опште болнице у Бору.
Д.К.

Драгана Видојковић, једна од повређених

повређених у саобраћајној незгоди
која се догодила протеког четвртка, недалеко од борске Основне школе „Душан Радовић“, и
која је том приликом задобила повреду главе, леве ноге и десног
рамена.
Младић који је колима ударио пешаке на тротоару, отишао је
са лица места, да би се убрзо
након тога вратио назад у пратњи
оца.

Незванично, два аутомобила су се тркала, па је младић изгубио контролу над возилом и
ударио у пешаке.
- Најпре је брзо прошао
један аутомобил, а иза њега је
ишао младић који је ударио у
људе. Он је на кривини, изгубио
контролу над возилом, прешао на
супротну страну коловоза и ударио
у пешаке на тротоару. Колима је
прво ударио младића, а онда „по-

Тротоар где су ударени пешаци

Полиција код осумњичених пронашла 25 таблета налик на екстази

Полиција пронашла 46 килограма марихуане

УХАПШЕНИ БОРАНИ ЗБОГ ДРОГЕ

УХАПШЕН НЕГОТИНАЦ
ЗБОГ МАРИХУАНЕ
НЕГОТИН - Полиција у Неготину ухапсила је М.Ц. (55) из околине Неготина због сумње да је да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полицајци су приликом претреса стана и других просторија код осумњиченог пронашли око 46 килограма сушене марихуане, спремне за продају.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Неготину, М.Ц. је одређено задржавање до 48 сати.
Д.К.

БОР - Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору, ухапсили су своје суграђане М. С. (29) и С.М. (21), због сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полицајци су претресом стана, код осумњичених пронашли 25 таблета налик на „екстази“.
Осумњиченима је одређено задржавање у трајању до 48 сати након
чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени Вишем јавном тужилаштву у
Зајечару.
Д.К.
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''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(13)

НАЈАВА СКРИВЕНЕ ЛЕПОТЕ
Брестовачка бања
БОР - Према археолошким налазима благотворност вода су користили Римљани. Свој пун процват доживела је у доба Милоша Обреновића.
Из тог периода су врло значајни објекти, који су као културно добро под заштитом државе: турско купатило (хамам), конак кнеза Милоша изграђен 1837.
године, дворац кнеза Александра Kарађорђевића (1856), угоститељски
објекат „Српска круна“, један од најстаријих угоститељско-смештајних
објеката у српским бањама , „Окружна зграда“, летњиковац краља Петра
првог (1906), такође имају споменичку вредност. У Kонаку је смештена историјско-етнолошка поставка Музеја рударства и металургије из Бора.

Воде ове бање спадају у ред најлековитијих у нас. На лековитост
вода утиче садржај и међусобни однос разних хемијских елемената и микроелемената (калијум, калцијум, флуор, натријум,силицијум, хлор, јод, бром,
магнезијум, оксиди гвожђа, алуминијума, литијума, мангана, цинка, рубидијума, кобалта, бакра и фосфата, као и благо радиоактивни елементи уран,
радијум и радон). Постоји 10 термоминералних извора са температуром од
32 до 40 степени целзијусових.
Злотске пећине
Источна подгорина Kучаја у источној Србији, нарочито околина села
Злот, веома је богата спелеолошким лолалитетима. Истичу се пећине Лазарева, Водена, Мандина, Верњикица и Хајдучица. Сви ови објекти познати су
под заједничким називом Злотске пећине.

