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ДРУШТВО

РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ДОБРО НАМ ДОШЛИ!

• Зоран Ерак
• Ако будемо стални гости у вашем дому сматраћемо то великом
чашћу, а ако „Тимочанин'' будете прихватили као ваш други дом, учинићете нас поносним

е тако давно, када је обичан човек
хтео да увери саговорника како говори истину, често је потезао аргумент у стилу ''било на телевизији, писало
у новинама...'' На несрећу наше професије, ко у данашње време тресне на астал
аргумент те врсте лоше ће проћи у расправи, а ризикује да буде и исмејан.
Потписник ових редова је на почетку новинарске каријере од старијих
колега чуо да су ''новине у рукама незналица и злонамерника оштрије од ножа''
и неретко се уверавао у тачност тог
исказа, нарочито у данашње време и на-

Н

рочито када су новине у питању. У трци
за повећање тиража као да су сва средства дозвољена па и најпримитивније
вређање људског достојанства, па и интиме... А жигосан човек тешко може да
скине тај жиг са тела, а поготово онај у
души.
Новине које управо читате, уверен
сам, неће себи допустити да буду
сврстане у тај сој. То никако не значи да
ћемо штетеди онога или оно што заслужује критику, па и ону најоштрију, али
ћемо се увек трудити да се, како се то
каже, чује и друга страна. Теме ћемо
црпети из свакодневног живота људи,
описивати њихове невоље, покушати да
помогнемо, похвалићемо оне који то за-

служују, истаћи добро дело... Пошто никако не можемо да побегнемо од политике, јер да то и хоћемо она неће од нас,
обећавамо конструктивну критику било
власти било опозиције у доброј вери да
ћемо то чинити непристрасно.
Можда ће нам неко замерити на
претенциозности, али ''дрзнули'' смо се
да од старог ''Тимочанина'', од пре више
од једног века, ''украдемо'' његово гесло
-''Лист за народне потребе''
Ако будемо стални гости у вашем
дому сматраћемо то великом чашћу, а
ако „Тимочанин'' будете прихватили као
ваш други дом, учинићете нас поносним.
Зато – добро нам дошли!

ИЗ САДРЖАЈА

6-7 Колико
кошта бесплатно
школовање

12-13 Ко је
кога
жигосао?

20-23 Оаза мира
за душу и тело

10-11 Тихи
бојкот
веронауке

8-9 Политичка
арена

15 Премијера 27 Наградна
игра
за премијером
“Упознајмо
Крајину”
16 Сека секу
37 Ручак од
не чује
1000 евра
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ИСТРАЖИВАЊЕ

КОЛИКО КОШТА ЂАЧКА ТОРБА

СКУПО БЕСПЛАТНО

ШКОЛОВАЊЕ
• Министарство просвете доставило је школама спискове
уџбеника потребних за наредну школску годину. Већ сада се
организује набавка књига како бу озбиљан удар на породични
буџет како-тако био ублажен
инистарство просвете доставило је школама спискове уџбеника потребних за наредну школску годину. Већ сада се
организује набавка књига како би озбиљан
удар на породични буџет како-тако био ублажен
У свим основним школама Тимочке
Крајине у јеку је набавка књига за наредну
школску годину, а начин куповине разликује
се од града до града, од школе до школе.
Једино је свуда исти удар на кућни буџет, али
и покушај школских управа да одложеним
плаћањем бар мало помогну родитељима.
У Бору набављање књига за основце
иде преко школа, јер се баш ни једна књижара у граду не бави тим послом.
- По већ устаљеној пракси правимо спискове и наручујемо књиге. Родитељи плаћају
ревносно, али се деси и да закасне који дан
са уплатом – казали су нам у борској Основној школи ''Душан Радовић''.
У породици Тричковић све је подређено
поласку малог Душана у први разред.
- С обзиром на скупоћу, одавно купујемо

•

Дописници “Тимочанина”

потребну опрему за
нашег будућег првака.
Књиге смо уписали
преко школе, а питање је колико ће
коштати остали прибор, свеске, гардероба... Сада је мај, а
предузеће у коме
радим треба да се
приватизује. Не знам
Драган Тричковић, Бор
хоће ли уопште бити плате до септембра –
каже нам отац Драган Тричковић.
Слично је и у породици Бугариновић, у
којој отац Славиша и
мајка Милица на
време планирају потребну куповину.
- Марјан иде у
Фото: Сека Милојевић
други разред средње
школе, а Милош је
ученик основац у седчили преко школе - кажу родитељи.
мом разреду. Књиге за
У Основним шкооба детета смо нару- Славиша Бугариновић, Бор лама у Зајечару куповина уџбеника иде
преко школа у три месечне рате.
- Сматрам да су
уџбеници прескупи
за просечан буџет,
али се, једноставно,
морају купити. Како,
то нико не пита –
каже
нам
Саша
Саша Фишић, Зајечар

БЕРЗА УЏБЕНИКА
Једно од занимљивих решења за набавку уџбеника има Основна школа ''Велимир
Маркићевић'' у Мајданпеку, која већ пет година организује берзу уџбеника. Одређеног
дана у јуну ученици донесу своје старе књиге,
које продају по повољним ценама. Отприлике
петина укупног броја ученика ове школе до
књига долази преко ове берзе.
Школа благовремено објављује списак
уџбеника за све разреде, који доставља и
градским књижарама, тако да родитељи могу
одабрати где ће да купе књиге.
Фото: Сека Милојевић
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Фото: Сека Милојевић

Фишић, отац двојице
школараца.
Књажевчанка
Мирјана
Миливојевић, мајка двоје
деце, сматра да су уџбеници сваке године
све скупљи, али и све
горег квалитета, тако
да су листови у књигама толико лоше
Мирјана Миливојевић,
слепљени, да већ
Књажевац
крајем првог полугодишта почињу да испадају из књига.
- Куповина уџбеника је својеврсна
пљачка. Мењају се
сваке године, а нико
не мисли на родитеље, као што сам ја.
Многи су Књажевцу
без запослења, плате
су мале и нередовне,
фирме пропадају, па
се све чешће остаје
Бобан Ненковић, Књажевац без посла – каже нам
Бобан Ненковић, чији син иде у седми разред основне школе.
У Мајданпеку четири од пет основних

школа организују набавку уџбеника у три
месечне рате.
- Новац за уџбенике представља велико оптерећење за
нас, јер сам само ја запослен, а супруга је на
бироу рада. Ћерка је у
осмом, а син у другом
Миодраг Карамарковић, разреду, и на уџбенике
Мајданпек
одлази знатан део моје
месечне зараде – каже нам Миодраг Карамарковић из Мајданпека.
За Зору Миленковић, службеницу у хотелу ''Лепенски вир'' у
Доњем Милановцу,
куповина књига је
била прави удар на
кућни буџет прошле
године, а сада сматра
да, пошто има две матуранткиње, ни мужевљева инжењерска
зарада, заједно са
Зора Миленковић,
Доњи Милановац
њеном, није довољна
за покривање свих трошкова.
Родитељи у Неготину почели су отпла-

АУТОРИ ПРЕПИСИВАЧИ
- Сваке године купујемо деци наводно друге књиге, а у суштини све су скоро исте. Аутори се мењају, а очигледно је да преписују једни од других. На жалост, ми родитељи то скупо плаћамо – казала
нам је Снежана Станковић из Књажевца.

ЦЕНЕ
Најскупљи уџбеник је Буквар за први разред и кошта 670 динара. Ево кратког прегледа
цена књига за основце, без радних листова и
другог прибора који се наручује преко школе:
Први разред – 2.281 динар
Други разред – 3.007 – 3.049
Трећи разред – 3.369 – 3.387
Четврти разред – 3.672 – 3.691
Пети разред
– 4.289 – 4.540
Шести разред – 4.449 – 4.717
Седми разред – 5.607 – 5.797
Осми разред – 4.119 – 4.372

ћивање књига у априлу, и то на три месечне
рате.
- Син ми на јесен
полази у први разред, а
књиге плаћамо од
марта на три месечне
рате. Једна рата је 1.086
динара, јер ту уз књиге
улазе и неки радни листови. Сматрао сам да је
то много, али сам кас- Новица Милосављевић,
није дознао да су књиге
Неготин
за старије ученике још скупље - рекао нам је
Новица Милосављевић
из Неготина.
Куповина уџбеника
је за родитеље из године
у годину све већи проблем, нарочито што су
учила по садржају скоро
идентична, једино се мењају корице и имена аутора.
Снежана Станковић,
Књажевац
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ПОЛИТИЧКА АРЕНА

РУКА ЈЕ ИСПРУЖЕНА

У припреми концепције “Тимочанина” пожелели смо да он буде, између осталог, и истинска трибина на којој ће се сучељавати
гледишта о ономе што чини политичку, економску, друштвену, социјалну, културну и сваку другу стварност у региону. Иако то
баш и није добро, чињеница је да данас у Србији, па и у Тимочкој Крајини, одлучујућу улогу на живот обичних грађана играју
политичке странке, да је неразвијен такозвани цивилни сектор друштва, те да појединац најчешће нема директан додир са инситуцијама које му креирају амбијент у којем ће живети. Зато смо одлучили да на овим странама омогућимо представницима
партија (првенствено онима који имају одборничке групе) да на слободне, па понекад и договорене теме, и на овај начин кажу
шта имају о неком од питања која су им важна...
На жалост, пружену руку за сарадњу су доласком на договор о томе прихватиле само четири странке или покрета, а своје прилоге, као што видите, само три.
Без обзира на ту чињеницу која нас не радује, понуда осталима и даље важи.
Напомињемо само да прилоге могу да пишу у њима одабрани појединци, именом и презименом, интервенција у текстовима
неће бити, осим уобичајених редакторских или ако су предугачки и у случајевима недоличног обраћања било странкама било
појединцима у њима.

Наша рука је, дакле, и даље испружена.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

а ли знате у којем је граду одржана седница Скупштине општине са 78 тачака
дневног реда и 700 страница материјала?
Да ли знате ко је направио спот у којем
је себе уврстио међу великане наше историје (Пашић, Вељко Петровић итд.)
Да ли знате коме за нови спот недостају
кадрови са откривања споменика Зорану
Радмиловићу и Вељку Петровићу?
Да ли знате ко једини брани Тимочку
Крајину од дахија из Београда?
Да ли знате ко је обећао да ће његови
пријатењи из Италије градити депонију у
Зајечару?
Да ли знате ко је говорио да ће отворити
улицу између суда и Дома Војске?
Да ли знате ко је обећао паркинг на три
спрата који ће градити Израелци?
Да ли знате ко је говорио да ће Ита-

Д
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• Јован Пенчић (ДСС)
лијани покренути рад “Тимочанке”?
Да ли знате ко је био против новог
Устава?
Да ли знате где није баш све ружичасто
већ наранџасто?
Да ли знате ко највише лаже грађане Тимочке Крајине?
Ако на сва ова тешка питања знате одговор, онда на наредним изборима покажите
да Зајечар заслужује нормалну, поштену и
одговорну власт. Изборимо се да се на тргу
играју деца, а не пеку волови, да уместо дотрајалих звезда свирају наши музичари, да се
вреднује и увози знање, а не шлепери мушкатли, да радимо на покретању производње
и запошљавању, а не да после белосветских
тумарања пуштамо маглу и то наранџасту.
Подигнимо главе и кажимо НЕ нарцисоидном понашању !

ДВА
ЈЕДАН
ТРИ

• Саша Димитријевић (НС)
Зајечару нема више незапослених! Штавише, велика је најезда високошколованих из иностранства који одмах по
доласку у Зајечар добијају посао и стан од
италијанских бизнисмена из општине Монфалконе, који отворише преко 100 фабрика
за производњу столица, које извозимо у све
месне заједнице на свету.
Кренули смо са другим слојем пресвлачења асфалта преко старог, јер га немамо где
утрошити, пошто су нам сви путеви, чак и некатегорисани сеоски, асфалтирани средствима
од
путарине
са
аутопута
Зајечар-Видин-Калафат.
На скијалиште у Зајечару долазе страни
туристи и преко лета, јер топ за снег прави
зимски амбијент и преко лета, и сада су нам
сви смештајни капацитети у хотелима, од
преко 20.000 места, препуни, једино је празан хотел “Србија-ТИС”, који је ограђен бодљикавом жицом по наређењу општинске
већине, јер су власници из “Црну Траву и
Калну”, а нису из “Браћевац” или Италије, као
сви остали хотелијери.
Августа ове године крећу у Зајечару
Олимпијске игре у спортовима на води, које
се одржавају на комплексу Попова плажа.
Посету је најавило преко 5.000 туриста из
Хрватске, који долазе због терена за боћање,
као и Тајгер Вудс, који ће учествовати на турниру у голфу...
Хала сирева је препуна најсавременијих
витрина али нема сира - све се извози у Италију.
Тимочка Крајина је постала највећи из-

У

возник струје, јер је невероватно колико
енергије излази из енергане-топлане у
Грљану, без обзира што увозимо воду како
бисмо хладили турбине, а због добити грађани наше општине не плаћају услуге даљинског грејања.
Зајечар се спојио са Бором путем који
нам направи, као и много тога нашим новцима, Веља Илић. Покренуте су две иницијативе: да се нашем граду промени име, те
да се убудуће зове Зајбор, и да Бонко Тичић
буде доживотни председник, тј. градоначелник, града са милион и по становника.
Наша локална телевизија РТЗ је постала
већински власник Би-Би-Сија и Скај њуза,
пошто је откупила већински пакет акција.
У посету нашој општини, по ко зна који
пут, долазе нам, на позив нашег председника, Цобел, Хашим Тачи и Харадинај.
Постхумно смо доделили титулу почасног грађанина Мусолинију, и то на предлог
одборничке већине у градској скупштини.
Данас је у Зајечару рођено 288 беба, од
којих 144 дечака и 144 девојчица, а већ шест
месеци нема преминулих.
Са аеродрома у Зајечару јавише нам да
сви летови крећу по предвиђеном плану, а
градски превоз је добио још 300 нових аутобуса из општине Монфалконе као поклон
Јавном предузећу “Источна Србија” - некадашња “Тимочка Крајина” .
Свако препознавање са ликовима из
ове приче је случајно. Извињавам се уколико
се неко случајно поистовети са ликовима из
бајки које нису Андерсенове већ наше.
А шта је то што је реално и за шта се залаже Нова Србија, а није списак неостваривих жеља, већ само нешто што је реално?
Рецимо за почетак да је то остварење
нашег сна за Србију који се зове просто и
гласи: два – један –три.
Ево шта то значи.
Надамо се да ћемо успети сви заједно,
уз национално помирење, да постигнемо за

почетак да свака породица у будућности која
се формира има - 2 радна места,1 кров над
главом и 3 детета.
Зато вас у овом првом броју, уз честитке
оснивачу за овакав наш, тимочки, лист позивамо да нам се придружите да сви заједно
допринесемо остварењу таквог нашег и
вашег сна.
Живела Србија и живела Нова Србија.
Наше просторије се налазе у ТПЦ ,,Два
брата“ на спрату и отворене су сваког радног
дана од 10,00 до 14,00 часова, а телефон на
који можете да добијете све информације у
вези са ОО Нове Србије у Зајечару је 429-390.

до данас готово редовно пуна.
Форим је за непуна три месеца организовао неколико акција. У фебруару је у “Еуроклубу” у Зајечару организовао сусрет са
децом из хранитељских породица и аукцијску продају њихових радова. У акцији је
учествовало више предузећа и предузетника, а сав новац је припао деци. Заједно са
пензионерским клубом “Позна јесен”, организовано је, 8. марта ове године, дружење
чланица Форума са зајечарским пензионерима. Изведена је акција чишћења корита
Лубничке реке, чиме је дат подстицај стварању еколошке свести код грађана, без чијег
ангажовања неће бити неких великих резултата у унапређењу квалитета животне средине. У Малом Јасеновцу је, заједно са
женама пензионеркама, организована изложба влашке ношње и старих и традиционалних јела. У ту акцију Форум се укључио са
жељом да подстакне веће учешће нашег етнолошког блага у туристичкој понуди Тимочке Крајине.
Акција ће бити и у наредном периоду, а
посебна пажња биће усмерена управо на помагање жртвама насиља у породици и на
“сигурну кућу”, која је на неки начин јасан показатељ у којој мери је наше друштво засновано на заиста демократским вредностима,
у којима поштовање права појединаца и заштита личности имају посебно место. Активности су за сада махом везане за општину
Зајечар, где је већ основано више месних одбора, али ће их у наредном периоду бити и у
другим општинама. У Бољевцу већ постоји
повереник Форума жена Покрета “Живим за
крајину –Бошко Ничић”, а ускоро ће бити организовани одбори и у другим тимочким општинама.

ЖЕНЕ НИСУ
ИКЕБАНА
•

Добрила Данковић

ПОКРЕТ “ЖИВИМ ЗА КРАЈИНУ - БОШКО НИЧИЋ”

ако је основан тек почетком ове године, Форум жена Покрета “Живим за
Крајину – Бошко Ничић” својим активностима показује да неће бити икебана на
политичкој сцени у Тимочкој Крајини. Биће
веома активан чинилац друштвеног и политичког живота, са недвосмисленом немером
да се избори за бољи економски, друштвени
и политички положај жена.
Тај положај, по оценама Форума, у овом
тренутку није на задовољавајућем нивоу.
Жене су по правилу економски зависне од
мушакараца, и то је лимитирајући фактор
њиховог политичког и друштвеног ангажовања. Истовремено, то је извор многих проблема са којима се жене суочавају, међу
којима је најдрастичнији облик насиље у породици, чега нису поштеђене ни жене у Тимочкој Крајини. Да је тако, најбоље сведочи
“сигурна кућа” у Зајечару, која је од оснивања
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ДРУШТВО

У ШКОЛАМА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

ТИХИ БОЈКОТ

ВЕРОНАУКЕ
• Славица МАРКОВИЋ

• Захваљујући јаком притиску појединих просветних радника,
a и родитеља, верску наставу похађа само трећина основаца
и средњошколаца • Жалосно је што се и после шест година
праве почетничке грешке у организовању верске наставе и
што директори преко тога олако прелазе – каже протојереј
Игор Ивковић

дана, а поједини имају и проблем са наплатом
новчане надокнаде за одржане часове. Многи
просветари вероучитеље, на жалост, не
третирају као колеге, било да je реч о
свештеницима или цивилним предавачима
које су изабрали црквени органи.
Због оваквих немилих дешавања,
канцеларија за веронауку Тимочке епархије
се крајем прошле године писмено обратила
Школској управи у Зајечару, али грешке нису
исправљене и нико није проглашен
одговарним за њих.
Веронаука је из школа протерана 1947.
године након комунистичке револуције.
Тадашња власт је најпре тражила да се верска
настава одржава у црквеним објектима, а
онда је на идеолошкој основи потпуно
протерана из живота српске деце и омладине.
- Враћање веронауке у српске школе
пре шест година значило је исправљање
једне историјске неправде светосавском
народу, који своју писменост везује за личност
Светог Саве, утемељивача српске просвете каже протојереј Игор Ивковић, епархијски
координатор за верску наставу. - Од
утемељења српске просвете, па све до 1947.
године, веронаука се предавала у школама
заједно са световним наукама и давала
смисаони приступ свим тим наукама и животу
човека. На жалост, комунистичка револуција
је насилно покидала везу Срба са Богом. Као
и свака револуција, и ова је појела своју децу
не само у смислу идеологије, већ је појела и
обесмислила читав један народ. Хвала Богу
да се то није равномерно свуда дешавало, па
је сада веронаука у неким срединама
прихваћена на прави начин. Најгоре су,
изгледа, прошли исток и југ Србије. У
северним и западним деловима Србије
ситуација је другачија него код нас. У Шумадији
је срамота да неко не похађа часове верске
наставе. Баке терају своју децу и унуке да
подрже веронауку. Код нас је ситуација
супротна. Родитељи, који имају одлучујући
улогу у изјашњавању, духовно су осакаћени

ткада је пре шест година и у школама
Тимочке Крајине остављена могућност
похађања веронауке, поједини директори, педагози, учитељи и наставници
предметне наставе на различите начине су
покушавали да убеде ђаке и њихове родитеље
да се радије определе за часове грађанског
васпитања. Због таквог односа просветара, а
и родитеља, на почетку ове школске године
за веронауку се определило 33,5 одсто
основаца а 32 одсто средњошколаца, што је
два или три пута мања него у другим
регионима Србије. У Војводини се, рецимо, за
веронауку изјаснило 63,3 одсто првака, док у
Шумадији тај процената негде иде и до 99
одсто. У Тимочкој Крајини има школа у којима
ову наставу не похађа ни један једини ученик!
Новом прогону хришћанства на простору
Тимочке Крајине највише доприносе старији
учитељи, васпитавани у комунистичком
режиму, али и они нешто млађи којима поглед
Протојереј Игор Ивковић
на живот креирају разне невладине организације. Да би се придобио што већи број
ђака за грађанско васпитање, покрећу се
ШКОЛСКА УПРАВА: ПРОБЛЕМА ИМА
разни тајни механизми и методе које се
никако не би могле назвати педагошким, а још
Јасна Васић, просветни саветник задужен за верску наставу у школској управи у Зајечару, каже да
мање честитим.Учитељи на почетку школске су упознати са проблемима који се јављају у вези са организовањем верске наставе.
- Добили смо допис протојереја Игора Ивковића. Међутим, школска година је већ била почела,
године одуговлаче са анкетирањем родитеља
да је било сувише касно да се иста мења – каже госпођа Васић. – На почетку идуће школске гоили једноставно читаве разреде уписују на тако
дине планирамо да свим школама упутитимо дописе како би изјашњавање било коректно. Сматграђанско васпитање, јер сами предају тај рамо да ће бити неопходно да приликом изјашњавања присуствују како родитељи, тако и
предмет. Неки од учитеља чак и не вероучитељи. Свака школа ће имати писмени траг о спроведеном изјашњавању.
дозвољавају представљање веронауке или
пак тврде да су се ученици, који су се већ плати.
комунистичком идеологијом и зато нису у
Колико се ради на прогону веронауке, стању да своју децу упуте на прави пут.
определили за њу, напрасно предомислили.
најбоље говори податак да су на једном од Просветари, који су такође одрастали у
последњих семинара наставника грађанског безбожништву, раде против веронауке, док
ОКЛЕВЕТАНИ ВЕРОУЧИТЕЉИ
васпитања присутни јавно износиле разне сама деца нису у стању да схвате погубност тог
У неким школама међу родитељима клевете на рачун верске наставе и тихог бојкота веронауке.
није ни спроведена анкета, већ су деца вероучитеља. Намерно се мењају статистички
уписана на грађанско васпитање. Да би својим показатељи о броју опредељених ђака за
НАМЕТАНО ГРАЂАНСКО
наставницима обезбедили пун фонд часова веронауку.
ОБРАЗОВАЊЕ
Вероучитељи имају сталне невоље са
из грађанског васпитања, неки директори
говоре како у њихово село неће да дође распоредом часова, јер у школама овај
У многим случајевима деци се намеће
вероучитељ или да школа нема пара да га предмет најчешће стављају за крај наставног идеолошко грађанско образовање, не
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комунистичко, не демократско, већ
опредељење за одређену грађанску опцију.
Довољно је рећи да теоретичари грађанског
васпитања немају никакав наставни план и
програм, већ такав план за државне школе
пишу разне невладине организације и стално
касне са новом школском годином.
- Црква није желела да врши притисак и
насилну револуцију да би се веронаука
вратила у школе без алтернативе. То је
јеванђелско правило. Христос је рекао: „Ко
хоће да пође са мном, нека пође.“ Тако је и
веронаука на слободној основи. Духовни
преображај мора да се дешава еволутивно, а
не револуцинарно. Црква је увек имала
мученички ход, баш као и сам Христос. То тихо
прогонство цркве и веронауке долази од
савремног, секуларистичког духа времена.
Грађанско-прокомунистичка опција у нашем
друштву и даље гони цркву и веронауку.
Приликом враћања веронауке у школе било
је политичких противљења, па и самог
тадашњег министра просвете, и то је сигурно
утицало на настајање затегнутог односа у
школама између наставника и вероучитеља.
Жалосно је што се и после шест година праве
почетничке грешке у организовању верске
наставе и што директори преко тога олако
прелазе – каже протојереј Ивковић.
Многи Тимочани, међу којима има и
интелектуалаца, повратак веронауке у школе
доживљавају као мрачњаштво, као враћање
у Средњи век.
- Само духовно помрачени људи могу
тако да говоре. На жалост, то је и помрачење
патријахалне српске породице. У средини у
којој сам предавао веронауку, имао сам
прилике да чујем да родитељи не пуштају децу

на наставу, јер ће им она, наводно, отворити
пут за улазак у неку секту. То је невероватно
непознавање прадедовске вере, вере наших
краљева и царева, српског домаћина. Деца ће,
напротив, када усвоје идеју вере, лакше да
одоле искушењима која им се данас нуде на
сваком кораку. Црква није институција из
мрачног Средњег века, већ заједница љубави,
која покушава да очува наш народ.
Свештенство и вероучитељи су чувари наше
младежи од порока, као што су дрога, коцка,
проституција, секташтво у овом времену
великих транзиционих ломова друштва. Зло
никада перфидније није било обучено него у
данашње време – каже наш саговорник.

ЗАМКЕ ПОТРОШАЧКОГ
МЕНТАЛИТЕТА

листички приступ животу који одваја човека
од Бога, ближњих и себе, протојереј Ивковић
додаје:
- Веронаука деци даје алтернативу,
заокружује свецело васпитање људске
личности и припрема их да буду чланови
цркве. Крајњи циљ је да се кроз литургију, у
светој тајни причешћа, сједине са живим
Богом и тако путем божанских енергија
освештају цело своје биће. Појам васпитати на
старословенском значи свецело нахранити
(вос+ питати – све+ хранити). У црквеном
смислу значи свеобухватно нахранити,
научити човека о појму Бога, његовог света и
начину живота у њему. Васпитање је
непотпуно ако нема и духовног васпитања у
образовном смислу. Образовање значи
васпостављање образа Божијег у човеку.
Човек је саздан као биће по лику и образу
Божијем, а о образовању деце треба да
брину како родитељи тако и школа и црква.
На констатацију да деца која похађају
верску наставу ипак још нису постала активни
чланови цркве, добијамо одговор:
- То је тачно. Међутим, то у великој мери
зависи од родитеља и медија, јер и једни и
други деци често пласирају начин живота
који је супротан хришћанству. Истинско
хришћанство је литургијска заједница, тј.
начин живота у тој заједници. Све остало је
сурогат вере, сујеверје. То онда није истинска
и аутентична вера. Родитељи не доводе децу
на богослужења, већ их често воде да пале
свеће. Наше породице слабо посте и не
причешћују се. Ипак, вероучитељи повремено
без икаквог притиска доводе децу у цркву
како би осетила дух литургијске заједнице,
аутентичне вере и традиције. Наша нада је у
будућности. Они који данас уче веронауку,
сутра ће постати родитељи и, када не нађу
смисао у белосветским понудама, сетиће се
окриља цркве. Једино је важно да не буде
касно. Спасење је у цркви, само се мало
треба потрудити. Имамо наду у неискварене
душе наше деце, у савест нашег народа.
Ипак су Срби христољубив род, иако су
често и сами себи тешки.

Оцењујуђи да се младом свету кроз
потрошачки менталитет нуди материја-

ОБРАЗОВАНИ ПРЕДАВАЧИ
У Тимочкој епархији веронауку предају 55
вероучитеља, од којих је петнаест свештеника
или апсолвената теологије и Богословског института.Остали су факултетски образовани вероучитељи оспособљени за верску наставу кроз
стручне семинаре. У настави се користе мас медијска средства, играчке, књиге. Неки инспектори су оценили да
вероучитељи имају
интересантнија предавања и дидактичка средства него што то имају предметни наставници у
школама. Најбољи вероучитељ у 2006. години у
Тимочкој епархији био је Саша Илијић из Књажевца (на слици).

3.мај 2007.
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ДРУШТВО

РАЗОТКРИВАЊЕ

КО ЈЕ КОГА

ЖИГОСАО?
• За сада је непознато да ли је кладовски свештеник Милан
Благојевић заиста ужареним жарачем повредио децу на часу
веронауке и зашто сада ћуте они која га за то оптужују
ротив свештеника Српске православне
цркве и протонамесника храма “Свети
Ђорђе” у Кладову Милана Благојевића
(43), вероучитеља Основне школе “Вук
Караџић” у селу Костол код Кладова, поднета
је кривична пријава за злостављање и мучење.
Родитељи петоро његових ученика оптужили
су га да им је за време часа ужареним жарачем

П

жигосао децу по лицу! Суђење је заказано за
15. мај, и уколико се докаже кривица
осумњиченог свештеника, следи му казна
затвора од три месеца до три године.
Овај случај медији су пр опратили
помпезно, уз наслове “Поп жигосао децу”, а,
родитељи су усплахирено давали изјаве о
малтретирању својих малишана.

Учитељица Ђурђијана Андрејић са својим одељењем
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•

Сузана Божиновић
Како је тада објављено, родитељи петоро
ученика подигли су кривичне пријаве против
вероучитеља. Сада је ситуација следећа: троје
родитеља је одустало од пријава, за новине
нико од њих више не жели да говори, чак је
и докторка Ана Барбуловић, која је прегледала
малишане, одбила да саопшти резултате свог
налаза. Једино је учитељица Ђурђијана
Андрејић пристала да исприча след догађаја
који су више него збуњујући.
- Тог дана моји ученици трећег разреда
имали су претчас веронауке, а затим четири
часа код мене. Чим сам ушла у учиониц, углас

Деветогодишњакиња свакодневно наилази на закључана врата

Осумњичени отац Милан Благојевић

су почели да се жале на тест из веронауке, који
су лоше урадили. Морам да нагласим да у мене
имају пуно поверење, да ми све испричају што
им се догоди, да смо прави другари. Тај дан је
протекао потпуно уобичајено. Ја заиста нисам
видела ниједан “жигосани” образ, а са том
децом сам провела четири школска часа. Да
их је нешто уплашило или болело, знам да би
ми то казали – прича нам учитељица.
Она каже да су деца била весела,
расположена, да ниједно дете није заплакало
или било тужно. И, што је најзанимљивије,
ниједан дечији образ није био “жигосан”.
- Сутрадан сам отишла у Кладово код
директора неким другим послом, и он ме је
упитао шта се десило претходног дана када је
вероучитељ жигосао децу. Шокирао ме тим
питањем. Онда ми је објаснио да је код њега
тог преподнева дошла мајка ученика С.П. (9)
и то изјавила. Отишла сам у село, пронашла ту
мајку и упитала је зашто није мене назвала,
када ионако сви родитељи зову усред ноћи,
и то због различитих баналности. Одговорила
је да ме није пронашла!
Учитељица је одмах заказала родитељски
састанак .
- Казала сам родитељима да, уколико су
хтели да смене оца Милана, могли су то да
затраже, а не овако. Сви су ћутали. Затим сам
их упитала зашто се деца нису жалила мени
након тог часа, а сви родитељи су опет ћутали.
Након “жигосања” ниједно дете није
имало трауме, а на Велики петак су видели оца
Милана у цркви, потрчали и окупили се око

њега радосно чаврљајући.
У селу смо дознали да су при оптужби
остале само породице двоје деце, док су
остали одустали од првобитних тврдњи, међу
њима и породица Илијевић. Потражили смо
их у њиховом домаћинству, али смо затекли
само Ђорђа Илијевића, деду “малтрeтираног”
унука, који нам је рекао:
- Ја о томе баш ништа не знам. Нисам
упознат ни са малтретирањем, нити са
оптужбама против оца Милана.
Породица Спасојевић је једна од две
која је остала при оптужбама. Међутим, отац
Златко Спасојевић умало није истерао
новинаре из свог дворишта.
- Немам ја времена да причам са вама –
једино је што је казао, а затим замакао за кућу.
О другом родитељу који кривично гони
вероучитеља мештани нису имали ни једну
реч похвале. Изјављивали су како је то
мушкарац који сам брине о двоје деце, а

никад није код куће. Казали су да је склон
алкохолу и да су деца, једно старо девет,
друго седам година, препуштена сама себи.
Двојица мештана су нам казала да је тог
човека неко поткупио да сведочи против
свештеника.
Након завршене наставе, кренули смо
заједно са дететом његовој кући. Врата су била
закључана, а девојчица је једва пронашла
кључ сакривен у обући испред врата.
- Ми се чувамо сами. Тата увек долази
само ноћу. Кад смо гладни, одемо код бабе на
другом крају села – казала нам је девојчица.
Тако, осим чаршијских прича које колају
селом, ниједна званична изјава родитеља
није саопштена. Нико сада не жели да говори,
а за време дешавања било је утркивања ко ће
више оцрнити вероучитеља.
Отац Милан не даје изјаве за медије.
Стрпљиво чека да истина изађе на светлост
дана...