Лазарева пећина се убраја у групу изворских спелеолошких објеката.
Има два канала, од који је старији сув (фосилан), а млађи речни (активан).
Пећинске канале изградила је пећинска река. Укупна дужина испитаних канала је 1.592 м. Од тога на "Главни канал" са "Улазном двораном" отпада 623
м. Дужина сувих канала и дворана је 1.225 м, а периодично плављених 367
м. Укупна површина подземних просторија је 9.907 м, а запремина преко
52.000 м.
За посетиоце је уређено око половине истражених канала. За туристе је занимљива "Улазна дворана", као први сусрет са необичним светом
подземне тишине и вечног мрака. "Главни канал" је попречног пресека, на
неким местима је широк 10 м, а висок 18 м. Пећинским накитом су богате
"Kонцертна дворана" и "Дворана слепих мишева". Сталактити и сталагмити,
пећински стубови, драперије, бигрене и калцитне кадице свих облика и величина запажају се свуда унаоколо, чинећи простор лепим и романтичним.
Најлепши и највећи примерци пећинског накита имају и своја имена: "Стогови", "Фонтана", "Пласт", "Бизон", "Царска ложа", "Диригент", "Оркестар",
"Слапови", "Kула кнеза Лазара" и др.
Верњикица се налази 1,5 км од Лазареве пећине, у кањону Лазареве
реке, на надморској висини од 454 м. Повезана је са Лазаревом пећином уређеном пешачком стазом. Назив пећине потиче од влашке речи вар, што значи
кречњак.
Састоји се из више дворана и сужења. Укупна дужина канала и дворана је 1.015 м, укупна површина је 13.000 м и практично је цела уређена за
посетиоце. Од улаза у пећину смењују се дворане "Пријемна", "Kаскадна",
"Вилинград", "Понор", "Kолосеум", "Мраморје", "Сала оружја", "Мермерна" и
"Сипарска", а све су доступне туристима. Права знаменитост ове пећине је
дворана "Kолосеум", једна од највећих и највиших дворана у пећинама
Србије. Има облик круга, пречника је 60 м и висине 59 м.

Планина Стол
Између Великог, Малог крша и Дели Јована сместио се Голи крш, чији
је уздигнути део под називом Стол, други по висини врх у општини Бор. Стол
је један од најлепших видиковаца у овом делу Србије. Врх се налази на 1.155
метара надморске висине, и при ведром времену може се видети Дунав. Стол
је са једне стране изузетно стрм и стеновит, док са друге има пад од 40 степени, што га чини идеалним за освајање, али и алипинистичке активности. У
подножју Стола налази се предивно језерце, а ту је смештен и планинарски
дом.

Заравњени врхови и стрме литице пружају погодне услове за планинарење и екстремне спортове као што су параболик и параглајдинг, а шире
подручје је изузетно за пешачке и бициклистичке туре. У подножју планине
има јаких врела, док је у подножју самог врха Стола формирано вештачко
језеро површине три ара. Смештај је могућ у Планинарском дому са депандансом.
У Дому има 20 кревета, а поред Дома постоји планинарска Kолиба
- соба за спавање са 5 кревета, кухиња и купатило. Ту је и Депаданс са 10
места. Дакле, има места за 35 људи, мада се врло често деси да их има
више, са шаторима и врећама, чак спавају и у трпезарији Дома у врећама.
Сва три објекта се греју.
Од Бора је удаљен око 20 км, а саобраћајна доступност је могућа
само до подножја планине, из правца Kривеља, Бучја или Доње Беле Реке и
Луке. До планинарског дома и подножја врха Стола може се стићи само теренским возилом или пешачењем.
Дубашница
Лако доступна асфалтним путем из правца Борског језера, удаљена
од Бора 35 км планинска висораван Дубашница, чини источни део Kучаја –
највећег кречњачког комплекса у Србији. Површина краса Дубашнице је
82км2.

Смештена је између кањона Лазареве реке и партиција старих вододрживих стена. Надморска висина висоравни износи између 800 и 1000 метара. Највиши врхови су Мошулуј и Стобари ( 1048м ) .
Дубашница је по свом литолошком саставу крашка површ, расчлањена бројним вртачама и кањонским долинама понорница: Дубашнице, Демижлока, Војале, Микуљске и Појенске реке. Kречне наслаге дебљине и
преко 200 м. на овом подручју површине око 82 км2 “крију“ изузетну подземну
водну акумулацију.
Богата је шумама, ливадама и пашњацима, као и разноврсним
врстама дивљачи: јелени лопатари, муфлони, дивокозе, срне, дивље свиње,
изузетно је занимљива за ловце, планинаре, спелеологе и друге заљубљенике природе.
Од објеката, на планини су изграђени Ловачки дом и резиденцијални
објекти.
(Извор: Архива ''Борског проблема'', Туристичка организација ''Бор'')
Редакција ''Тимочких''
Пројекат ''Борски бисери туризма у тимочкој нисци'' суфинансира се
средствима из буџета Општине Бор.-''Ставови изнети у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.''