Неупућени деда Ђорђе Илијевић са унуком

3.мај 2007.
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ДОГАЂАЈИ

НЕДАВНО ГОРЕЛЕ ШУМЕ ТИМОЧКЕ KРАЈИНЕ

ВАТРА ПРОГУТАЛА

МИЛИОНЕ

• С. Б. – С. В.
• У полицији сматрају да су неки пожари подметнути, а за починиоцима штете од неколико милиона динара се трага
ожари који су током протеклог месеца
буктали широм Тимочке Kрајине, направили су материјалну штету од више
милиона динара, а оштећена су како грађани
тако и “Србија шуме”.
Највише шуме изгорело је у околини
Књажевца, где је материјална штета процењена на више од четири милиона динара.
Изгореле су букове шуме, четинари, ниско
растиње... У овој општини двојица мештана
су нехајно “успела” да, палећи ниско растиње, униште око 2.350 хектара шуме и ниског растиња. Полиција је поднела кривичне
пријаве против Миодрага Б. (74), који је упаљачем палио суву траву и ниско растиње у
атару свог села Старо Корито, а ватра се проширила и прогутала 1.920 хектара ниског растиња и шуме изнад Књажевца. Тај пожар је
угашен тек након неколико дана, а у гашењу
су учествовали ватрогасци, војници, ловци и
мештани, а коришћени су и хеликоптери.
Пријаву је зарадио и Небојша Ј. (42) из Влашког Поља код Књажевца, јер је у атару свог
села запалио цигаретом сено и ниско растиње. Пожар се проширио и изгорело је 400
хектара шуме, чија је вредност процењена
на три милиона динара.
Било је и пожара на приватним објектима. Тако је домаћинство Душка Милетића
из села Врмџа код Сокобање претрпело
штету од 350.000 динара, јер су му у пожару
изгорела два помоћна објекта, даске, сено...

П

ако имају по 40, oдноснo 35 година радног стажа, деветоро радника Дрвне индустрије „Пореч“ у Доњем Милановцу,
ни након више месеци после банкрота којим
је окончан стечај првог приватног предузећа
у општини Мајданпек, не успева да оствари
право на заслужену пензију. Пола милиона
динара, колико јe - по грубим проценама потребно за порезе и доприносе које за
2004. и 2005. годину, није уплатио тадашњи
послодавац, Фабрика стилског намештаја
„Сорак“. Сада зa њих нема ко да плати, oсим
ако из стечајне масе, која тек треба да се добије продајом преостале имовине, не претекне пара.- Све време радио сам у „Поречу“,
последње две године без зараде као и други
запослени, па сам се пензији радовао као
мало дете. И био сам наиван као дете, јер тек
када сам поднео документацију, видео сам да
ми стаж није уплаћен –рекао нам је Влада
Мартиновић, возач, који за себе каже да je
већ 16 месеци социјални случај. - Нити
радим, нити сам пензионер! Године стижу, a
ja ни здравствену књижицу немам. Немам

И
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укупно 13, што показује колика је учесталост
пожара – каже Драган Алексић, командир
Ватрогасне спасилачке јединице која покрива шире подручје Доњег Милановца.
Велики број пожара био је и у Националном парку Ђердап.
- Од ускршњих празника суочили смо се
са више десетина пожара у којима су изгореле најквалитетније шуме на више од 200
хектара. Уништено је оно што је природа годинама стварала. Изгореле су нам и две новосаграђене чеке у које смо уложили
100.000 динара – каже нам Саша Несторовић,
директор Националног парка Ђердап.
Како сазнајемо у полицији Мајданпек,
постоје наговештаји да су неки пожари подметнути, а за починиоцима се трага.

Пожар су изазвали његови унуци, који су се
играли шибицама у дворишту. Срећом, комшије су притекле у
помоћ и из штала извеле стоку и одвукле
пољопривредне
машине.
Велику штету претрпела је и Драгана
Марковић из Зајечара,
јер су јој изгорела три
пластеника у којима је
било1.700 струкова парадајза и 2.000 струкова
паприке. Штета је процењена на 500.000 динара, а претпоставља се
да је неко намерно запалио пластенике.
И на подручју општина Мајданпек, Кладово
и
Голубац
протеклог месеца забележена је серија пожара,
углавном
шумских.
- Од почетка године до сада имали смо
32 интервенције, а у
целој протеклој години

ЖРТВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ТРАЖЕ ПРАВДУ

РАЗУМЕВАЊА ИМА

РЕШЕЊА НЕМА
•

С. Вукашиновић

• Деветоро радника доњомилановачког “Пореча“, и поред пуног

радног стажа, месецима без пензије, а надлежни слежу раменима

више ни коме да се обратим, јер сви имају разумевања, али нико решење за мој проблем
и проблем мојих колега.
Мартиновић додаје да му је власник Борисав Сорак то обећавао, али није испунио.
Слично би се могла опричати и највећа мука
Слободанке Миленковић, Виде Ракић и неколико других, бивших радника „Пореча“.
- У пракси смо до сада имали само један
сличан случај - каже Слободанка Виденовић,
судија Трговинског суда у Зајечару, и објашњава да закон не омогућава да се мимо ва-

жећег наплатног реда ова обавеза према тим
радницима измири. - Пошто се испоставило
да у фонду солидарности нема пара, a у Министарству за рад нема могућности због тога
што је „Влада само техничка“, једино решење
за њих би било да одбор поверилаца одлучи
да се та обавеза измири.
Упозната са проблемом овог предузећа
и запослених у њему, Драгана Тодоровић,
стечајни управник „Поречa“, каже да пара
нема, јер није реализована ни прва лицитација зa продају фирме.

КУЛТУРА

У ЗАЈЕЧАРСКОМ ПОЗОРИШТУ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”

ПРЕМИЈЕРА ЗА ДРАМСКА РАДИОНИЦА

ПРЕМИЈЕРОМ
•

Златко Лазаревски

• Од почетка године публици приказане четири нове представе, планирано је неколико гостовања, копродукција, а у
јуну се очекује и први наступ најмлађих у оквиру Драмске радионице
арадња зајечарског позоришта “Зоран
Радмиловић” са Бојаном Лазић, младом
редитељком из Београд, која је 2000. године дипломирала позоришну режију на
Академији “Браћа Карић” у класи професора
Никите Миливојевића, и са Миленом Богавац, драмском писатељицом и слем песникињом, довела је до тога да су 20. априла
Зајечарци могли да уживају у веома доброј
адаптацији и режији Аристофанове комедије
из времена античке Грчке “Жене у Скупштини”.
- “Жене у скупштини” је већ четврта премијера од почетка године, а пре тога имали
смо две дечије представе - “Црвенкапа” и
“Срећкове и Плачкове авантуре”, као и премијеру представе “Бурна ноћ”, која је рађена

С

У разговору са Селеном Ристић-Витомировић, руководиоцем дечије и омладинске сцене Позоришта, сазнали смо да би до
1. јуна требало да се на репертоару нађе
још једна представа за наше најмлађе суграђане, а оно што је у овом тренутку актуелно, јесте то да је од 1. априла почела са
радом драмска радионица.
- Након аудиције коју сам спровела у
свим основним школама у Зајечару, покренута је драмска радионица коју сачињавају
деца узраста од 1. до 7. разреда. Укупно
имамо 30 полазника, који су подељени на
млађу и старију групу, и у јуну би требало
да изведемо прву представу, чиме бисмо на
неки начин и заокружили ово тромесечје. У
међувремену, шесторо полазника из млађе
групе учествоваће у програму који се реализује под покровитељством Скупштине
општине поводом Ђурђевдана, док ћемо за
дан града, 9. маја, на тргу извести представу “Црвенкапа”. Полазници ове радионице плаћају хиљаду динара месечно, а део
тог новца иде Позоришту за набавку костима и техничку реализацију - каже Селена.

по тексту румунског писца Јон Луке Карађалеа - речи су Ане Ристић, руководиоца маркетинга организације и продаје у нашем
театру.
- Што се тиче гостовања зајечарског позоришта. добили смо заиста велики број позива
за
учествовање
на
разним
такмичењима и фестивалима како у земљи
тако и у окружењу. Наше ангажовање на том
пољу зависиће, наравно, пре свега од финансијске ситуације, а оно што је за сада сигурно, јесте да ћемо 23. маја наступити на
Добој Фесту са представом “Камен за под
главу”, коју реализујемо у копродукцији са
Народним позориштем из Београда. Иначе,
ова представа је увршћена на његов репер- нирамо да 17. јуна отпутујемо у Албанију, где
тоар и увек се игра пред пуном салом. Пла- бисмо у Аполонији одиграли представу
“Жене у скупштини”, а ту су још и Румунија и
Бугарска, које ћемо највероватније посетити
у мају или јуну месецу ове године - каже за
наш лист Ана Ристић.
Владa Ђуричић, управник позоришта, о
тренутном стању и плановима за будућност,
каже за наш лист:
У оквиру обележавања 60 година постојања и рада, са колегама из Видина направили смо луткарско позориште, а биће ту
још заједничких пројеката. Имајући у виду да
смо, уз помоћ донација из италијанског града
Монфалконеa, успели да реконструишемо
салу и да из сопственог буџета, уз помоћ
Скупштине Општине Зајечар, поправимо
део крова изнад позорнице, могу слободно
да кажем да смо на добром путу да ово позориште поново добије сјај какав заслужује.
Наш саговорник додаје да ће сви запослени у позоришту дати максимум како би
посећеност на представама била што боља и
како би суграђанима вратили помало изгубљено интересовање за ''даске које живот
значе''.
- Када је реч о Зорану Радмиловићу,
поред Фестивала “Зоранови дани”, који се
већ увелико спрема, тренутно селектор
гледа и врши одабир представа које ће бити
увршћене у програм. Почели смо и припреме за издавање монографије, чији је
аутор Вуксан Церовић и која ће бити посвећена овом великану нашег глумишта, а чија
би промоција требало да буде у октобру ове
године - обавестио нас је Влада Ђуричић.

Ансамбл представе “Жене у скупштини”
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ЖИВОТ

БОГИЦА И ЈОВАНА ЖИВОТАРЕ НА ОБРОНЦИМА МИРОЧА

СЕКА СЕКУ
НЕ ЧУЈЕ

• С. Вукашиновић
• Природа им је одузела дар говора, мајка их је напустила,
отац тешко оболео, деда без прихода, а сав терет пао је на
баку Даринку која брине како да их ишколује, да их оспособи за
живот...
огица је пет година напунила 6. јануара,
а њена сестра Јована ће четири имати у
августу. Живе са баком и дедом у кућици
изнад засеока Пољанчине, према Копаној
главици, на обронцима планине Мироч. Као
и сва деца у том узрасту, лепе су, немирне,
паметне, добре, али су, за разлику од многобројних вршњака – неме.
- Не говоре, не говоре од рођења, а паметне су, све знају, разумеју – прича потресну причу о поигравању судбине са овим
девојчицама њихова бака Даринка Ђорђевић (57).
- Јована је имала само 14 дана када их је
мајка оставила, напустила мог сина Станислава. Прва четири месеца живота Јована је
провела у болници у Београду, превремено
је рођена, имала је и жутицу. Када сам
отишла за њу, питали су ме да ли желим да је
задржим и чувам или дам на усвајање – каже
Даринка и објашњава да је, наравно, пожелела да брине о својој унуци...
- Мислили смо: проговориће Богица,
али то никако да се деси. Мислили смо:
Јована ће сигурно, али ни она није прогово-

Б

рила. Нисам имала могућности да их сместим у неку специјалистичку установу. Водила сам Богицу само у мајданпечку
болницу, а тамо су ми казали да чује, да види,
да нема сметње у грлу и да једноставно не
знају зашто не говори – опричава своју тугу
бака Даринка и додаје да је чекају нове невоље. – Ево, од јесени би требало да крене на
предшколску наставу, а како ће? Ја бих морала да је одводим три километара до аутобуске станице на Ђердапској магистрали,
како би аутобусом путовала још четири до
Голубиња или 16 километара до Доњег Милановца. Али, треба и да је чекам, што бих и
чинила да и о Јовани не морам да бринем,
јер немам коме да је оставим.
А као доказ да невоља никада не долази
сама, ову породицу задесиле су и друге. Син
Станислав, који као чувар ради у ПИМ-у, у 80
километара удаљеном Голупцу, оболео је, изгубио живце, а његова зарада од само 13.000
динара недовољна је за издржавање ове породице. Даринкин супруг, један је од губитника транзиције. Радио је више од 30 година,
последњих 20 и кусур у Дрвној индустрији

Бака Даринка са унукама

“Пореч”, која је из стечаја банкротирала остављајући раднике на улици, без двадесетак
последњих зарада и без плаћених доприноса, тако да Светислав ни у пензију не
може.
- Имамо нешто имања, али видите како
је стрмо, тешко за обрађивање. Имамо две
свиње, две краве, па деца увек макар млека
имају довољно – казује нам Даринка и објашњава да јој ћерке помажу, купују за братанице, дају од своје деце, али...
- Брине ме шта ће са њима бити ако се
мени нешто деси, јер ме здравље већ издаје,
срце ме све чешће мучи. Брине ме и како ће
оне кроз живот ако не науче да се споразумевају са другим људима, ако не заврше неке
школе – каже ова храбра жена, која је чула да
у Параћину или Јагодини постоји школа у
којој би њење унуке могле да уче, али нема
начина да до ње дође нити зна коме би могла
да се обрати.

КАКО ИМ ПОМОЋИ?
Уколико можете на било који начин да помогнете овим девојчицама, молимо да се обратите нашој редакцији да бисмо вас повезали са
њима. Уколико знате на чију адресу да закуца
њихова бака, којој институцији и где да се обрати, како да помогне напуштеним унукама, уколико имате средстава, или пак лепу реч
охрабрења, помозите им. Јер, милост је светиња
људског срца.

16

3.мај 2007.

ЖИВОТ

ШЕСТ МЕСЕЦИ БЕЗ СТРУЈЕ

ЖИВОТ КАО У

СРЕДЊЕМ ВЕКУ

• С. Марковић
• Због неплаћеног рачуна, Станковићима из Великог Извора
искључена електрична енергија коју нису имали, а ни сада немају од чега да плате. Супружници Зоран и Надица су незапослени, а њихове четири ћерке уче уз светлост свеће. Помоћи
ниоткуда...
адници зајечарске електродистрибуције
су новембра прошле године искључили
струју породици Стојановић из Великог
Извора због неплаћеног рачуна од 46.000 динара, тако да Зоран, његова супруга Надица
и четири ћерке Сања (14), Наташа(12),
Ивана(8) и Анита(6) живе као у средњем веку.
Једини стални приход ове породице је дечји
додатак, пошто је Зоран након 27 година радног стажа остао без посла и сада шесточлану
породицу издржава од повременог физичког рада и копања рака на гробљу. Посао
нема ни Надица, која је 10 година радила у
зајечарској “Тимочанки”.
- Девојчице се труде да све домаће задатке заврше док не падне мрак. Ако нешто
остане недовршено, уче уз свећу. Не гледају
телевизију и рано лежу. Од електричних апарата једино смо имали замрзивач и телеви-

Р

зор.Када су нам искључили струју, то нешто
намирница се покварило, тако да смо остали
и без хране.Деца данас углавном желе бицикл, ролере, компјутер, а моје девојчице
желе једино да имају струју - каже мајка Надица.
Зоран је радио у зајечарској пивари и
руднику угља, а онда је остао без посла. Када
се то десило и Надици, признато јој је само
осам година радног стажа.Њих двоје су
обијали многе прагове не би ли нашли неки
посао, али све је било узалуд.
- Никада ни од кога нисам тражио
помоћ, али сада стварно више не може да се
издржи. Не бирам посао само да зарадим
неки динар. Надничим, цепам дрва, копам
раке на гробљу. До сада сам ископао преко
хиљаду рака. Међутим, све то није довољно
да прехраним породицу. Девојчице примају

дечији додатак 3.600 динара и тај новац не
стиже редовно. За њих је чоколада појам каже Зоран.
Породица Стојановић нема здравствено
и социјално осигурање, тако да лечење
представља прави проблем.
- Ето, пре неколико дана Надицу је ујела
змија шарка. Некако смо успели да нађемо
превоз до Зајечара код лекара. Међутим,
нисам имао 1.700 динара да платим инјекцију, па сам оставио личну карту.
Зоран каже да се обраћао и Центру за
социјални рад у Зајечару, председнику општине Зајечар Бошку Ничићу... Међутим, помоћи ниоткуда.
Децембра прошле године општини сам
послао један допис. Звао сам више пута телефоном, одлазио у општину али нисам
могао да дођем до председника. Једна његова сарадница ми је рекла да се стрпим, јер
таквих као што сам ја има много - каже Зоран.
Сања, Наташа и Ивана су врло добри
ђаци, али им много тога недостаје, од школских торби до гардеробе и хране. Ова породица већ годинама нема веш машину и
електричан шпорет.
Најстарију ћерку Сању нисмо затекли
код куће, јер је била на спортском тренингу.
Остале три девојчице су управо радиле домаће задатке, јер је већ падало вече. Дочекале су нас и отпратиле умиљато, са осмехом
на лицу и надом да ће помоћ однекуд ипак
стићи...
ОВОЈ ПОРОДИЦИ ПОТРЕБНА ЈЕ ПОМОЋ.
Уколико сте у могућности да им на било који
начин помогнете, обратите се нашој редакцији ради контакта са њима.
3.мај 2007.
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ПРОФЕСИЈА
О ХЛЕБУ СА СЕДАМ КОРА

НЕ ДАМ СИНОВЕ

У РУДАРЕ!
•

Д. Стојадиновић

• Неџад Исени (49), рудар у Борском руднику, овим занимањем
се бави од првог радног дана, пуних 27 година. Радно место
му је на више стотина метара под земљом. Када би поново
почињао, опет би изабрао рударски позив, али деци то не саветује
лица Шистекова број 22 у Бору, стан породице Исени. Пол, шест је изјутра. Отац
Неџад седи за трпезаријским столом, испија прву јутарњу кафу док супруга Елмија и
синови Синан и Елвис још спавају. После
тога, као и сваког дана, почиње спуштање са
петог спрата зграде, а потом још 35о метара
под земљу....
Рударски позив у породици Исени је
традиција. Неџад је 1982. године обукао рударско одело, ставио шлем на главу, и од
тада их не скида. Другује са овом опремом у
све три смене, на деветом хоризонту подземне експлоатације рудника Јама у Бору.
- Посао рудара је тежак, напоран, и
посве ризичан. Када бих вам набројао све несреће које су се догодиле у руднику, могли
бисте књигу о томе да напишете. Али, има ту
нешто друго што би било добро да појасните
онима који не знају много о овом позиву. То
је осећај који рудар има када изађе из Јаме
након завршетка посла. Тада се осећамо свемоћно, јер смо победили природу - објашањава Неџад.
Он је рударски хлеб најпре окусио у боговинском руднику, да би 1986. године
дошао у борски комбинат бакра.
- Са супругом и два мала сина тада сам
дошао у Бор. Рудник је у то време био у највећем успону, и плате су биле добре. Са задо-
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вољоством могу да вам кажем да сам месечно зарађивао три хиљаде марака - каже
Неџад, додајући да му жена и синови Синан
и Елвис не раде. - Данас живимо у 36 квадрата од моје плате од 29.000 динара. Процените сами је ли то довољно за једну
четворочлану породицу. Некада сам са поносом причао да сам рудар, сада ми није баш
све по мери, највише из тих финансијских
разлога. Наш посао завређује барем дуплу
плату.
Превоз до рудника је организован и свакога дана у исто време полази аутобус. Неџадов улазак у аутобус и поглед на добро
позната лица га, такорећи, уводе у сасвим
други свет. То је свет до максимума испуњен
осећајем другарства, колегијалности и збратимљености.
- Не знам како је у другим професијама,
али готово сам сигуран да се код других занимања не остварује толики степен поверења у људе. То је на неки начин и логично,
јер смо ми рудари упућени једни на друге у
најтежим условима рада. Ја сам по ужој
стручности КВ палилац, али врло често зачујем позив колеге са булдожера да га мало
одменим - појашњава Неџад, истичући да
сви знају све да раде.
- Избегавамо сви да говоримо о трагедији која се догодила пре скоро два месеца,
када је погинуо наш колега
Милоје Павловић. Тада је
дошло до обрушавања у Јами
и Милоја су буквално прогутале тоне и тоне земље и
блата. Једва смо га пронашли
и извукли...Данас, пре него
што сиђем у Јаму, помислим
на супругу и синове. Помислим на све оно што још морам

да урадим у животу, на недовршене поправке у стану, на нашег кућног љубимца,
пса Арку. Помисао на све те ствари помаже
ми да се суочим са тешким и опасним послом.
Управо на овакав начин Неџад посматра
ствари, али исто тако добро зна да и супруга
Елмија са зебњом чека сваки његов повратак
са посла.
- Доста ми је један рудар у кући, бриге и
размишљања. Да ли ће доћи кући жив и
здрав, да му се није нешто догодило. Синове
не дам у рударе, и тачка! То не бих издржала
- каже Елмија, појашњавајући да јој је најтеже
када Неџад ради у трећој смени. - Ноћ ми је
тада најдужа и сан ми неће на очи. Преко
дана имам посла по кући и лакше је.
Синови Синан и Елвис се не изјашњавају, али се по њиховим лицима види да нису
заинтерсовани за рад у руднику. Неко време
су били у Немачкој, где су играли фудбал,
вратили су се и траже посао, који је тешко
наћи.
Враћамо се Неџаду. Допратили смо га до
уласка у рудник, где узима свој шлем и лампу.
Следећи корак води у рударски лифт који
борске камарате спушта све до 540 метара
дубине. Видимо осмех на његовом лицу и намеру да остави утисак опуштене особе, али
знамо да није. Како и може бити?! Улази са
колегама на платформу и затварају тешка метална врата. Сијају им само лампе на главама. Неџад је сједињен са колегама, и сада
су као један. Уз рударски срећно, желимо им
све најбоље..

ПОМОЛИМ СЕ ЗА СВЕ НАС
- Сваки силазак у Јаму је могућност да се не вратим жив. У последње време све чешће о томе размишљам, мада знам да је то због недавне несреће и погибије колеге Павловића. Дуго се несрећа није
догодила. И сада се, након ове, страх завукао у рударске ходнике. Осећамо га сви, а ја га побеђујем тако што у рудничком лифту мислим на супругу и синове, и помолим се за све нас.
У кућној атмосфери
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PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE
Нови Храм Вазнесења Господњег у Зајечару

SVEDO^ANSTVO @IVE VERE

насељу “Котлујевац” у Зајечару прошлог
четвртка почела је друга фаза изградње храма Вазнесења Господњег. Тим поводом свештенство Саборног храма Рођења Пресвете Богородице у Зајечару служило је молебан(молитве за
призивање помоћи, благодати и дара Пресветога Духа за почетак друге фазе изградње).Након
одржане молитве свештенство је благосиљало
раднике “Тончев- градње” из Сурдулице, који ће
изводити радове на храму, као и све присутне. Током друге фазе биће изграђен комплетан објекат
од подне плоче до купола.
Старешина Саборног храма Рођења Пресвете Богородице протојереј Игор Ивковић је
том приликом рекао да изградња храма зависи од
донатора и свих људи добре воље.
- Нашим молитвама и прилозима уграђујемо
себе у овај храм и остављамо један величанствен споменик за будућа поколења, да сведочи
колико смо били богољубиви, братољубиви и
потомкољубиви- рекао је протојереј Игор Ивковић.
Изградњу друге фазе помажу Министарство
вера, општина Зајечар и верни народ својим прилозима.

У

ОД ИДЕЈЕ ДО ТЕМЕЉА

Дана 21. априла 2005. године издато је Решење Епископа тимочког господина Јустина којим
је благосиљао административне и финансијске
припреме за градњу новог Српског православног
храма у зајечарском насељу Котлујевац. Председник општине Зајечар господин Бошко Ничић
је у свом предизборном уговору са грађанима зацртао изградњу још једног православног храма
у Зајечару. Као у најбољим временима византијске симфоније световне и духовне власти, епископ и градоначелник су трагали за најбољим местом за изградњу нове светиње. Уз помоћ Божју,
одлучено је да то буде на платоу иза Дома културе у Котлујевцу, а на левој обали Црног Тимока. Ту
се налазило дечје игралиште, које је измештено
400 метара узводно у ново урбанистички осмишљено насеље, које је убрзо добило канализацију, улицу са тротоаром и дечји парк са више
терена. Убрзо је извршено снимање терена од

ПРАЗНИЦИ
СВЕТИ
ВЛАДИКА
НИКОЛАЈ
ОХРИДСКИ И
ЖИЧКИ

вети Владика
Николај охридски и жички,
чији
се
спомен прославља 3. маја, рођен
је децембра 1880.
године у селу Лелић код Ваљева,
као прво од деветоро деце, побожних и честитих родитеља Драгомира и
Катарине Велимировић.
Основну школу је завршио у манастиру Ћелије, гимназију у Ваљеву, Богословију у Београду, а дипломирао
је на теолошком факултету у Берну. Oдбранио је два доктората у Берну и Оксфорду. Био је један од најобразованијих и најумнијих људи свогa времена.
Замонашен је у манастиру Раковица 17. децембра 1909. године именом Николај. Потом је студирао на
духовној академији у Петрограду. У
току Првог светског рата, јеромонах
Николај је у Енглеској и Америци
држао предавања и сакупљао по-

С

вођења електричне енергије. Извођење бетонских
радова почело је 18. августа, а армирање и наливање темеља бетоном седмог септембра. Пред
Св. Николу 2006. године завршен је темељ, односно груби под храма.

САГРАДИМО ХРАМ

стране геодета, као и геолошко испитивање терена. Епархијски архитекта дипломирани инжењер архитектуре Сузана Милошевић са благословом Епископа је именована за главног и одговорног пројектанта. Она је пројектовала петокуполну грађевину са полукалотама изнад апсида и шестом куполом изнад звоника са пет звона. У припрати је предвиђен горионик, а на западној страни брода храма галерија хора. Нови
храм ће бити висок 21 метар, дугачак 30, а широк
16,88 метара.
Дана 18. јуна 2006. године Његово Преосвештенство Епископ тимочки господин Јустин са
Епископом жичким господином Хризостомом,
Епископом захумско-херцеговачким господином
Григоријем и архимандритом господином Иринејем Добријевићем, нареченим Епископом аустралијско-новозеландским, уз саслужење свештеника тимочке Епархије, освештао је темељ за
нови храм Вазнесења Господњег. Освећењу темеља за нови храм присуствовао је и Министар
вера у Влади Србије господин доктор Милан Радуловић. Том приликом, пре Свете архијерејске Литургије прочитана је и положена у темељ новог
храма Повеља Епископа тимочког.
Дана 16. јуна 2006. године потписан је Уговор
о изградњи новог храма (прве фазе изградње -темеља) између Акционарског друштва за пројектовање и извођење радова у грађевинарству
“Пут” Зајечар и Црквене општине Зајечар. После
освећења темеља за нови храм, у току месеца јула
почели су радови око уређења градилишта и до
моћ.
За Епископа Жичког је изабран 25. марта 1919. године, а после 18 месеци за Епископа охридског. У Охриду је написао дела Речи о свечовеку, Молитве на
језеру, Нове беседе под гором, Охридски пролог, Омилије и друге.
Оснивао је сиротишта, болнице,домове за старе и изнемогле. Још за живота народ га је сматрао светитељем.
Свом народу је оставио у наслеђе непроцењиво благо
од 12.000 страница текстова.
Одмах на почетку Другог светског рата, Немци су
Владику Николаја, као једног од најумнијих и најутицајнијих Срба, најпре затворили у манастир Љубостињу,
а касније пребацили у злогласни Дахау.
После рата владика није могао да се врати у земљу.
Отишао је у Америку. Упокојио се на молитви 18. марта
1956. године. Молитвом је живео и молитвом се упокојио.
Народ се одавно Светом владици молитвено обраћа
и добија утеху и исцељење.Мошти Светог Владике Николаја су 3. маја 1991. године из Америке пренете у
Србију и положене у његову задужбину, манастир
Лелић.
Маја 2002. године Свети Архијерејски Сабор Српске
Православне цркве прогласио је Владику Николаја светитељем Српске Цркве, а његово име је уписано у Календар Светих.

Планирана инвестициона вредност по главном пројекту је око 42 милиона динара. Влада
Србије је својим националним инвестиционим
планом за изградњу храма у Зајечару предвидела донацију у износу 173.930 евра или око 14 милиона динара. Донације за прву фазу изградње
обезбедила је највећим делом Општина Зајечар.
Част нам је обратити Вам се са молбом, да у
складу са Вашим могућностима помогнете изградњу новог Храма Вазнесења Господњег у
зајечарском насељу Котлујевац. Тиме бисте Ви и
ваши потомци као приложници били помињани
на свим богослужењима у будућем храму, до
краја века.
Молимо Вас да Ваше новчане прилоге за изградњу новог храма уплатите на посебан рачун (за
динарске уплате број: 160-253550-03 Банка Интеса а.д. Београд) или донесете у канцеларију Црквене општине Зајечар.

Вести из Епархије
НОВИ ПОСЛЕНИЦИ НА ЊИВИ
ГОСПОДЊОЈ
тац Влада Вуковић рођен
је 17. јануара
1984. године у Шапцу. Завршио је богословију Светог
Саве у Београду.
Његово Преосвештенство Епископ тимочки господин
Јустин рукоположио га је за ђакона
15. априла 2007. године у Врмџи код
Сокобање, а у недељу 22. априла
2007. године у Саборном храму Рођења Пресвете Богородице у Зајечару
обавио је и рукопложење за свештеника. Отац Влада биће парох у Тимочкој епархији, а тренутно је
на пракси при Саборном
храму Рођења Пресвете
Богородице у Зајечару.

О

Са благословом Његовог
Преосвештенства Епископа тимочког господина
Јустина страницу уређује
информативна служба
Црквене општине Зајечар

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
Пре свега, храм је свето место, и када човек улази у њега мора улазити тихо, лагано и са дубоким страхопоштовањем.Када се дође на црквена врата, тамо се застане, прекрсти се и лагано поклони према храму.
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ТУРИЗАМ

НА КАПЕТАНМИШИНОМ БРЕГУ КОД ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА

ОАЗА МИРА ЗА

ДУШУ И ТЕЛО

• С. Вукашиновић
• Породично имање Стефановића, због необичног амбијента
и надалеко познатих кулинарских специјалитета, убележено
је у проспекте реномираних туристичких организација
ородично имање Стефановића, због необичног амбијента и надалеко позантих кулинарских специјалитета, убележено је у проспекте реномираних туристичких организација
Када је породица Стефановић одлучила
да на свом имању на Капетан-Мишином брегу, недалеко од Доњег Милановца, преуреди
нову породичну кућу за потребе туриста, а
врата отвори како би у лепо уређеном врту посетиоци могли да виде галерију под ведрим
небом, а и да уживају у овдашњим кулинарским специјалитетима, многи су само одмахивали главом и говорили: “Шта им то треба,
неће то лако ићи, зашто од готовог праве вересију?...”
- Овим послом смо се, у ствари, дуго бавили за своју душу и пријатеље, али смо постајали свесни да бисмо то могли да поделимо са туристима и да развијемо прави бизнис.
Били смо свесни тога да се можемо ослонити
на непоновљиву лепоту природе која се
може сагледати баш са Капетан-Мишиног
брега. Одавде се бродови као на длану прате на ђердапском путу, наруку нам иде блага
клима са елементима медитеранске, то што
имамо здраву храну и “мали милион” сјајних

П

Осумњичени отац Милан Благојевић

кулинарских рецепата. У близини су нам
праисторијски локалитети Лепенски вир и
Власца, Трајанова табла, Рајкова пећина, хидроелектрана Ђердап... Знали смо да туристима можемо да понудимо и мир и уживање
у јединственој природи, доброј за бег из
градске вреве и буке и показало се да нисмо
погрешили – рекао нам је Живорад Стефановић о чијем домаћинству се као једном од
најбољих, најрепрезентативнијих у сеоском туризму Србије, говорило и на Сајму туризма у
Берлину. На Капетан-Мишином брегу они
имају могућност за смештај до седам особа,
али уз најаву, наручак или вечеру могу да приме и педесетак гостију, што се од раног пролећа до касне јесени и дешава.

ВЕЗА ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ
Кухиња, о чијим се специјалитетима навелико и надалеко прича, неприкосновени је
простор Живорадове супруге Душанке.
- Нема ту великих тајни, а малих је баш
много. Основу сваког менија чине намирнице којих има напретек: сир, мед, коприва, печурке, кукурузно брашно са поточаре, воће и
Сложна породица
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биље – прича ова вредна домаћица, која је небројено пута групама гостију представила
своју кухињу на најбоњи начин, погачом и
сољу, па домаћом ракијом, медовачом, а онда
предјелом са неколико врста сира, међу
којима је и козји са мирођијом, а и проја зељаница и мусака од коприва, па салата од печурака и јагњеће печење под сачем, вруће лепиње и домаће вино. – Од коприва сада припремам више јела, имамо и многобројније
биљне сокове, па верујем да нећемо разочарати, госте који нам се поново враћају.
Гости на имању Стефановића доста времена проводе у галерији на отвореном, у
лепо уређеном врту, где је себи место пронашло око 400 скулптура од дрвета које је Живорад обрадио, а које су саставни део приче
о тананим везама између човека, дрвета и

воде, који су ту, у залеђу Лепенског вира, одувек успостављали
хармонију.
Наш домаћин додаје да имају
одличну сарадњу са културноуметничким друштвима из
Црнајке и Рудне Главе, па и могућности да у овом амбијенту
организују вечери поезије и сличне пригодне манифестације...
Ћерка Сузана и син Срђан су,
такође, увелико у породичном
послу, иако Срђан ради у Доњем
Милановцу. Сузана је својој мајци
десна рука, али њена највећа
обавеза је четворогодишњи син
Матија и његово одрастање. Он је
права маскота овог домаћинства,
лако склапа пријатељства и прилагођава се свом и друштву
одраслих , а и добар је водич
кроз имање.

СТАЗЕ ЗДРАВЉА
- Ми смо гостима понудили
и новину, пешачке стазе здравља, од којих је
најтежа она до Ковилова, ми га зовемо “кров
света”, са којег видик пуца све до Карпата и
представља праву награду за напор да се до
њега стигне – испричао нам је Срђан, који у породичном бизнису највише обавеза има око
маркетинга. Да је у томе успешан, сведочи податак да је ово домаћинство уписано у многе каталоге и проспекте реномираних туристичких организација, а све више на мети страних туриста, па и високих страних делегација.
Није тајна, да су ту радо и више пута долазили поједини амбасадори, да често долазе и новинари...
- Сви нас питају зашто не повећамо смештајне капацитете, сада када бисмо лако могли
да добијемо повољне кредите. Ми знамо да
морамо да будемо крајње опрезни, јер би нас

ПАНСИОН 1.500 ДИНАРА
Стефановићи нуде услуге по ценама тек
нешто вишим од прошлогодишњих. Пун
пансион наплаћују 1.500, полупансион 1.300, а
ноћење са доручком 1.100 динара. За смештај
гостију за сада имају две двокреветне и једну
трокреветну собу.

недостатак мере могао да кошта много, кроз
губитак мира и посебности овако организованог места – открио нам је Срђан.
Стефановићи су по много чему јединствено домаћинство које се бави сеоским
туризмом. Поред осталог, и по томе што то
раде веома добро. Можда и зато што сви
осим, наравно, малог Мате поседују факултетске дипломе..

Ове скулптуре су дело Живорадових руку
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ПРОФЕСИЈА

ЗАЈЕЧАРСКИ ПОЛИЦАЈЦИ ПРЕПРИЧАВАЈУ АНЕГДОТЕ

ДОШАО У ПОЛИЦИЈУ

ДА ОРОЧИ ДЕВИЗЕ

• С. Божиновић
• Зајечарски полицајци свакодневно се сусрећу са бројним догодовштинама, како са криминалцима, тако и са обичним грађанима
ре извесног времена на пријавници се
појавио старији човек, пита да ли је у
згради полиције, ја му одговорих потврдно, а он из џепа извуче малену флашицу
и каже: “Ја дош`о да ми ставите капи у очи” каже радник зајечарске Полициске управе.
Анегдоте са пријавнице су многобројне,
и не могу се све упамтити. Ипак, полицајци
се присећају понеких:
-Дошао у зграду полиције господин у
оделу, са краватом и шеширом, почео да говори: ”Ви сте најбољи, свака вам част. Сви вас
хвале и само вама верујем”. Мени је то годило, али када је извукао 400 евра и гурнуо
кроз шалтер, занемео сам. Наиме, господин
је грешком мислио да је ушао у банку, па је
хтео да орочи девизе. Долазила је и једна
бака тражећи да ухапсимо лопова који јој се
увукао у бојлер па ноћу светли. Од нас се заиста много захтева. Рецимо, захтевају да им
полициска патрола даноноћно чува паприке
да не би неко украо засад. Неки грађани
траже да иду код начелника ПУ и ни код кога
другог, јер им је, рецимо, комшија одсекао
грану или се неко паркирао на њихово
место. Један грађанин тражио је пријем код
начелника да би му он решио проблем заједничког водомера. Осим оправданих позива,
грађани зову 92 тражећи да им кажемо
бројеве телефона градских установа, у колико сати почиње утакмица на градском стадиону, зову да пријаве да у стану цури вода,
да је на улици пукла цев. Скоро је назвао
човек који је кренуо на посао, видео непознатог пса у згради, и тражио да га ми одведемо на посао. Највише има пријава кућних
свађа и обавезно кажу да је у питању покушај убиства. Један господин је недавно
пријавио да га је жена ударила тучком за
месо. Имали смо и пријаву мужа коме је жена
побегла, а он је од полиције тражио да му је
врати јер нема ко да му чува краве.
И инспектори који се боре против
нарко-дилера имају необична искуства.
- Имали смо једног “Ајварка” који је у теглама ајвара покушавао да аутобусом за Немачку прошверцује пакетиће наркотика.
Један осумњичени сакрио је пакетиће у мобилном телефону. Питали смо га шта му је то,
а он је хладно одговорио: “Заглавка за батерију”. Занимљиво је то што лица која поседују
наркотике беже чим нас угледају, или поједу
наркотик. Једном нам се један осумњичени
тако силно загрцнуо да смо га једва повратили ударцем у леђа, а он је испљунуо пакетић. Недавно, око четири часа изјутра,
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свратили смо у пекару да купимо доручак и
у углу спазили двојицу младића како једу
бурек. Нисмо ни обраћали пажњу све док
један од њих није хитро гурнуо руку у џеп и
ставио нешто уста. Пришли смо, а он је увелико жвакао бурек са марихуаном. Ипак,
најнеобичнији догађај десио нам се када
смо јурили лице осумњичено за поседо-

вање екстазија. Кад смо га сустигли и одвели
у станицу, приметили смо да су му зуби зелени, али нисмо томе придавали значај. Међутим, након извесног времена младић је
почео јако да се тресе, а онда се умирио и
почео руком лагано да маше по ваздуху. Питали смо га шта ради, а он је кроз блажен
осмех рекао да мази миша.Уплашили смо се

за његово здравље и сместили га у аутомобил, па кренули у болницу. Он је успут поздрављао контејнере, говорећи да
поздравља беле ирвасе. Касније смо сазнали да је осумњичени “мудро”, док је бежао
од нас, сажвакао и прогутао десетак таблета
екстазија. На срећу, прошао је без последица – испричали су инспектори.

ШТЕДИ АКУМУЛАТОР
ВОЗЕЋИ БЕЗ СВЕТЛА
И саобраћајна полиција сусреће се са необичним људима.
- Зауставили смо једног возача јер је усред
ноћи возио са угашеним светлима. На наше упозорење, он је одговорио:” Па ја годинама тако
возим јер штедим акумулатор”. Иначе, највећу
количину алкохола у крви имао је грађанин који
је са 4,05 промила управљао возилом, што се
граничи са научном фантастиком јер, по речима
лекара, толико алкохолисана личност мора бити
у коми – причају саобраћајци.
Необичних догађаја има и приликом хапшења. Тако један осумњичени коме су полицајци већ ставили лисице на руке, и кога су
намеравали да сместе у аутомобил, хитро је сео
на седиште сувозача, што је противно правилима. Дуго је требало да га полицајци убеде да
пређе позади. Он се правдао тиме што му је мука
уколико не седи на предњем седишту.
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ИСТОРИЈА

“ТИМОЧАНИН”, ПРВЕ НОВИНЕ У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ

ЛИСТ ЗА НАРОДНЕ ПОТРЕБЕ
• Први број се појавио 20. јуна 1889. године, а излажење је, са
мањим или већим прекидима, окончано 1927. године
оследњих деценија XIX века Зајечар је,
захваљујући банкарском и трговачком
капиталу најимућнијих мештана, нагло
закорачио
у
индустријализацију и велетрговину. Упоредо с
тим,
друштвени
живот
вароши
бивао је све богатији и свестранији. Оснивана
су многа култ урно-просветна,
хумана,
спортска
и друга
удружења.
Зајечар је
постајао
модерна варош која је
пратила савремене токове у развоју Србије.
Једна од тековина привредног и друштвеног развоја града из
тог периода била је и појава првог листа
у Тимочкој Крајини – “Тимочанина”. У његовом поднаслову писало је: “Лист за народне
потребе”, мада је као “Орган Радикала Тимочке Крајине” превасходно служио политичким циљевима те странке.
Први број изашао је 20. јуна 1889. године. Власник листа била је Радикална
странка Тимочке Крајине. Иницијатори и оснивачи били су професори зајечарске гимназије –радикали, који су били и највреднији
сарадници, а неки од њих и одговорни уредници – професори Радован Мицић, Светислав Симић и Драгољуб Павловић.
Лист је штампан у локалним штампа-
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ријама, на великом формату, на четири странице. Повремено је имао и две странице додатка. Излазио је у периоду 1889 – 1891.
године, и то четвртком и недељом. У првој
години издато је око 50 бројева, у другој 88,
а у трећој 60.
Поред новости из странке и политичких
полемика са супростављеним партијама,
“Тимочанин” је објављивао пре свега локалне новости али и вести из земље и
света, затим чланке из економије,
берзанске извештаје, кретање
цена на страним тржиштима пољопривредних
производа... Било
је лекарских и
правних
савета,
о г-

ласа
и
реклама. У многим
бројевима
листа било је и оригиналних литерарних радова, али и превода из стране
књижевности.
Прве зајечарске новине примљене су у чаршији са одушевљењем, јер
је и то био корак напред у развоју вароши.
Пошто је био не само информативно-поли-

• С. Вељковић
тички лист, већ је имао и веома поучне садржаје, па и многе чаршијске новости са згодама и незгодама њихових суграђана, радо
је читан, како у Зајечару, тако и у околним селима. Међу трговцима, имућнијим занатлијама и државним чиновницима био је
приличан број претплатника. Продаван је на
улици код разносача новина, као и у штампарији. Цена листу је била 10 пара, а годишња претплата коштала је била 10 динара.
“Тимочанин”, као орган Радикалне
странке, почев од броја 61 у јесен 1891. године, наставио је излажење под истим називом, али као службени лист Окружне
самоуправе зајечарског округа. Поред службеног, лист је имао неслужбени део са сличним садржајем као претходни. Као службени
лист потрајао је мање од годину дана.
Почев од 10. септембра 1892. године,
лист је поново излазио као орган радикала
Тимочке Крајине, али је то кратко трајало.
Штампање је престало 21. фебруара 1893. године.
«Тимочанин» је обновљен 1907. године,
опет као «Службене новине окружног одбора округа Тимочког». Излазио је 1. 10.
и 20. у месецу. Лист је поред службеног дела имао прилоге из свих
области привредног и друштвеног живота у округу
тимочком (обједињени
бивши
окрузи
зајечарски и књажевачки).
Излазио је до
1911. године.
Ни то није
крај приче. После
Првог
светског
рата, 1925. године,
поново је излазио као
службене
новине
округа до 1927. године.

Захваљујући Историјском архиву Тимочке Крајине, ево два прилога из старих бројева листа

ОТВАРАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАЦИЈЕ

ЛИЦИТАЦИЈА

У рубрици Дневне вести у броју 39 од 19. новембра 1889. године пише:
''Наша је општина, увиђајући и корисност ове установе, одобрила још пре неколико месеци потребну помоћ за отварање метеоролошке стације.
Пошто су сад уклоњене све препоне, које су стајале на путу њезину остварењу, биће за који дан отворена у нашој вароши, метеоролошка стација за целу Тимочку Крајину. За руковођу ове стације
примио се г. Пера Керечки, предавач овдашње Гимназије, коју је
обећао слати нашем листу недељна извешћа о опаженим атмосферским променама.''

Када прочитате редове који следе, уверићете се да су неке
теме у нашој Србији актуелне и после више од једног века. Тај текст,
објављен у јесен 1889. године, изворно гласи:
Многи грађани чуде се, зашто се за окружну болницу ствари,
хлеб, месо и т. д. не набављају лицитацијом, него се оставља економу да он сам лично набавља. Тиме се даје маха сумњи, да цена купљених ствари не мора да буде истоветна са ценом коју економ
каже. И ми се слажемо с г.г. грађанима, не сумњајући у савесност економа, да је лицитација правилнији пут за набавку болничких потреба. Надамо се, да ће садањи управник болнице изабрати ово
правилније и правичније срество набавке.
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НАГРАДНА ИГРА
НАГРАДНА ИГРА

УПОЗНАЈМО КРАЈИНУ

Поштовани читаоци, од првог броја нашег листа почињемо са наградном игром чији је
смисао да боље упознамо наш регион кроз кратке текстове о неким занимљивостима
које, верујемо, нису много познате широј јавности. Пажљивим ишчитавањем лако
ћете доћи до одговора на постављено питање.
Потребно је да сакупите четири купона са уписаним тачним одговорима и да их у
коверти пошаљете на нашу адресу. У последњем броју у месецу објавићемо ''џокера'',
који ће моћи да замени један од недостајућих купона.
За ово коло наградне игре обезбеђене су многобројне награде: телевизор, путовања, летовања, бела техника, а биће и награда изненађења.
Коверте са купонима слати на адресу редакције: ''ТИМОЧАНИН'' - Тржно-пословни
центар Краљевица бб, ламела б, 19000 Зајечар.

Питање: Шта се налазило на спрату изнад купатила у селу Трновац?
ПРВО ЈАВНО КУПАТИЛО

Давне 1933. године у листу„Политика“ од 21. септембра освануо је
текст под насловом„Подигли своме безводном селу купатило, чесму и
хигијенско појило за стоку - пример браће Никодијевић“.
Прво јавно сеоско купатило у Тимочкој Крајини изграђено је у селу
Трновац, на пола пута између Књажевца и Зајечара. Тада је то била права
реткост, чак и за многе градове. Купатило су изградила браћа Никодијевић на свом плацу, а вода је доведена са општинског имања. Топла
вода тада се загревала у казанима, а на купање су, осим мештана, долазили и из других општинских места.
Зграда купатила је била веома лепа, са спратом, а у просторијама на
спрату била је банка, која је радила до Другог светског рата. Чесма, која
се налази поред купатила, саграђена је 1931. године и била је јавна, са коритима за напајање стоке.
( Из архива Небоjше Симеоновића Нелија)

КУПОН 1
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
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РЕЧ ЧИТАЛАЦА

КАКАВ СМО ТО
НАРОД?
длучио сам да напишем ово отворено
писмо из два разлога: први је да се помогне једној породици, а други да покажем какав смо ми народ.
У питању је једна избегличка породица
коју чине син средњошколац, мајка и отац.
Они су у наше село стигли још 1995. године,
и одмах су били смештени у кућу преко пута
моје. Посматрао сам годинама како живе,
како се боре за своје место под сунцем.
Они су живели у селу Горња Требиња.
седам километара од Карловца. Имали су
кућу, окућницу, стоку, машине, имали су
посао у Карловцу. Имали су свој живот.
Онда су цареви решили да се играју
рата...
Отац породице био је на ратишту када је
у њихово селo стигла вест да морају хитно да
беже. Мајка је брзо спаковала нешто постељине и ситница у тракторску приколицу,
сместила сина, села за волан трактора и кренула куд и сви – у шуму на неколико дана, док
не прође налет Туђманових бојовника.
Имали су они у својим оборима и стоку, коју
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су при одласку пустили да иде куд зна. Не
може то свако да разуме, само сељак може,
да гледаш како ти краве и свиње и све што си
чувао нестаје.
Та жена ишла је за колоном из свог села,
колона је милела путем, а након 70 километара њој и сину придружио се супруг, па су
заједно наставили бег. Када су пролазили
поред једног хрватског села, тамошња деца
су из потаје каменовала колону избеглих.
Жену, нашу садашњу комшинку, погодила је
каменица у главу, и била је без свести целе
ноћи. Муж ју је ставио поред сина у приколицу, не знајући хоће ли се уопште пробудити. Нема лекара, нема помоћи, само страх
и немоћ.
Срећом, жена се пробудила без последица. Четвртог дана пута нестало је хране.
Син је молио мајку за парче хлеба и плакао
говорећи : „Дај ми само мрву.“ Без хране су
били четири дана, све док нису после осам
дана пута стигли у Србију. Колона је усмерена ка Зајечару, тако да је Краљевица била
прво место где су стали. У хали спортова
били су три дана, а онда су их довели у Мали
Извор, ту у мом комшилуку да стану и остану.
Са собом су из завичаја допремили само
трактор, успомене и живу главу.
Нећу да грешим душу: моји су их Малоизворци срдачно прихватили и у почетку су
им у свему били на услузи. Доносили су им

брашно, јаја, сир, саосећали са њима, слушали приче са ратишта...
Време је пролазило, они су се полако
привикавали, обрађивали њиве, чували
стоку, запослили се као радници у Зајечару,
син је уписао средњу школу.
Кућа у којој живе, припадала је, сада већ
покојној, Живани Николић. Они су је чували
до њене смрти и наследили кућицу, у коју је
вода уведена још пре 30 година. Наследили
су и воду – и ту настаје проблем.
Решили моји сељаци да им не дају воду!
Заборавили на све њихове муке, заборавили
да смо људи. Управни одбор водовода нашег
села, на челу са председником Драгољубом
Митићем, донео је одлуку да ова породица
мора да плати за прикључак 40.000 динара.Некако су сакупили новац и откупили
прикључак за воду од једног мештанина.
Но, све им било бадава! Одбор и даље
зуцка како им неће дати воду. Избеглице
сада, поред свих мука, морају да копају септичку јаму, да поставе водомер, да прикључе
нове цеви, да нахране и плате мајсторе...
Одакле?!
Ово сам написао да се јавно чује какав
смо ми народ, како нашој браћи, уместо да
помогнемо, на стрмини додајемо терет. Написао сам да се постиди Мали Извор. И написао сам да неко, ако има бар мало новца
који му претиче, помогне овој породици. То
је породица Лалић, наша, српска и Божија...
Драгољуб Јевтић,
члан и благајник Управног одбора водовода села Мали Извор

САМОВОЉА
''ТИМАСА''
ишем у име својих комшија и у своје
име. Живимo у Зајечару, у насељу
„Шљиварски пут“, и више не знамо коме
да се обратимо за помоћ.
Наиме, ми живимо на брду, има нас старијих, има и комшија који једва излазе уз ту
узбрдицу. До пре месец дана аутобус предузећа „Тимас“ возио је осам пута дневно до
краја узбрдице, где постоји и окретница. Ту
последњу станицу користили смо и ми из те
улице, а и људи који имају појате и викендице. И онда су нам укинули ту станицу без
икаквог објашњења, односно оставили су да
до ње иде аутобус само два пута дневно,
ујутру и увече. Веома је тешко многим мојим
комшијама да се пењу уз брдо, како лети тако
и зими, па смо решили да нешто предузмемо.
Сакупили смо око 200 потписа и обратили се
нашој Mесној заједници и диспечеру „Тимаса“. Шта је за њих тих 600 метара, када је та
станица била у функцији шест година! Међутим, нико нам није одговорио, нико нам није
дао никакво објашњење.
И зато питам: да ли смо ми грађани другог реда? Зашто се према нама тако понашају?! И - молим надлежне да нам помогну.

П

Мирјана Живановић,
Шљиварски пут 151, Зајечар
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ВЕК ФУДБАЛА У БОРУ

ПОТРОШЕНИ

ЕНТУЗИЈАЗАМ
• Д. Стојадиновић
• Корени садашњег ФК Бор, најстаријег клуба у региону, сежу
до почетка двадесетог века. Био је и прволигаш, а сада се
такмичи у Српској лиги уз многобројне, пре свега финансијске
невоље
акон што су Французи 1904. године купили рудник у Бору, врло брзо су у
овом малом рударском месту основали
први фудбалски клуб “'Спортска асоцијација
Бор”, који се такмичио у Тимочкој фудбалској
жупи, а први председник био је Емил Пијала,
уједно и председник “Француског друштва
борских рудника”. Први српски играчи били
су Велимир Веља Пешић и Богољуб Костић.
Овим подацима почиње више до века
дуга историја Фудбалског клуба Бор, најстаријег у региону.
Како је општепознато да се већина фудбалских клубова, не само у овом региону, налази у незавидном материјалном положају, такав случај је и са ФК Бор. Многи редови би могли бити исписани о садашњим недаћама и
проблемима који муче овај спортски колектив,
али то је мало шира тема...
Када су после Другог светског рата комунисти протерали капиталисте, а самим тим
и Французе, фудбалски клуб је добио име “Раднички”, да би тек 1959. године добио назив ФК
Бор.
До 1963. године такмичио се у Српској
лиги, а онда је ушао у Другу лигу. Нагли успон
је имао у сезони 1969-1970, када је постао и
прволигаш. Памти се његово учешће у европском Купу купова, где се Бор, победивши
Чехе, пласирао у друго коло.
Клуб је стекао “армију” навијача не само
из овог краја. У то време су град Бор и Рударско топионичарски басен доживљавали

Н

Први тим ФК Бора данас

најбоље и најуспешније дане. За Бор су,
између осталих, у послератном периоду играли Милош Милутиновић (,,плава чигра“),
Бора Милутиновић,
Новица Костић, Бориша Ђорђевић и други
великани фудбала, а
многа борска деца су
се прославила у другим клубовима, као
сада Иван Гвозденовић, бивши Звездин капитен и првотимац
француског Брижа.
На стадиону Бора
су некада играли Звезда, Партизан, Хајдук из
Сплита, Динамо из Загреба, љубљанска Олимпија, скопљански Вардар... Тренутно је ФК
Бор у Српској лиги. Многи играчи сматрају да
би могли врло лако да стигну до Друге лиге
када би постојала већа подршка релеватних
институција. Ударна снага овог тима су, тренутно, 23 првотимца, а такође тренирају и
пионири, кадети и омладинци. Играчи истичу да је грехота да клуб пропадне, јер је мало
клубова са оваквом традицијом. По ко зна који
пут се, међутим, потврђује чињеница да ипак
све зависи од пара.
Тренер Војкан Алексић каже да је сигуран
у младе момке који
играју, али да треба
још много радити.
Међу стандардним
играчима су Дејан
Станковић., Урош Живановић, Никола Величковски, Марко
Ђорђевић, Иван Милетић, Небојша Манчић, Никола Дуцић,
Стеван Милићевић,
Владимир Милојевић,
Иван Арсовић, Никола
Крстић, Саша Иванов,
Иван Додић и Жељко
Штирбановић.
- Очекујемо већ
подуже да нас прихвате надлежни у Општи-

НЕЗАБОРАВНИ АСОВИ
Фудбалски асови између два светска
рата у Тимочкој фудбалској жупи били су
Милан Шаља, Чеда Главашевић, Милутин
Радуловић Рибарац, Душко Богдановић
Бик, Живан Будимировић, легендарни Буда
Гојковић и други, који су остали забележени у историји клуба.
Први Срби који су између два рата
играли са Французима били су Коста Живановић, Анта Марковић, Мита Вучковић и
Станоје Војиновић. Њихови потомци и
данас живе у Бору.

Екипа ФК Бора из 1920

ни Бор и да на неки начин финансијски помогну функционисање клуба. Немогуће је да
не схватају значај ФК Бор – каже председник
Миодраг Ћирић.
- Уколико у Општини Бор ништа не помогну, одох ја у француску амбасаду. Рећи ћу
им, господо, ви сте пре једног година основали клуб, дајте помогните нам да усред
Србије чланови Француске лиге. Зашто то
тражимо. Па зато што у Бору неће нико да поштује традицију. Можда Французи хоће – сасвим озбиљно говори Ћирић.
Било како било, фудбал се на крају увек
ограничи на новац, јер је у случају ФК Бор ентузијазам одавно истрошен.

ИГРА У ФРАНЦУСКОЈ ЛИГИ?
- Уколико у Општини Бор ништа не помогну, одох ја у француску амбасаду. Рећи
ћу им: ,,Господо, ви сте пре једног века основали клуб, дајте помогните нам да усред
Србије постанемо чланови француске
лиге.“ Зашто то тражимо? Па зато што у Бору
неће нико да поштује традицију. Можда
Французи хоће – сасвим озбиљно говори
Ћирић.
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У МАЛОМ ФУДБАЛУ

СЛАВИЛИ ДОМАЋИНИ

• На жалост, повољан општи утисак о надметању покварен
на финалој уткамици између Зајечараца и Нишлија када је
дошло до опште туче на терену, али је брзо интервенцијом
професора и полиције спречен већи сукоб
ротекле седмице Зајечар је био домаћин Републичког такмичења средњих
школа у малом фудбалу. Учествовало је
девет екипа које су биле подељене у три
групе. Школе које су избориле пласман на
ову манифестацију су дошле из различитих
крајева Србије, па је квалитет фудбала био на
високом нивоу. Такмичење је отворено у понедељак у Техничкој школи у Зајечару, а
борбе су затим настављене у Спортској хали
на Краљевици. У два дана такмичења виђено
је много лепих потеза, голова и велика жеља
за победом, што је многобројна публика
знала да награди аплаузима.
Најбољи утисак од свих учесника оставиле су Техничка школа из Зајечара и нишка
Гимназија ''9. мај '' које су у директном окршају одлучиле победника турнира. Домаћи
фудбалери су ношени подршком са трибина
брзо дошли у вођство од 2:0, али је до краја
меча виђена жестока борба са пуно преокрета и голова на обе стране. Један од пресудних момената на мечу десио се пред крај
првог полувремена када је избила општа
туча на терену што је резултирало искључењем по два играча из оба табора. Револтирани таквом одлуком судија, навијачи
зајечарске екипе су покушали да се обрачунају са играчима супарничке екипе, али је

П

брзом интевенцијом професора и полиције
спречен већи сукоб. Меч је после кратке
паузе настављен, а већу жељу за победом су
показали ученици Техничке школе из
Зајечара који су тријумфовали резултатом
5:4.
Како и доликује после великих победа,
играчи су успех прославили са својим навијачима а највеће овације добио је професор физичке културе Живорад Игњатовић,
који је водио екипу Техничке школе.
Организатор ове манифестације је био

ТИМОК НА ДНУ
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Понедељак
А група :
Т. школа Смедерево – Т. школа Ивањица 1:1
Т. школа Зајечар – Т. школа Смедерево 0:0
Т. школа Ивањица – Т. школа Зајечар 4:6
Б група :
С. Ш.'' В. Влаховић '' Коцељева – ССШ '' 4. јули '' Врбас 3:2
Политех. школа Суботица – СШ '' Вељко Влаховић '' 5:6
ССШ ''4. јули '' – Политехничка школа Суботица 10:4
В група :
Гимназија '' 9. мај '' Ниш – Технича школа Власотинце 3:1
Т. Ш. '' М.П. Алас '' К. Митровица – Гимназија '' 9. мај '' 2:3
ТШ Власотинце – ТШ '' М.П. Алас '' К. М. 3:2
Уторак
Прва група :
Гимназија '' 9. мај '' – ССШ '' В. Влаховић '' 1:4
ССШ '' В. Влаховић '' – ТШ Зајечар 0:4
ТШ Зајечар – Гимназија '' 9. мај '' 5:4
Друга група :
ССШ '' 4. јули '' Врбас – ТШ Власотинце 7:2
ТШ Смедерево – ССШ '' 4. јули '' Врбас 3:0
ТШ Власотинце – ТШ Смедерево 2:7

Победничка екипа

ОДБОЈКА

Сезона за нама није била
успешна за најстарији одбојкашки колектив из Тимочке Крајине, зајечарски
Тимок. Пре старта првенства
њихове амбиције су биле опстанак у Другој А лиги и средина
табеле.
Mеђутим,
сезону су завршили као последњи, са само четири бода.
Младост и неискуство играча,
али и превирања унутар
клуба, резултирали су најнеуспешнијом сезоном у последњој
деценији.
Са
доласком новог руководства
санирана је настала штета, а у
фази реализације су многи
озбиљни пројекти који имају
за циљ да Тимок поново поставе на ноге и врате га на

• М. Богдановић
Окружни одбор Савеза за школски спорт у
сарадњи са Спортским савезом у Зајечару.

•

М. Богдановић

– ГИК Банат 0:3, Младост Експанс
– ПРО Тент 1:3, Јагодина – Апатин
3:0, Спартак – Металац Таково
2:3.
Коначна табела
1. ГИК Банат
17 16 1 49:14 47
2. ПРО Тент
17 13 4 44:24 37
3. Спартак
17 10 7 34:28 29
4. Јагодина
17 8 9 37:33 27
5. ФАП Ливница 17 9 8 34:32 26
6. Младост Експанс17 9 8 31:37 23
7. Дубочица
17 8 9 33:39 23
8. Апатин
17 5 12 26:40 17
9. Металац Таково 17 4 13 25:41 16
10. Тимок
17 3 14 21:46 10

стазе успеха. Пред њима је
стварање екипе која ће бити
у стању да се равноправно
бори са свима и која ће бити
састављена од играча из сопствене школе.
Добар рад полако даје
резултате у женској екипи,
ДРУГА Б ЛИГА – ИСТОК (СЕкоја је после неколико година НИОРИ)
за заборав коначно показала
Резултати 18. ( последњег )
особине добро познате Тимокове школе, а сезону је зав- кола: Књажевац – СФС Борац 3:0
ршила на другом месту ( 25:20, 25:18, 25:19), Врање – РадРегионалне лиге.
ДРУГА А ЛИГА (СЕНИОРИ)
Резултати 18. ( последњег )
кола: Тимок – ФАП Ливница 3:1 (
25:8,17:25,25:17,25:11 ), Дубочица

нички 2 2:3, Топлички В. – Топличанин 2:3, Раднички Н. –
Карађорђе 2:3, Напредак – Морава 0:3.
Коначна табела
1. Карађорђе 18 16 2 51:11 49
2. Врање
18 14 4 46:24 42

3. Раднички 2 18 10 8 40:30
4. Књажевац 18 9 9 32:30
5. Морава
18 8 10 35:34
6. Напредак 18 9 9 34:33
7. Раднички Н. 18 8 10 30:41
8. СФС Борац 18 6 12 28:43
9. Топличанин 18 7 11 25:42
10. Топлички В. 18 3 15 16:49

31
28
27
26
20
20
18
8

ДРУГА Б ЛИГА – ИСТОК (СЕНИОРКЕ)
Резултати 18. ( последњег )
кола: Врање – Раднички СББ 0:3,
ВГСК – Мајданпек ФБЦ 3:0 (
25:19,25:13,25:13 ), Зајечар –
Рудар 3:0 ( 25:22,25:16,25:16 ),
Бор – СЦ Крушевац 3:2 (
20:25,25:21,25:21,14:25,15:9 ), Лесковац – Куршумлија 3:0 .
Коначна табела
1.Раднички СББ 18 18 0 54:3 53
2.Врање
18 15 3 46:13 44
3.Крушевац
18 13 5 44:24 38
4.ВГСК
18 11 7 40:25 35
5.Бор
18 8 10 33:36 25
6.Зајечар
18 8 10 31:38 23
7.Лесковац
18 7 11 27:39 22
8.Мајданпек
18 5 13 19:44 14
9.Куршумлија
18 3 15 12:46 9
10.Рудар К.
18 2 16 12:50 7

НАИСУС КУП У ТАКТИЧКОМ ПУЦАЊУ

ЗАЈЕЧАРЦИ ОПЕТ УСПЕШНИ
•

Протеклог викенда је у Нишу одржано
друго коло IPSC ( International Practical
Shooting Confederation ) лиге у тактичком
пуцању под називом Наисус куп. Реч је о
мало познатом спорту који код нас има
много поклоника, а у склопу Савеза за

М. Богдановић
практично стрељаштво Србије постоји и
IPSC Клуб Зајечар, ( о чему ћемо писати у
неком од наредних бројева ), а чији је оснивач и један од пионира тог спорта код нас
Бобан Бошковић. У оквиру ове манифестације у Нишу одржана су два такмичења,

Левел 2 које је националног карактера и
Левел 3, међународног. Учествовало је 150
такмичара из земље и иностранства, Италије, Грчке, Бугарске и Црне Горе. Клуб из
Зајечара је представљало девет такмичара,
међу којима је и Маја Јовановић, четвороструки шампион државе и шампион Европе
за 2004. годину.
Постигнути резултати :
“Опен”
1. место: Андрија Радивојевић – '' IPSC клуб
Зајечар ''
“Продакшн “
1.Љубиша Момчиловић – '' МУШ ''
“Продакшн - жене“
1. Маја Јовановић – '' IPSC клуб Зајечар ''
“Продакшн“ - јуниори
1. Миладин Ивановић – '' Партизан ''
“ Продакшн“ - сениори
1.Ђорђе Станковић – ''Метак ''
“Продакшн” – сениори
1. Зоран Михајловић – '' МУШ''
2. Бобан Бошковић - ''IPSC клуб Зајечар ''
“Стандард “
1. Драган Барашин – '' Делта ''

КОШАРКА

ХАЈДУК ВЕЉКО У
НИЖЕМ РАНГУ

Кошаркашка надметања по лигама су
окoнчана. Kлубови из Тимочке Крајине су
приказали игру каква се од њих очекивала,
и само једна екипа се сели у нижи ранг. Из
Друге српске лиге –Исток испао je Хајдук
Вељко из Неготина, који је сезону завршио
као последњепласирани, са само две победе.
Кошаркаши Младости из Зајечара су
целу годину играли топло – хладно, умели су
да победе и најбоље екипе, али су и губили
од ''фењераша ''. На крају су успели да задрже
седму позицију, коју деле са комшијама из
Бора.
У Првој српској лиги – Исток за жене Боранке су играле добро током целе сезоне,
коју су окончале на седмом месту од дванаест екипа.
Из сваке лиге по две првопласиране
екипе стекле су право учешћа у вишем рангу
такмичења, док се по четири најслабије пласиране екипе селе у нижу лигу.
ПРВА СРПСКА ЛИГА – ЈУГ (МУШКАРЦИ)
Резултати 26. ( последњег ) кола: Слобода – Младост Пилс Плус 91:86, Нови Пазар
- Свилајнац 104:59, Пожаревац – Јагодина

79:73, Маратон Атлантик – Бор РТБ 91:76,
Смедерево – Златибор 67:87, Ниш – Железничар 73:79, Јуниор – Јабланица 58:80
Коначна табела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Слобода
26 22 4 2199:1890 48
Железни
26 19 7 2225:1977 45
Златибор
26 19 7 2123:1919 45
Маратон Атлантик
26 17 9 2174:1953 43
Јабланица
26 15 11 2161:1940 41
Бор РТБ
26 13 13 2057:2095 39
Младост Пилс Плус 26 13 13 2189:2201 39
Нови Пазар
26 12 14 2045:2074 38
Ниш
26 12 14 1970:2016 38
Свилајнац
26 11 15 2041:2152 37
Јуниор
26 10 16 2001:2149 36
Пожаревац
26 9 17 2004:2140 35
Смедерево
26 6 20 2036:2432 32
Јагодина
26 4 22 1877:2164 30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА – ИСТОК (МУШКАРЦИ)
Резултати 26. ( последњег ) кола: Ртањ –
Напредак 76:93, Студент – Власотинце 111:58,
Југ – Пирот 79:95, Књажевац – Хајдук Вељко
97:63, Куршумлија – Ергоном 55:68, Димитровград – Еко Баскет 63:83, Озрен – Морава

93:98.
Коначна табела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Напредак
Пирот
Студент
Књажевац
Морава
Еко Баскет
Ртањ
Ергоном 2
Југ
Озрен
Димитровград
Куршумлија
Власотинце
Хајдук Вељко

26 23 3 2317:1893 49
26 22 4 2304:1850 48
26 21 5 2236:1885 47
26 19 7 2224:1988 45
26 17 9 2056:1874 43
26 13 13 2183:2070 39
26 12 14 2081:2271 38
26 19 16 2081:2130 36
26 10 16 2130:2115 36
26 10 16 2132:2319 36
26 9 17 1985:2238 35
26 8 18 1789:2074 34
26 6 20 1957:2170 32
26 2 24 1694:2292 27

ПРВА СРПСКА ЛИГА – ЈУГ (ЖЕНЕ)
Резултати 22. ( последњег ) кола: Пожега
– Јагодина 108:56, Краљево – Гимназијалац
117:34, Трепча – Јагодина 2001 74:76, Јавор –
Нови Пазар 94:63, Карађорђе – Бор 80:60,
Студент – Топличанин 53:70
Коначна табела
1. Пожега
22 20 2 1974:1320 42
2. Краљево 2 22 20 2 2088:1129 41
3. Топличанин 22 16 6 1634:1213 38
4. Јагодина 2001 22 13 9 1657:1630 35
5. Трепча
22 13 9 1653:1577 35
6. Нови Пазар 22 12 10 1563:1608 34
7. Бор
22 11 11 1570:1508 33
8. Карађорђе 22 9 13 1471:1588 31
9. Јавор
22 9 13 1397:1604 30
10. Јагодина
22 4 18 1287:1859 26
11. Студент 2
22 4 18 1269:1743 25
12. Гимназијалац 22 1 21 1132:1916 22

•
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ДОКОЛИЦА
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Zanimqivosti
Ускоро у ЕУ

Забрана за пластиканере

О

Десило се у Аустрији

Џиновски зец напао људе
устријска полиција била је приморана да у
самоодбрани убије агресивног зеца који је
напао двоје пензионера. Зец тежак више од
пет килограма скочио је на једну 74-годишњу
жену док је простирала веш у дворишту своје
куће, недалеко од Линца. Зец је оборио жену и
угризао је за ногу, а затим је напао њеног
супруга, који је дошао да јој помогне. Животиња
је потом напала и два полицајца који су позвани
у помоћ и који су га потом убили. До сада смо се
сретали са агресивним биковима, свињама и
псима, али први пут
смо морали да
интервенишемо због зеца, рекао је представник
полиције Александар Нидревимер. Старица је
пребачена у болницу, док се не утврди да ли је
зец био заражен беснилом. Шеф ветеринарске
службе изјавио је да на подручју Линца у
последњих 15 година није регистровано
беснило, а да претпоставља да је зец полудео
због неуобичајено високих температура за ово
доба године.

А

д марта следеће године у земљама
Европскке уније неће више моћи да се
купе јефтини пластични упаљачи, ни
они који својим обликом могу да привуку
децу — у форми пиштоља, разних играчака,
телефона или музичких инструмената.
Европска комисија припремила је забрану
упаљача који немају посебно осигурање за
децу и дала произвођачима 10 месеци да се
прилагоде промени, пренеле су агенције.
Трговци пак имају времена до 11. марта
следеће године да упаљаче без осигурања у
потпуности повуку из продаје. Комисија је
проценила да у пожарима које изазову деца
играјући
се
упаљачима,
г о д и ш њ е
смртно страда
40, а разне
врсте повреда
задобије 1.500
до
1.900
становника
Европске уније.
Упаљачи
без
осигрурача за
децу већ десет
година не смеју
да се продају у
САД,
Канади,
Аустралији и на
Новом Зеланду. У САД је
увођење осигурача на упаљачима смањило
поменуте врсте пожара за 60 одсто.
Дилема у Оклахоми

Лубеница – воће или поврће?

У Оклахоми је јагода званично воће те америчке државе, а сад је њен
Сенат одлучио да лубеницу прогласи за државно поврће. Предлог је
поднео републиканац Џо Дорман из Раш Спрингса, места у којем се
у августу одржава традиционални фестивал лубеница. Предлог је
подржао сенатор Дон Барингтон. Контроверзу око тога да ли је лубеница воће или поврће званично су разрешили законодавци Оклахоме, навео је: Барингтон је додао да лубенице припадају истој
породици као краставци и тиквице, који спадају у поврће. Нису, међутим, сви сматрали тако: сенаторка Ненси Рајли рекла је да у њеној
енциклопедији пише да су лубенице класификоване као воће. Па,
можда могу да буду обоје, прокоментарисао је Барингтон. Коначна
одлука је на гувернеру Бреу Хенрију.

- Разговарају Перица и Јовица
Ја сам био паметан. Проходао сам
са десет месеци - рече Перица.
Ја сам био много паметнији. Мене
су носили до четврте године!
•
- Долази Перица из школе и хвали се како
је данас могао добити петицу.
Па, зашто ниси - упита мама.
Знаш, мама, добио је Ђура, он седи
поред мене...
•
- Ухватио полицајац Перицу како обија
трафику и приводи га. Перица не зна како
да се извуче па смисли једну превару:
Молим те, чика полицајче, могу ли
да идем да купим пљескавицу?
Иди, али одмах да се вратиш!
И Перица оде и не врати се. Другог дана
полицајац опет ухвати Перицу како краде
јабуке и приведе га по други пут. Перица
каже:
Молим те, чика полицајче, могу ли
да идем да купим пљескавицу?
Е, сада ја идем да ти купим
пљескавицу, а ти седи ту!
•
- Отишао Перица у пекару и наручио 300
грама бурека са сиром. Продавачица га
упита:
Хоћеш ли да понесеш?
Јок, теби ћу да оставим.
•
- Дође мајка да пробуди Перицу за школу,
а он сав у сузама. Пита га мама:
Сине, зашто плачеш?
Сањао сам да је изгорела школа!
Не плачи, душо, то је био само сан!
Зато и плачем!

P r a v i l o i g r e:
Popunite tabelu tako da svaki red, svaka kolona i svaki 3 h 3 blok sadr`i brojeve od 1 do 9.

1 7
3

4
1

2
6

5 8
9

7
3

9
3

9
2

6

4

1

3

1

9

4
9

1
6

2

8

4
7
8
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9 1

7

2 8
9

1
2
7

6 7
4
9 2

8
4
7 5

[ah - mat u dva poteva

Sudoku 2

Sudoku 1

2
6

3
4
9

5
7
5
1

Ukr{tene re~i
ВОДОРАВНО
1. Највећа пустиња у Африци, 7. Соли сирћетне киселине, 14. Италијански фудбалер и тренер, Ђовани, 16. Полет, 17. Рајица од миља,
18. Истоварење, 20. Прах за шминкање, 22. Страно женско име, 23.
Притока Дунава у Аустрији, 24. Ампер, 25. Високошколске установе,
28. Мексичко национално пиће (мн.), 30. Благајница, 31. Свеза, 32. Волт,
33. Најјача боја у картама, 35. Први вокал, 36. Карат, 37. Алт, 38. Стадион
у Будимпешти, 40. Фудбалер партизана, Момир, 42. Племенити гас, 44.
Град на Сардинији, 45. Јарболи, 48. Поштено, из срца, 50. Индустријска
биљка, 51. Рукометни клуб, 52. Део намештаја, 53. Дугогодишња
украсна биљка, 56. Ева Рас, 57. Светолик Ранковић, 58. Један занатлија
за обраду дрвета, 60. Име писца Де Морасана, 61. Врста морске рибе,
64. Село код Краљева, 65. Аца Николић, 66. Креч, 67. Гордана Чомић,
68. Острво, 69. Авељов брат по Библији, 71. Мужјаци дивокоза, 73. Аустрија, 74. Прослава дана рођења.
УСПРАВНО
2. Град у Швајцарској, 3. ВИДИ СЛИКУ!, 4. Менице и хартије од вредности, 5. Египатски бог сунца, Амон, 6. Коњи у народним песмама, 7. Ледена област око Јужног пола, 8. Обољење јетре, 9. Енергија, 10.
Обрађивати дрво, камен и сл., 11. Аждаја, 12. Смањивати дебљину, 13.
Ранији Турски политичар, Исмет, 15. Пеге 19. Део авионског мотора,
21. Планина у Бугарској, 26. Чистоћа ваздуха, ведро време, 27. Ранија
хрватска певачица, Ксенија, 29. Други вокал, 34. Уједињене нације, 37.
Додаци уговору, 38. Доживети несрећу, страдати, 39. Двоје, 41. Бивши
фудбалер Црвене звезде, Милан, 42. Морски пуж, 43. Административни центар за више општина, 44. Безалкохолно пиће, 45. Сугласник
и самогласник, 47. Планина у Србији, 49. Рибарско оруђе, 54. Жена пецарош, 55. Грам, 57. Једна од градских ТВ у Београду, 58. Превремено,
62. Жетелачки прибор (мн.), 63. Лична заменица, 67. Став у боксу, 69.
Град у Француској, 70. Београдски недељник, 72. Једанаесто и седмо
слово азбуке.
А. Новаковић

SUDOKU 1: 917432586 - 438156792 - 526798341 - 389671254 - 762845139 - 154329678 - 291583467 - 643917825 - 875264913 SUDOKU 2: 657491328 - 183752694 - 492836715 - 524167839 879345261 - 361928457 - 248513976 - 916274583 - 735689142 [AH: 1.Dc6! 1...ab6 2.Da4#; 1...a6 2.Ta6:#; 1...bc6 2.Tb8#; 1...Ld7 2.Db7:#; 1...cb6 2.Dc8:#
UKR[TENE RE^I: VODORAVNO - 1.SAHARA, 7. ACETATI, 14. TRAPATONI, 16. ELAN, 17. RAJO, 18. ISTRESAWE, 20. PUDER, 22. PAOLA, 23. IN, 24. A, 25. UNIVERZITETI, 28. TEKILE, 30. KASIRI, 31. I, 32. V, 33. ADUT, 35. A, 36. K, 37. A, 38. NEP, 40. RNI}, 42. NEON, 44. KAQARI, 45. KATARKE, 48. ISKRENO, 50. LAN, 51. RK,
52. STO, 53. ASPARAGUS, 56. ER, 57. SR, 59. TESAR, 60. GI, 61. LASTAVICA, 64. ADRANI, 65. AN, 66. VAPNO, 67. G~, 68. OTOK, 69. KAIN, 71. DIVOJARCI, 73. A, 74. IMENDAN.
USPRAVNO - 1. STRATI, 2. ARAU, 3. HAJDUK VEQKO, 4. APOENI, 5. RA, 6. ATI, 7.ANTARKTIK , 8. CIROZA, 9. E, 10. TESATI, 11. ALA, 12. TAWITI, 13.
INENI, 15. OSPE, 19. ELISA, 21. RILA, 26. VEDRINA, 27. ER, 29. E, 34. UN, 37. ANEKSI, 38. NASTRADATI, 39. PAR, 41. ]A, 42. NANAR, 43. OKRUG, 44. KISELA VODA,
45. RE, 47. TARA, 49. OSTI, 54. PECA^ICA, 55. G, 57. STANKOM, 58. RANO, 62. SRPOVI, 63. VI, 67. GARD, 69. KAN, 70. NIN, 72. JE,

RE[EWA
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ТВ ПРОГРАМ

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Љубав за љубав (р)
Агро сат (р)
Отворени студио(р)
ВЕСТИ
Чувари природе (р)
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Култура
Тефтер
РЕЗИМЕ 2
Серија
Питајте председ.
Булевар
РЕЗИМЕ 3

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
13.00
13.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.45
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Дечија Серија
Тефтер (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон (р)
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Само за жене
Отворено говорећи
РЕЗИМЕ 2
Серија
Филмски програм
РЕЗИМЕ 3

С У Б О Т А 5. мај

07.00
08.00
09.00
09.05
09.35
11.00
12.00
13.00
13.45
15.00
15.05
17.00
17.30
18.00
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

ВЕСТИ
Фарма (р)
ВЕСТИ
Гуливер
Слатко,љуто,кисело
Моја драга школа
ВЕСТИ
Спортић
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Бесне глисте
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Недељни барометар
РЕЗИМЕ 2
Серија
Спортски снимак
РЕЗИМЕ 3

07.00
07.05
08.00
09.00
09.05
09.30
11.00
12.00
14.00
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00

ВЕСТИ
Дечија Серија
Фарма
ВЕСТИ
Селу на поклон
Агро сат
Ауто спринт
ВЕСТИ
Недељни барометар
ВЕСТИ
Бесне глисте (р)
РЕЗИМЕ 1
Нешто сте ми поз.
Дом плус
Недељом увече
РЕЗИМЕ 2
Серија
Добро ти вече Срб.
Нека живи R & R
РЕЗИМЕ 3

П Е Т А К 4. мај

Ч Е Т В Р Т А К 3. мај

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.30
14.00
15.00
15.05
16.00
17.30
18.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Н Е Д Е Љ А 6. мај

RTV
Zaje~ar
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RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

Вести
Серија
Вести
Емисија - ТВ врташка
Патрола
Дневник
Реч народа
Емисија
Више од вести
Емисија -“Свет новца”
Обавештења
Дневник
Емисија -“Свет новца”
Вести
ТВ ординација
Емисија - Алт. медиц.
Дневник
Серија
Емисија - ТВ врташка
Серија

12.00
12.20
14.20
15:00
16.00
16.30
17.10
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
21.30
22.00
22.20
00.00

Najava programa
Tojota - svet div.
Serija
Serija
Kladovske vesti
Moj doktor
Infok
Sajam info
Kladovske vesti
U nasem ataru
Infok, oglasi
Crtani film
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Серија
Више од вести
Емисија -ТВ врташка
ТВ ординација
Дневник
Реч народа
Кућица у цвећу
Вести
Емисија - Живот је
Обавештења
Дневник
Емисија - Ауто маркет
Више од вести
Путоказ
Емисија - Путопис
Дневник
Серија
Емисија - ТВ врташка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
15.00
16.05
16.30
17.00
17.10
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.15
21.30
22.00
22.25
00.00

Najava, infok
Tojota - svet div.
Muzicka emisija
Serija
Serija - rep.
Kladovske vesti
Gejm over
Infok
Auto fles
Kladovske vesti
Casa oaza
Infok
Crtani
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija:
Kladovske vesti
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

24.00

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

16.00
16.05
16.20
18.00
19.00
19.15
20.15

Datum
Vesti
Igrani film
Auto sprint
Vesti
Farma
Dok an|eli
spavaju
22.00 Vesti
22.15 Igrani film

14.00 Филм
Обавештења
16.00 Емисија - Ауто маркет
16.45 Емисија - Лек природе
17.30 Емисија - Екологијса
18.30 Алтернативна медиц.
19.00 Емисија - Фарма
САТНИЦА
20.00 Старе емисије РТК
Рекламе 5. блок
20.30 Здрави и сити
21.15 Емисија - Ауто спринт
22.00 Филм

12.00
12.20
13.00
15.00
16.00
16.30

Najava programa
Serija
Zvezde f. diska
Moj doktor - rep.
Kladovske vesti
Upakovana
nostalgija
18.00 Kladovske vesti
18.30 Kozmo kozmetika
19.00 Infok
20.00 Kladovske vesti
20.30 Razgovori
21.15 Infok
21.30 Seija
22.00 Kladovske vesti
22.30 Film
00.00 Repriza d. prg.

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program
B92 (ukqu~ewe )

16.00
16.05
16.20
18.00

14.00
16.00
16.45
17.15
18.30
19.15
20.00
21.00
21.30
22.00

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program
B92 (ukqu~ewe )

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Mega saund
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Lek iz prirode
Auto market
Dnevnik 1
Muzi~ka kutija
Otvoreni studio
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Dokumentarni pr.
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Ku}ica u cve}u
Bez recepta
Dnevnik 1
Sve po spisku,
muzi~ka emisija
Auto fle{
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

20.45
21.30
22.00
22.30
23.00

Datum
Vesti
Igrani film
VEZE, emisija o
saobra}aju
19.00 Vesti
19.15 Metropole i
regije sveta
19.45 Tajm aut
20.45 Dobro ti ve~e...
22.00 Vesti
22.15 Igrani film

14.00
14.15
15.00
15.15
15.45
17.00

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

17.30
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

Филм
Емисија - Ауто флеш
Здрави и сити
Емисија - Фарма
Кућица у цвећу
У нашем атару
Добр ти вече Србијо
Слика села
Емисија – Путопис
Филм

12.00
12.20
13.00
15.00
15.05
15.30
16.00
16.30
17.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

Najava programa
Serija
Muzicka emisija
Infok
Kozmokozmetika
QUDI
Kladovske vesti
Razgovori - rep.
U nasem ataru
Nedeqne vesti
Iz ugla kulture
Infok
Nedeljne vesti
Tojota svet div.
Infok
Serija
Kladovske
nedeqne vesti
22.30 FILM
00.00 Repriza d. prg.

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

П О Н Е Д Е Љ А К 7. мај

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Ауто спринт (р)
ВЕСТИ
Моја драга школа
Дечија Серија
Нешто сте ми поз.
ВЕСТИ
Отворено говорећи
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Спортска арена
РЕЗИМЕ 2
Серијa
Екстремни живот
РЕЗИМЕ 3

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.00
13.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.45
20.00
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Средишта св. култ
Дечија Серија
Слатко,љуто,кисело
ВЕСТИ
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
Квизотека
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Додатни час
РЕЗИМЕ 2
Серија
Филмски програм
РЕЗИМЕ 3

07.00
08.30
10.00
10.30
11.45
12.00
12.05
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Дечија Серија
ВЕСТИ
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Чувари природе
Моје друго ЈА
РЕЗИМЕ 2
Серија
Отворени студио
Љубав за љубав
РЕЗИМЕ 3

С Р Е Д А 9. мај

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

У Т О Р А К 8. мај

RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Sportski prgram
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Kaza oaza
Svet novca
Dnevnik 1
Farma
Sportska hronika
Turizam: Gejt A3
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
18.15
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Pismo - glava
Datum
Vesti
Serija
Investicije
Sportska hronika
Dnevnik 1
Auto market
DIREKTNO
TV vizita
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
23:00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Folk {ou
Datum
Vesti
Serija
TV vizita
DIREKTNO
Dnevnik 1
Moj doktor
Auto sprint
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.05
15.15
17.00
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
20.15
22.00
22.30
23.00
23.30

14.00
14.05
14.15
15.05
15.15
17.00
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00
22.30
23.30

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

Вести
Серија
Више од вести
Емисија - ТВ вртешка
Обавештења
Дневник
Реч народа
Емисија-Ауто маркет
Вести
Више од вести
Лек из природе
Дневник
Спорт плус
Актуелности
Везе
Дневник
Серија
ТВ Вртешка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
14.50
15.00
16.05
16.30
17.20
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
20.15
21.30
22.00
22.30
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
Svet renomea
Serija:
Infok
Serija
Kladovske vesti
AUTO FLES
Zivot je..
Kladovske vesti
Gejm over
Infok
Crtani film
Kladovske vesti
SERIJA
Infok
Serija
Kladovske vesti
FILM
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Серија
Више од вести
ТВ Вртешка
Актуелности
Дневник
Спорт плус
Вести
Алтернативна медиц.
Обавештења
Дневник
Реч народа
Слика села
Више од вести
Свет малог бизниса
рекламе
Дневник
Серија
ТВ Вртешка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
14.50
15.05
16:00
16.30
17.30
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
21.30
22.00
22.30
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
VIP
Razgoliceni
Infok
Serija
Kladovske vesti
Casa oaza
Iz ugla kulture
Kladovske vesti
Sportski tren.
Infok
Crtani film
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti,
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Више од вести
Серија
Више од вести
ТВ Вртешка
Дневник
Реч народа
Емисија - Живот је
Вести
Више од вести
Емисија - Ауто флеш
Дневник
Реч народа
Везе ( реприза)
Вести
Патрола
Емисија - Свет новца
Дневник
Серија
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
15.00
15.05
16.05
16.30
17.30
18.00
18.20
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
21.30
22.05
22.25
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
Pevaj mi sokole
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Gate 3
Kozmo kozmetika
Kladovske vesti
Zivot je...
Infok
Crtani
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Film
Repriza d.prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

U bioskopima od 3. maja

SPIDERMAN 3
U filmu Spajdermen 3, zasnovanom na ~uvenom Marvelovom strip serijalu, Peter Parker
kona~no uspeva da na|e ravnote`u izme|u qubavi prema M. J. i du`nosti superheroja. Ali
nailaze te{ki dani. Kada se wegovo odelo iznenada promeni, postane crno i poja~a wegove mo}i,
ono mewa i Petera, razotkrivaju}i mra~nu, osvetni~ku stranu wegove li~nosti koju poku{ava da
obuzda.
Dok Spajdermen u`iva u svojoj popularnosti zbog dobrih dela koja je uradio, i dok ga progoni
Gven Stacz, koja `eli da zauzme mesto koje zauzima M. J. u wegovom `ivotu, Peter, pod uticajem
odela, postaje preterano samouveren i zapostavqa osobe koje o wemu najvi{e brinu. Primoran da
bira izme|u zavodqive mo}i novog odela i po`rtvovanog heroja kakav je bio nekada, on mora da
prevazi|e svoje unutra{we demone da bi se suprostavio najopasnijim zlikovcima do sada, Sendmenu i Venomu, koji }e postati pretwa Peteru i osobama koje voli.
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ДРУШТВО

ЗБОГ ХВАТАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА

ВОЈВОЂАНИ

ТУЖИЛИ ЗАЈЕЧАРЦЕ

Друштво
пријатеља
животиња
''Пријатељ'' из Суботице и Друштво за заштиту и добробит животиња ''Арка'' из
Новог Сада заједно су поднели кривичну
пријаву против зајечарског ЈКП ''Краљевица'' због хватања паса луталица. Ту
пријаву доставили су и Републичком јавном тужилаштву у Београду, Општинском
тужилаштву, Полицијској управи и Републичкој ветеринарској инспекцији у
Зајечару. Љубитељи паса у тужби захтевају
казну затвора до три године за починиоце
''кривичног дела''.
Иначе, у Зајечару су напади паса толико учестали, да неки грађани шетају носећи мотке или кишобране ради одбране.
Нарочито су угрожена насеља ''Подлив'',
''Котлујевац``, ''Краљевица'' и ''Шљиварски

пут», у којима родитељи због луталица не
смеју да пусте децу саму до школе, већ иду
са њима, нарочито у вечерњим часовима.
- Кад је стигла тужба, најпре сам био у
неверици, онда сам се смејао и показао
пријаву неким Зајечарцима. Нису могли да
верују. Да су господа Војвођани гледали
како ти пси у чопору нападају децу, питање
је да ли би овако реаговали. А уколико су
одиста толико забринути, предлажем им
да транспортујемо њима све псе које ухватимо, па нека их они чувају. Иначе, ми смо
једино предузеће у Зајечарском округу
које је регистровано за хватање паса луталица, а еутаназију врше ветеринари –
рекао нам је Милош Јотовић, директор
''Краљевице''.
У тужби се захтева и достављање ''ко-

Временска прогноза за
Тимочку Крајину
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Милош Јотовић: Тужба за смех!

пија службених записника са места злочина'' (!), као и да одговорна лица (директор Јотовић) буду кажњена затвором до
три године.
Већина Зајечараца није упозната са
овом тужбом, а они који су нешто начули,
сматрају да је посреди неслана шала.
Иначе, за сада су Зајечарци захвални
Војвођанима на бризи за кучиће, јер постоји велика шанса да наредни пут буду забринути и за грађане.
• С. Б.

Четвртак

Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 5:28
Vla`nost: 53%; pop. 64%
Padavine: 10% ; pop. 10%

Петак

Mestimi~ni pquskovi
Izlazak Sunca: 5:27
Vla`nost: 59%; pop. 65%
Padavine: 40% ; pop. 60%

Субота

Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:25
Vla`nost: 61%; pop. 73%
Padavine: 60% ; pop. 60%

Недеља

Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:24
Vla`nost: 59%; pop. 65%
Padavine: 60% ; pop. 60%

Понедељак

Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:23
Vla`nost: 58%; pop. 70%
Padavine: 60% ; pop. 56%

Уторак

Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:31
Vla`nost: 47%; pop. 63%
Padavine: 60% ; pop. 30%

Среда

Pquskovi
Izlazak Sunca: 5:30
Vla`nost: 54%; pop. 63%
Padavine: 40% ; pop. 20%

ГУРМАНЛУЦИ
ДРУШТВО

СКУПОЦЕНОГ ТАРТУФА ИМА И НА НАШЕМ ПОДРУЧЈУ

РУЧАК ОД 1000 ЕВРА
•

Д. Стојадиновић

• Милош Милошевић из Бора за неколико сати у околним шуЗАРАДА ГА НЕ ИНТЕРЕСУЈЕ
мама прикупи више од пола килограма печурака вредних 800
Поред тога што једини у Бору зна где расту
Милош Милошевић је, рекло би се, спеевра, али их не продаје, већ овим специјалитетом за трпе- тартуфи,
цифичан и још по нечему: сакупљене тартуфе не
продаје. Како истиче, зарада га не интересује.
зом почасти своју породицу и пријатеље
После сваког успешног лова он својој породици

и пријатељима омогући уживање у овом скупоценом специјалитету. Када се окупи одабрано
друштво код Милоша, ручак уме да буде вредан
и 1.000 евра.

овац Милош Милошевић је током свих
ових година стекао искуство које му је
пуно пута помогло да превари лисицу,
вука, зеца или вепра. Уживајући деценијама
у чарима лова, Милош је постао врло искусан и у још нечему - у сакупљању тартуфа.
Тартуф је врло ретка печурка која је веома
распрострањена у околини Бора. Поред реткости, тартуф је јединствен и по цени: килограм на светском тржишту вреди 1.600 евра.
С обзиром на то да сезона прикупљања
тартуфа предстоји, а година ће према свему

Л

судећи бити родна, Милош већ сада обилази
само њему знана места на којима очекује да
тартуфи изникну.
- Откад знам за себе, волим природу.
Уживам када изјутра рано кренем пут шуме,
без обзира да ли ћу тамо наћи и уловити неку
животињу или покупити гљиву. Са колегама
ловцима често дискутујем где су станишта
појединих животиња. Међутим, нећете ме
чути да са њима причам о стаништима тартуфа. Ту тајну брижљиво чувам - прича
Милош смешкајући се загонетно. - Једини

који зна све тајне о сакупљању тартуфа је мој
пас. Без њега свакако не бих могао да пронађем јер ове гљиве расту под земљом. Он
их прво нањуши, а онда наступам ја. Некада
на мањем простору пронађем више комада,
али није редак случај да се кући вратим и са
празном торбом.
Према причи Милошевића, иако тартуфа има у околини Бора, углавном је редак
у југоисточној Србији. У Сврљигу има пуно
белог тартуфа.
- За сада не знам да се још неко у Бору
занима за бербу ове ретке гљиве. Поручио
бих свимa заинтересованима да није једноставно пронаћи тартуф, или боље речено,
немогуће је уколико немате некога да вам
покаже. Kао што сам рекао, тајну о станишту
чувам брижљиво, али сам је до сада поделио
само са својим великим пријатељем, такође
ловцем, Станојем Савићем – признаје
Милош.
- Ја ћу Милошу бити вечно захвалан што
ме је прошле године повео у бербу тартуфа.
Не могу вам описати који је осећај када под
земљом пронађете комад гљиве вредан 200
евра, знајући да ће те га појести за ручак.
Дуго година сам чекао да се Милош одобровољи и да ме поведе са собом. Када ми је
јесенас рекао да се спремим, нисам веровао.
Верујте ми, имам осећај као да сам тиме
остварио све у животу - узбуђено прича Станоје.
Поред вештине прикупљања, Милош
Милошевић је спретан и у припремању разних јела од ове печурке. Најчешће се на
трпези после доброг лова нађе у виду салате.
У кухињи Милошевића, тартуф је присутан
увек и као зачин, а такође и као додатак месу.

НАЈЈАЧИ АФРОДИЗИЈАК?
Краљевска печурка тартуф важи за један од најјачих афодизијака на свету. По легенди, тартуфе су
''открили'' вепрови у време парења. Чим би га појели, вепрови су разјарено нападали крмаче. Људи
су то приметили, пробали чудотворну гљиву и осетили сексуално блаженство и моћ.
Наполеон Бонапарта је, зна се, био импотентан али га је, наводно, излечио тартуф. Његова љубавница Жозефина била је незадовољна све док цар салату од тартуфа није, како каже легенда, пробао у њеном кревету. После је, кажу, био незасит у ''оним стварима''.
Докторка Жалина Марјановић, међутим, каже да тартуф није афродизијак.
- То је само легенда која живи и данас. Људи мисле да је тартуф толико скуп због афродизијачког
дејства, јер овако изгледа неугледно и смрди. Ипак, он има божански укус и зато је скуп – каже
Марјановићка.
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ЗАЈЕЧАРЦУ СРБИСЛАВУ СТЕВАНОВИЋУ
ОТРОВАНО 300.000 ПЧЕЛА

НАСТРАДАЛА

СВА ЛЕГЛА

• Д. Стојадиновић
• Наш суграђанин четири дана јурио инспекторе који треба
да утврде узрок те несреће, не само због накнаде штете, већ
због тешког осећаја због губитка ројева који само пчелари
могу разумети
Зајечарцу Србиславу Стевановићу, који
се бави пчеларством 11 година, угинуло је
око 300.000 пчела у 70 кошница, а према прелиминарним анализама узрок је тровање хемиjским препаратима. За сада се не зна ко је
кривац, а да би открио узрок страдања
својих ројева, Србислав је морао сам да
окупља инспекторе четири дана и да сам
носи узорке на испитивање у београдску
Војно медицинску акадамију.
- Када сам средином прошлог месеца
отишао на Вршку чуку, где су ми кошнице,
видео сам угинуле пчеле на трави. Посумњао
сам да је неко прскао воће и да су страдале
само радилице, пчеле које иду у пашу. Међутим, сутрадан сам отишао поново са колегом, отворио кошнице и замало се срушио.
Са поклопца су отпадале угинуле пчеле, сва
легла су ми настрадала. Неке су лазиле по
трави немоћне да узлете, неке су оне прежи-
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веле износиле из кошнице и бацале напоље.
За сваког пчелара то је језива сцена – прича
нам Србислав.
Не знајући шта да ради, одмах је са колегом отишао до првог пчелара у околини,
Светозара Петровића, и сазнали су да је код
њега исти случај – настрадало му је 56 кошница.
- Отишао сам до Удружења пчелара
``Тимок`, чији сам члан, и објаснио ситуацију.
Одмах смо позвали телефоном Пољопривредно добро ``Зајечар`` и они су нам казали
да су прскали своје имање ``примазином`` и
да та хемикалија нипошто не може да убије
пчеле.
Борба Србислава да докаже како му је
неко отровао ројеве почела је у уторак, 17.
априла и још није завршена. Највећи проблем му је био што није знао на чија врата да
закуца.

- Најпре сам отишао до Републичке инспекције за пољопривреду у Зајечару и они
су ми казали да потражим Драгана Стојановића, републичког пољопривредног инспектора. Није био у канцеларији и једва сам
га пронашао телефоном. У разговору ми је
казао да је на одмору и да се обратим Славици Јеремић у Књажевцу, која је инспектор
заштитар. Успео сам да је добијем телефоном
тек увече, а она ми је казала да је на одмору
и да пронађем Зорана Станишића у Бољевцу
– прича нам Србислав.
Тог уторка он је отишао и у полицију, а
патрола је одмах изашла на лице места и сакупила узорке за анализу. Међутим, саопштено му је да по закону они не могу поднети
кривичну пријаву, већ да он сам треба да покрене поступак.
- Истог дана сам ишао и у ветеринарску
инспекцију, где су ми изашли у сусрет објашњењем како, да би било све по закону, на
лице места морају заједно да изађу пољопривредни инспектор, инспектор заштитар
и неко из њихове службе. На жалост, ја сам
морао да их окупим.
Након више десетина телефонских позива, Србислав је успео да тек у петак окупи
инспекторе, и они су заједно изашли да покупе узорке. Међутим, било је потребно да
се узорци однесу и на ВМА.
- Узео сам узорке земљишта, воде, цвета
и угинуле пчеле, отишао у Београд, платио
22.000 динара на ВМА и очекујем резултате.
Када се открије ко је узрочник помора пчела,
поднећу пријаву – огорчен је овај пчелар.
Иначе, за сада је утврђено само да није
посреди болест пчела већ тровање. Иако је
штета већа од 6.000 евра, Србислав каже да
није у питању само новац, већ и тежак осећај
због губитка ројева, осећај који само пчелари могу разумети.

